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Εισαγωγή
1.

Παγκοσµιοποίηση και Νέα Οικονοµία
Παρόλο που η θεωρητική θεµελίωση της έννοιας της παγκοσµιοποίησης

αποτελεί διαρκώς το ζητούµενο, καθόσο το περιεχόµενό της εκτείνεται σε
όλους τους επιστηµονικούς χώρους,1 θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η
παγκοσµιοποίηση που συντελείται στη σύγχρονη εποχή είναι µια βαθιά και
σύνθετη διαδικασία συνεχούς αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης των
εθνικών οικονοµιών, το περιεχόµενο, οι εκδηλώσεις και οι τάσεις της οποίας
είναι, µεταξύ άλλων, τεχνολογικές, οικονοµικές, πολιτικές και θεσµικές.2
1.1.

Η σύγχρονη τεχνολογία και η Νέα Οικονοµία
Η σύγχρονη τεχνολογία και ιδίως η ανάπτυξη και η διάδοση της

ηλεκτρονικής αποτελεί το εφαλτήριο της παγκοσµιοποίησης και, συγχρόνως,
παρέχει τη δυνατότητα παγκοσµιοποίησης της Οικονοµίας.3 Ειδικότερα, η
τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, που επιτρέπει την
εγκατάσταση παγκόσµιων δικτύων πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας,

1

Για το αδιευκρίνιστο περιεχόµενο της έννοιας της «παγκοσµιοποίησης» και το

ανέφικτο του ορισµού της, σε αντίθεση µε τα επιµέρους συστατικά της που
«συνυπάρχουν και συλλειτουργούν από κοινού µ’ αυτήν» βλ. Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη
Μ., Συνωµοτική «Παγκοσµιοποίηση», Αθήνα 2001, σελ. 39 επ. Για την αµφισβήτηση
της κρατούσας άποψης όσον αφορά την οικονοµική παγκοσµιοποίηση βλ. Hirst P.
και Thompson G., Η Παγκοσµιοποίηση σε Αµφισβήτηση (επιµ.: Θ.Κ. Πελαγίδης)
Αθήνα 2000, σελ. 18 επ.
2

Βλ. Μπαµπανάση Σ., Νέα ∆ιεθνής Οικονοµία, Αθήνα, 2004, σελ. 264.

3

Βλ. ενδεικτικά Μπαµπανάση Σ., ό.π., σελ. 266 επ., Gilpin R., Η Πρόκληση του

Παγκόσµιου Καπιταλισµού. Η Παγκόσµια Οικονοµία τον 21ο αιώνα (Μετάφραση: Γ.
Κατσιλιέρης), Αθήνα 2002, σελ. 35 επ.
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καθιστά δυνατή την αύξηση της συλλογής και αποθήκευσης οικονοµικών
πληροφοριών.
Συγχρόνως, η επεξεργασία και η µετάδοση των παραπάνω πληροφοριών
ψηφιακά, σχεδόν χωρίς κόστος, σε παγκόσµιο επίπεδο και σε πραγµατικό
χρόνο διανοίγουν νέους ορίζοντες στην Οικονοµία και τις οικονοµικές
δραστηριότητες, µεταβάλλουν τους επιµέρους κλάδους της και επιταχύνουν
την οικονοµική παγκοσµιοποίηση.4
Έτσι, δηµιουργείται ένας νέος οικονοµικός χώρος που βασίζεται στη
σύνδεση και στην εξάρτηση των οικονοµιών των Κρατών που αποτελούν
τµήµατα της παγκόσµιας οικονοµίας.
Στο νέο αυτό µεταβιοµηχανικό χώρο, ή στάδιο, που ήδη διανύουµε, η
παραγωγικότητα προέρχεται από τη γνώση και στηρίζεται στις ιδέες, την
εξειδίκευση, τη δηµιουργικότητα, την ευελιξία, την πρωτοτυπία και τη νέα
τολµηρή πρωτοβουλία. Η οικονοµική σηµασία της γνώσης, που σηµαίνει
πληροφορία, είναι µεγαλύτερη «από τη µακροχρόνια προετοιµασία µιας
επένδυσης σε εκµετάλλευση γης ή σε βαριά στατική τεχνολογία».5 Οι νέες
οικονοµικές δραστηριότητες που εµφανίζονται έχουν ως αντικείµενο τη
δηµιουργία, µετάδοση και εκµετάλλευση της γνώσης αυτής, δηλαδή των
πληροφοριών. Έτσι, η πληροφορία (που σηµαίνει γνώση) διαδέχεται
(περιορίζει ή υποκαθιστά) το κεφάλαιο και δηµιουργεί νέα οικονοµική
πραγµατικότητα, χωρίς σαφή όρια, και νέες συνθήκες στην οικονοµία της
Αγοράς. Για παράδειγµα, ο «εργαζόµενος της γνώσης»6 σπάνια κατασκευάζει
κάποιο προϊόν. αντίθετα, έχοντας το «µονοπώλιο» πάνω στη συγκεκριµένη

4

Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία

προσωπικών δεδοµένων, Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, σελ. 91, Μπαµπανάση Σ., ό.π., σελ.
268 επ. Για την ιστορία και την οικονοµική σηµασία του Internet βλ. Schaar P.,
Datenschutz im Internet. Die Grundlagen, München 2002, σελ. 4 επ.
5

Βλ. Ανδριανόπουλο Α., Παγκοσµιοποίηση και Νέα Οικονοµία (Η δυναµική του

τεχνολογικού νεοκαπιταλισµού στον 21ο αιώνα), έκδ. 2η, 2000, σελ. 24 επ.
6

Βλ. Ανδριανόπουλο Α., ό.π., σελ. 23.
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γνώση την πωλεί ακριβά στον εργοδότη του, ασκώντας µάλιστα, εξουσία σ’
αυτόν.
Το παραπάνω ρευστό και γοητευτικό στάδιο, το οποίο γενικεύεται µε
την πρόοδο των νέων τεχνολογιών µπορεί να χαρακτηρισθεί ως Νέα
Οικονοµία.7 Σ’ αυτό το στάδιο -όπου σχεδόν συµπίπτουν η ανάπτυξη της
πληροφορικής και η Νέα Οικονοµία- συντελεστής της παραγωγής είναι η
ανθρώπινη σκέψη που µετουσιώνεται σε γνώση, πληροφορία και διαρκώς
αναπτυσσόµενη νέα τεχνολογία.8 Έτσι, βρισκόµαστε µπροστά στην Οικονοµία
της γνώσης, ή της πληροφορίας, µε τη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων ή,
µε άλλα λόγια, µπροστά στη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που
µπορεί να έχουν οικονοµικό περιεχόµενο.
Συνεπώς, θα µπορούσε να διατυπωθεί η άποψη ότι η Νέα Οικονοµία,9
που στηρίζεται στη γνώση και στη χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς και
στην ανάπτυξη της πληροφορικής, είναι µια διαρκής αλληλεπίδραση µεταξύ
των παραπάνω τεχνολογιών και των σύγχρονων οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Στο παραπάνω πλαίσιο οι διάφορες οικονοµικές (επιχειρηµατικές και
βιοµηχανικές) δραστηριότητες διαχωρίζονται10 σ’ αυτές που ανήκουν στη Νέα
Οικονοµία και έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, όπως
υπηρεσίες

λογισµικού,

υπηρεσίες

χρηµατοπιστωτικές,

υπηρεσίες

επιχειρηµατικών συµβούλων, επικοινωνίες, µέσα πληροφόρησης, υπηρεσίες
ηλεκτρονικού εµπορίου και σε εκείνες που ανήκουν στη γνωστή,11
παραδοσιακή

Οικονοµία

και

έχουν

ως

αντικείµενο

παραδοσιακές

δραστηριότητες, όπως µεταφορά, αγορά προς µεταπώληση προϊόντων,

7

Βλ. Ανδριανόπουλο Α., ό.π., σελ. 27, Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη Μ., ό.π., σελ. 127 επ.

8

Βλ. Ανδριανόπουλο Α., ό.π., σελ. 34, Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη Μ., ό.π., σελ. 222 επ.

9

Βλ. ενδεικτικά, Κατσουλάκο Γ., Νέα Οικονοµία, ∆ιαδίκτυο και Ηλεκτρονικό

Εµπόριο, Αθήνα 2001, σελ. 27 επ.
10
11

Βλ. Ανδριανόπουλο Α., ό.π., σελ. 33 επ.
Για τη διαφοροποίηση µεταξύ «παλιάς» και «νέας» Οικονοµίας βλ. ενδεικτικά

Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη Μ., ό.π., σελ. 221.
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χειροτεχνικές ή βιοµηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις προµήθειας αγαθών,
υπηρεσίες υγείας ή παιδείας.
Μεταξύ των οικονοµικών δραστηριοτήτων της Νέας Οικονοµίας
περιλαµβάνεται και η αυτόµατη (ηλεκτρονική) επεξεργασία των προσωπικών
πληροφοριών ή δεδοµένων του ατόµου -που µπορεί να είναι και οικονοµικάσε έκταση τέτοια ώστε να επηρεάζεται σηµαντικά η ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητάς του καθώς και η κοινωνική και οικονοµική του ζωή.
1.2.

Η ανάπτυξη της πληροφορικής και η µετάβαση στην Κοινωνία της
Πληροφορίας
Εκτός από την κατά τα παραπάνω παγκοσµιοποίηση της Οικονοµίας και

τη µεταβολή ή ανατροπή των παραδοσιακών µεθόδων παραγωγής ή διανοµής
αγαθών και υπηρεσιών, η παγκοσµιοποίηση δηµιουργεί Νέα ∆εδοµένα και
στην κοινωνική και πολιτιστική συγκρότηση και ανάπτυξη και «νέες
προκλήσεις για την προστασία του ατόµου».12
Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήµης, και η ευρεία διάδοση και εξέλιξη της
τεχνολογίας οδήγησαν στη µετάβαση13 της βιοµηχανικής κοινωνίας στην
Κοινωνία της Πληροφορίας. Η σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας
χαρακτηρίζεται, και αυτή, από τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη, τη διεύρυνση
και την επέκταση νέων τεχνολογιών -όπως η πληροφορική- στο δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα, αλλά και στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης, καθώς και από τη βαθµιαία σύγκλιση των παραπάνω
τεχνολογιών που επιτείνει τη µαζική συλλογή και επεξεργασία κάθε είδους
πληροφοριών που αφορούν το άτοµο, πολλαπλασιάζοντας, έτσι, τον κίνδυνο
προσβολής της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής.
12

Βλ., ενδεικτικά, Ιγγλεζάκη Ι., Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 3 επ. Βλ. επίσης Βασιλακάκη Ε., Το πρόβληµα της
προστασίας του πολίτη απέναντι στην καταχρηστική εφαρµογή της πληροφορικής,
Αρµ 38(1984)865 επ.
13

Βλ. Γέροντα Α., ό.π., σελ. 22 επ.
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Βασική έννοια της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αλλά και της
πληροφορικής, είναι η πληροφορία καθεαυτή, ανεξάρτητα από τον τοµέα στον
οποίο αναφέρεται,14 ή αλλιώς, η πληροφορία ως αγαθό15 µε ποικιλία χρήσεων,
διαφορετικό από την κλασική έννοια της πληροφόρησης που αποτελεί µέσο
εξυπηρέτησης της ελευθερίας έκφρασης. Η παραπάνω διαφοροποίηση
αποτελεί και το χαρακτηριστικό της πληροφορίας ως «νέο αγαθό». Βασικό
µέσο για τη θεωρητικά και πρακτικά απεριόριστη δυνατότητα συσσώρευσης
και συσχετισµού πληροφοριών που αφορούν όλες τις εκφάνσεις της ιδιωτικής
και δηµόσιας ζωής του ανθρώπου είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Η
παραπάνω δυνατότητα,16 που προσφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής συνιστά
και την ποιοτική αλλαγή σε σχέση µε την περιορισµένη δυνατότητα που
παρέχουν οι παραδοσιακές µέθοδοι συλλογής και χρήσης της πληροφορίας.
Εξάλλου, σήµερα η ιδιαίτερα εκτεταµένη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή συµβάλλει σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής δραστηριότητας
του ανθρώπου και, ασφαλώς, και στον οικονοµικό. Για παράδειγµα, η επιταγή
που αποτελεί κλασικό µέσο πληρωµής στις οικονοµικές συναλλαγές,
αντικαθίσταται σταδιακά µε την πλαστική, µαγνητική κάρτα που περιέχει,
ωστόσο, δεδοµένα προσώπων η επεξεργασία των οποίων µπορεί να οδηγήσει
στον προσδιορισµό τους.17 Ακόµη, στο διαδίκτυο αναπτύσσεται το
ηλεκτρονικό εµπόριο που µεταβάλλει τα δεδοµένα των παραδοσιακών
14
15

Βλ., ενδεικτικά, Βασιλακάκη Ε., ό.π., σελ. 865 επ.
Βλ. Βιδάλη Τ., Νέα δικαιώµατα στο Σύνταγµα: Ένας απολογισµός, σε: ∆.Θ.

Τσάτσο/Ευ.Β. Βενιζέλο/Ξ.Ι. Κοντιάδη (επιµ.), Το Νέο Σύνταγµα, Πρακτικά
Συνεδρίου για το αναθεωρηµένο Σύνταγµα του 1975/1986/2001, Αθήνα 2001, σελ.
79. Για την προστασία της επικοινωνίας και της πληροφορίας ως προστατευόµενο
έννοµο αγαθό βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 83 επ.
16

Βλ. Εισηγητική Έκθεση του νόµου 2472/97, ΚΝοΒ 45(1997)501 και παρακάτω

υπό 4.3.
17

Βλ. Γέροντα Α., Πληροφορική και ∆ίκαιο-Συλλογή µελετών, Αθήνα-Κοµοτηνή

1991, σελ. 22 επ.
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οικονοµικών συναλλαγών. Στο πλαίσιο του παραπάνω ηλεκτρονικού εµπορίου
και µε σκοπό τη µέτρηση των καταναλωτικών συνηθειών ή προτιµήσεων
συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διασυνδέονται δεδοµένα
προσώπων µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία καταναλωτικού προφίλ των
υποκειµένων των δεδοµένων που µπορεί να οδηγήσει στον προσδιορισµό τους.
Έτσι σήµερα η ηλεκτρονική συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, ή
δεδοµένων, αποτελεί προϋπόθεση για την οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη,
καθώς η κάθε πληροφορία ενσωµατώνει γνώση και, εποµένως, αξία και
αποτελεί αγαθό που µπορεί περαιτέρω να αξιοποιηθεί µε τη βοήθεια της
σύγχρονης τεχνολογίας. Παραπέρα, η σύγχρονη ποιοτική αναβάθµιση της
τεχνολογίας που συντείνει στην αναβάθµιση των µεθόδων επεξεργασίας των
πληροφοριών, ή δεδοµένων, παράγει Νέα δεδοµένα και συγχρόνως δηµιουργεί
στενότερη σχέση και εξάρτηση προσώπων και επιχειρήσεων από τη Νέα
τεχνολογία.18
Παράλληλα, η διεύρυνση της Αγοράς, η ανάγκη της αύξησης των
πωλήσεων και η προσπάθεια προσαρµογής της παραγωγής στη ζήτηση
καθιερώνει νέες υπηρεσίες, όπως το marketing και τη µεταπωλητική
υποστήριξη19

δηµιουργώντας

νέους

ορίζοντες

στην

οικονοµική

και

επαγγελµατική δραστηριότητα, στα παραγόµενα προϊόντα και, γενικότερα,
στην οικονοµική και επαγγελµατική προοπτική.20
Αλλά και στο δηµόσιο τοµέα η πληροφορική και η ψηφιακή τεχνολογία
οδηγούν στην εκ θεµελίων ανατροπή των µεθόδων και πολιτικών

18

Βλ. Γέροντα Α., Πληροφορική και ∆ίκαιο, ό.π., σελ. 39, Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 3 επ.

19

Βλ. Παπακωνσταντίνου Β., Η Αρχή και η οικονοµία της Αγοράς, σε: Π. ∆όνος, Λ.

Μήτρου, Φ. Μίτλεττον, Ευ. Παπακωνσταντίνου, Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων και η επαύξηση της προστασίας των δικαιωµάτων, στον τόµο ∆ίκαιο και
Κοινωνία στον 21ο αιώνα (∆ιεύθυνση: Γ. Παπαδηµητρίου), Αθήνα-Θεσσαλονίκη
2002, σελ. 59 επ.
20

Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία

προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 91 επ.
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επικοινωνίας, διαχείρισης και ελέγχου.21 Τα πληροφοριακά συστήµατα
ανάγονται σε εργαλεία εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης και του
κράτους και µπορούν να βελτιώσουν τις δυνατότητες και τα περιθώρια της
κρατικής πολιτικής.22
Η παραπάνω εξέλιξη οδήγησε στη µαζική συλλογή και επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δηµόσιο τοµέα.
2.

Η Νέα Οικονοµία και η νοµική ρύθµιση της προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων
Η παραπάνω πολύπλευρη και πολύπλοκη διαδικασία που συντελείται

και εξελίσσεται στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης και της Κοινωνίας της
Πληροφορίας αφενός οδήγησε στη συγκρότηση και στον καθορισµό µιας Νέας
Οικονοµίας που µελετά, ερευνά, παρατηρεί, περιγράφει και διαπιστώνει νέα
οικονοµικά

φαινόµενα,

νέες

οικονοµικές

σχέσεις

και

συσχετισµούς

διαφορετικούς από τους παραδοσιακούς και, αφετέρου, προκάλεσε τη νοµική
επιστήµη να αντιµετωπίσει τη µεταβολή των δεδοµένων του σύγχρονου
πολιτισµού µε τη θέσπιση, τόσο σε διεθνές επίπεδο23 όσο και σε επίπεδο
εσωτερικού δικαίου,24 ειδικών κανόνων δικαίου που ρυθµίζουν την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων (στα οποία περιλαµβάνονται και τα δεδοµένα
οικονοµικής συµπεριφοράς) και θέτουν νόµιµους όρους και όρια στις
τεχνολογικές και οικονοµικές εξελίξεις, στο µέτρο που αυτές αφορούν το
άτοµο και τα προσωπικά του δεδοµένα και άπτονται της προσωπικότητας και
της ιδιωτικής του ζωής.

21
22

Βλ. Εισηγητική Έκθεση ν. 2472/1997, ΚΝοΒ 45(1997)501 και παρακάτω υπό 4.3.
Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία

προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 91.
23

Βλ. παρακάτω υπό Ι.

24

Βλ. παρακάτω υπό ΙΙ.2.5. και 4.
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Έτσι η Νέα Οικονοµία συνδέεται25 στενά µε τη νοµική ρύθµιση της
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και µάλιστα των οικονοµικών
δεδοµένων του προσώπου. Υποστηρίζεται26 µάλιστα ότι η νοµική ρύθµιση της
επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων επηρεάζει τη Νέα Οικονοµία της
Αγοράς αφού εντέλει της στερεί επικερδείς δραστηριότητες. Ταυτόχρονα,
όµως, η παραπάνω νοµική ρύθµιση τελεί σε διαλεκτική σχέση µε τη Νέα
Οικονοµία εφόσον ρυθµίζει (και) τα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς του
προσώπου που αποτελούν προσωπικές πληροφορίες και είναι, καθεαυτά,
αγαθά µε ιδιαίτερη αξία στο πεδίο λειτουργίας της Νέας Οικονοµίας.
Επιπλέον, η νοµική ρύθµιση της προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων αποτελεί το «όπλο» για την προστασία του ατόµου από τις
επιχειρηµατικές και τεχνολογικές εξελίξεις που το θίγουν αλλά και ο τρόπος
για να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ της ανάπτυξης της αγοράς και της
προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου.

25

Είναι γνωστός στους οικονοµολόγους και στους νοµικούς ο σύνδεσµος, αλλά και η

αλληλεξάρτηση, µεταξύ των οικονοµικών επιστηµών και της νοµικής επιστήµης. Ο
σύνδεσµος αυτός βασίζεται στην κοινή προσπάθεια που απαιτείται για να διατυπωθεί
η νοµοθετική ρύθµιση που υλοποιεί την οικονοµική πρόταση. Πιο συγκεκριµένα, οι
οικονοµικές προτάσεις διατυπώνονται ύστερα από τη µελέτη και την παρακολούθηση
των οικονοµικών σχέσεων, των οικονοµικών φαινοµένων και, γενικά, των
οικονοµικών δεδοµένων της Αγοράς σε µια συγκεκριµένη κάθε φορά κοινωνία. Οι
παραπάνω προτάσεις αποτελούν και την αιτία των περισσότερων νοµοθετικών
ρυθµίσεων, που, όµως, πρέπει να εναρµονίζονται µε τις παραδοσιακές αρχές και
αξίες, οι οποίες διέπουν το σύνολο των κανόνων δικαίου του ελληνικού δικαιϊκού
συστήµατος. Βλ. σχετικά Σκαλίδη Λ., Εισαγωγή στο εµπορικό δίκαιο, 3η έκδ.,
Θεσσαλονίκη 1990, σελ. 27 επ., όπου και παραπέρα παραποµπές.
26

Βλ. Παπακωνσταντίνου Ε., ό.π., σελ. 60.
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2.1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και η προστασία των προσωπικών δεδοµένων
Η µετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και η συλλογή και
επεξεργασία τεράστιων όγκων προσωπικών δεδοµένων δραστηριοποίησε27 την
Ε.Ε. που εξέδωσε την Οδηγία 95/46/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών.28 Στόχος της Οδηγίας είναι η
ισοδύναµη προστασία (των δεδοµένων) που θα προκύψει από την προσέγγιση
των εθνικών νοµοθεσιών και, για το λόγο αυτό, τα κράτη µέλη δεν θα µπορούν
πλέον να εµποδίζουν την µεταξύ τους ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα για λόγους προστασίας των δικαιωµάτων και
ελευθεριών των φυσικών προσώπων και κυρίως της ιδιωτικής ζωής.29
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. (7) αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας, η κατά
τα παραπάνω παρεµπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδοµένων
συµβαίνει διότι οι διαφορές που υπάρχουν στα κράτη µέλη ως προς το επίπεδο
προστασίας των δικαιωµάτων και ελευθεριών του ατόµου έναντι της
επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εµποδίζουν τη
διαβίβαση των δεδοµένων αυτών από το έδαφος ενός στο έδαφος άλλου
κράτους-µέλους, και, παραπέρα, οι διαφορές αυτές ενδέχεται να φέρουν
εµπόδια στην άσκηση πολλών οικονοµικών δραστηριοτήτων σε κοινοτικό
επίπεδο, να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό και να δυσχεράνουν το έργο των

27

Για την έλλειψη αρµοδιότητας της (τότε) Ευρωπαϊκής Κοινότητας να λάβει µέτρα

στον τοµέα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, την ανάγκη εναρµόνισης
των εθνικών νοµοθεσιών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, την ιστορική πορεία και το στόχο της Οδηγίας 95/46/Ε.Κ. βλ. Ιγγλεζάκη
Ι., Εσωτερική Αγορά και προστασία δεδοµένων, ΕπΑρµ 15(1994)171. Βλ. επίσης
Simitis S., Datenschutz und die Europäische Gemeinschaft, RDV (1990) 3 επ.
28

Βλ. παρακάτω υπό Ι.8.

29

Βλ. Προοίµιο της Οδηγίας αρ. (9).
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διοικητικών αρχών στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου.30 Η
υλοποίηση του κατά τα παραπάνω στόχου της ίσης προστασίας σε όλα τα
κράτη-µέλη είναι ζωτικής σηµασίας για την Εσωτερική Αγορά.31
Εξάλλου, για την έκδοση της παραπάνω Οδηγίας εκτιµήθηκε32 ότι η
λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς εξασφαλίζεται µε την ελεύθερη
κυκλοφορία εµπορευµάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων και γιαυτό
απαιτείται όχι µόνο η δυνατότητα κυκλοφορίας των προσωπικών δεδοµένων
µεταξύ των κρατών-µελών αλλά και η προστασία των θεµελιωδών
δικαιωµάτων του ατόµου. ότι στην Κοινότητα γίνεται όλο και συχνότερη η
προσφυγή στην επεξεργασία δεδοµένων στους διάφορους τοµείς των
οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και ότι η οικονοµική και
κοινωνική ολοκλήρωση συνεπάγονται κατ’ ανάγκη αύξηση της διασυνοριακής
ροής δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ όλων των πρωταγωνιστών της
οικονοµικής και κοινωνικής ζωής των κρατών µελών (ιδιώτες ή ∆ηµόσιο).
Συνεπώς, στο πλαίσιο της Ε.Ε., η ρύθµιση της Οδηγίας αποτελεί το
µέσο33 για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσωπικών δεδοµένων µεταξύ των
κρατών µελών, την προστασία του ανταγωνισµού και, περαιτέρω, την
υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς.
Την παραπάνω δύσκολη εξισορρόπηση στόχων, δικαιωµάτων και
οικονοµικών καταστάσεων ανέλαβε να εκπληρώσει ο έλληνας νοµοθέτης κατά
τη µεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.
30

Βλ. Προοίµιο της Οδηγίας αρ. (7).

31

Βλ. Προοίµιο της Οδηγίας αρ. (8). Βλ. επίσης Τσούκαλη Λ., Η Νέα Ευρωπαϊκή

Οικονοµία. Η πολιτική και οικονοµική διάσταση της ολοκλήρωσης (Μετάφραση: Γ.
Κολύβας), Αθήνα 1993, σελ. 111 επ.
32

Βλ. Προοίµιο της Οδηγίας αρ. (3), (4), (5).

33

Βλ. Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 173, Καλαντζή Α., Η προστασία του ατόµου από την

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ΝοΒ 44(1996) 325,
Λουκέρη Γ., Εναρµόνιση του δικαίου της προστασίας του ατόµου από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝοΒ
45(1997)555.
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Η ενλόγω µεταφορά και η εφαρµογή της Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο
δεν ήταν «απλή ευχέρεια».34 Η έλλειψη παρόµοιας νοµοθετικής παράδοσης, η
σύνδεση της ελληνικής ρύθµισης µε τη Σύµβαση εφαρµογής της Συνθήκης
Σένγκεν35 και το πλήθος των παραµέτρων που έπρεπε να ληφθούν υπόψη, όχι
για την απλή «µεταφορά», αλλά, για την επιτυχηµένη εφαρµογή της Οδηγίας
στο εθνικό δίκαιο κατέστησαν την εκπόνηση του ν. 2472/1997 δύσκολο
εγχείρηµα. Σήµερα, ο ν. 2472/1997 θεσπίζει και περιλαµβάνει ουσιαστικούς,
οργανωτικούς, διαδικαστικούς, δικονοµικούς και κυρωτικούς κανόνες που
οριοθετούν τη συνταγµατικά36 ανεκτή επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. Αυτή είναι και η συµβολή του νόµου στην εξασφάλιση και τη
ρύθµιση της ελεύθερης ροής των δεδοµένων στο πλαίσιο της οικονοµίας και
της κοινωνίας.
3.

Το αντικείµενο και ο σκοπός της µελέτης
Αντικείµενο της µελέτης, όπως προκύπτει και από τον τίτλο της,

αποτελούν αφενός τα προβλήµατα που συνδέονται µε την προστασία του
ατόµου από την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που το αφορούν, και,
ειδικότερα από την επεξεργασία των δεδοµένων της οικονοµικής του
συµπεριφοράς και αφετέρου η αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών από το
δίκαιο.

34

Βλ. Εισηγ. Έκθεση του νόµου 2472/1997, ΚΝοΒ 45(1997)502.

35

Βλ. παρακάτω υπό Ι.7. Βλ. επίσης Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από

το ∆ίκαιο Πληροφορικής, Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, σελ. 24, Μήτρου Λ., Η Αρχή
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, Αθήνα-Κοµοτηνή 1999, σελ. 11 σηµ. 1.
36

Για την καθιέρωση στο Σύνταγµα του νέου άρθρου 9Α που ορίζει ότι: «Καθένας

έχει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως µε
ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών του δεδοµένων, όπως ο νόµος ορίζει.» βλ.
παρακάτω υπό ΙΙ.2.5.
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Στο παραπάνω πλαίσιο παρουσιάζονται:
1.

Η νοµική προστασία των παραπάνω δεδοµένων σε διεθνές και

ευρωπαϊκό επίπεδο.
2.

Η νοµική προστασία των ίδιων δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο.
Συγκεκριµένα αναλύονται:

2.1. Οι συνταγµατικές διατάξεις που αναφέρονται στην αξία του ανθρώπου,
στην προστασία της προσωπικότητας και την ελεύθερη ανάπτυξη της, καθώς
και

στις

ειδικότερες

εκδηλώσεις

της

που

αποτελούν

συνταγµατικά

κατοχυρωµένα δικαιώµατα. Ειδικότερα, επιχειρείται η παρουσίαση των
άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 5Α, 9 παρ. 1 εδ. β΄, 9Α, 13 παρ.1 εδ. α΄ και 19 του
Συντάγµατος, που αναφέρονται στην προστασία της προσωπικότητας και στις
ειδικότερες εκδηλώσεις της, καθώς και των άρθρων 25 και 101Α που
καθιερώνουν τα όρια προστασίας των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων
και τις ανεξάρτητες Αρχές, αντίστοιχα. Μάλιστα, από τα παραπάνω άρθρα του
Συντάγµατος, επιχειρείται η αναλυτική παρουσίαση του σχετικά «νέου»
άρθρου 9Α του Συντάγµατος, που κατοχυρώνει το ατοµικό δικαίωµα της
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
2.2.

Η προστασία της προσωπικότητας στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου και

το γενικό δικαίωµα στην προσωπικότητα, όπως κατοχυρώνεται και ρυθµίζεται
στα άρθρα 57 επ. ΑΚ. Ειδικότερα, εξετάζεται η σχέση που συνδέει την έννοια
του όρου «προσωπικότητα» µε το δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης,
η εσωτερική προσβολή της προσωπικότητας, η (παράνοµη) προσβολή της
προσωπικότητας µε την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
καθώς και η προστασία της στο πλαίσιο του ελληνικού αστικού κώδικα.
Ακόµη εξετάζεται η δυνατότητα προστασίας της προσωπικότητας µε την
άσκηση αναγνωριστικής αγωγής, τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων καθώς και η
αυτοδύναµη προστασία της.
2.3.

Το γενικό προστατευτικό πλαίσιο των κανόνων του ν. 2472/1997 που

ρυθµίζουν την επεξεργασία των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς,
δηλαδή, το

σύστηµα

των

ουσιαστικών

και

τυπικών

προϋποθέσεων

νοµιµότητας της επεξεργασίας, το σύστηµα των δικαιωµάτων του υποκειµένου
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των δεδοµένων και οι κυρώσεις κατά των υπευθύνων επεξεργασίας για τη µη
τήρηση του νόµου. Αντικείµενο της µελέτης αποτελούν οι οδηγίες, οι
αποφάσεις και οι γνωµοδοτήσεις της Αρχής που αφορούν ή σχετίζονται µε τη
ρύθµιση της επεξεργασίας των δεδοµένων της οικονοµικής συµπεριφοράς του
προσώπου (υποκειµένου των δεδοµένων) και οι οποίες αντιµετωπίζουν
σύγχρονα και επίκαιρα προβλήµατα και διαµορφώνουν τις οικονοµικές αλλά
και τις κοινωνικές εξελίξεις.
Σκοπός της µελέτης είναι η ανάδειξη των προβληµάτων που σχετίζονται
µε την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και κυρίως των δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς και αφορούν την προσωπική ζωή και η µελέτη της
νοµικής ρύθµισης της παραπάνω επεξεργασίας µέσα από τη σχετική νοµοθεσία
και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, υπό το
φως της συνταγµατικής και αστικοδικαιϊκής προστασίας της προσωπικότητας,
στο πλαίσιο της Νέας Οικονοµίας και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
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I.

Το διεθνές νοµικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων
Το ζήτηµα της προστασίας του προσώπου από την επεξεργασία των

προσωπικών του δεδοµένων είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης ιστορικής
διαδικασίας και έχει έντονες διεθνείς διαστάσεις. Το διεθνές νοµικό πλαίσιο
διαµορφώνεται από τις προσπάθειες των διεθνών οργανισµών1 για την εξεύρεση
και την εφαρµογή νοµοθετικών ρυθµίσεων για την προστασία των προσωπικών
πληροφοριών και τη διευκόλυνση της διακίνησης και επεξεργασίας τους. Η
χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών2 και ιδίως η επεξεργασία και χρήση των
προσωπικών στοιχείων καθώς και οι επιπτώσεις της στον άνθρωπο καθόρισαν το

1

Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του

Ανθρώπου της 10.12.1948 και συγκεκριµένα στο άρθρο 12 ορίζει ότι: «Κανείς δεν
επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεµβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια,
την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιµής και της υπόληψής
του. Καθένας έχει δικαίωµα να τον προστατεύουν οι νόµοι από επεµβάσεις και
προσβολές αυτού του είδους». Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την
ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, σελ. 101,
σηµ. 194, Καλαντζή Α., Η προστασία του ατόµου από την αυτοµατοποιηµένη
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ΝοΒ 44(1996)314 επ. Κατά τον ∆αγτόγλου Π.,
Συνταγµατικό ∆ίκαιο - Ατοµικά δικαιώµατα Α΄, Αθήνα-Κοµοτηνή 1991, σελ. 27 «η
διακήρυξη αυτή δεν έχει άµεση νοµική δεσµευτικότητα, αν και είναι εύλογο να
υποστηριχθεί ότι εκφράζει γενικώς παραδεδεγµένους κανόνες του διεθνούς δικαίου
που, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, «αποτελούν αναπόσπαστον µέρος του
εσωτερικού ελληνικού δικαίου, υπερισχύουν δε πάσης αντιθέτου διατάξεως νόµου».
Για το διεθνές νοµικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων βλ.
ενδεικτικά Gola P., Klug Chr., Grundzüge des Datenschutzrechts, München 2003, sel.
15 επ., Rossnagel/Bearbeiter Handbuch Datenschutzrecht. Die neuen Grundlagen für
Wirtschaft und Verwaltung, München, 2003, σελ. 92 (99).
2

Για την αφετηρία και την ιστορική εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών βλ.

Γέροντα Α., ό.π., σελ. 35 επ.
20

στόχο των παραπάνω ρυθµίσεων: την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την
απελευθέρωση των εξελιγµένων µορφών εµπορίου µεταξύ των κρατών.
1. Η Σύµβαση της Ρώµης για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων
και των θεµελιωδών ελευθεριών (ΕΣ∆Α)3
Στη Σύµβαση της Ρώµης της 4ης Νοεµβρίου 1950 για την προστασία των
ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, προβλέπεται η
ανάγκη της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Συγκεκριµένα, το άρθρο 8
3

Η ΕΣ∆Α (Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου), όπως αποκαλείται

η Σύµβαση της Ρώµης της 4.11.1950, από την κύρωσή της µε το ν. 2329/1953 (ΦΕΚ Α΄
68/21.3.1953) «περί κυρώσεως της από 4ης Νοεµβρίου 1950 ∆ιεθνούς Συµβάσεως της
Ρώµης περί προασπίσεως των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών
ελευθεριών και του από 20ης Μαρτίου 1952 προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των
Παρισίων» και µε το ν. δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α΄ 256/20.9.1974) «περί κυρώσεως της εν
Ρώµη την 4ην Νοεµβρίου 1950 υπογραφείσης Συµβάσεως «δια την προάσπισιν των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών», ως και του Προσθέτου
εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20ης Μαρτίου 1952», αποτελεί τµήµα της
ελληνικής έννοµης τάξης. Για την ισχύ της ΕΣ∆Α στο εσωτερικό δίκαιο πριν από το
Σύνταγµα του 1975 βλ. Βεγλερή Φ., Η Σύµβαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και το
Σύνταγµα, ΤοΣ (1976)385 επ. και 533 επ., στον ίδιο, ό.π., (1977)211 για την ισχύ των
διεθνών συµβάσεων και, ειδικότερα, της Σύµβασης των δικαιωµάτων του Ανθρώπου
απέναντι στο Σύνταγµα και τους κοινούς νόµους κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος. Για την ιδέα της επέκτασης της τριτενέργειας στο χώρο εφαρµογής της
ΕΣ∆Α καθώς και στο πλαίσιο εφαρµογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλ.
Κασιµάτη Γ., Το ζήτηµα της τριτενέργειας των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων.
Η ισότητα των φύλων και ο θεσµός της οικογένειας στην ελευθερία τελευταίας
βούλησης, ΤοΣ (1981)17 επ. Βλ. επίσης ∆αγτόγλου Π., ό.π., σελ. 32 επ., Καλαντζή Α.,
ό.π., σελ. 315, Τσάτσο ∆., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, τοµ. Γ΄, Θεµελιώδη δικαιώµατα, Ι.
Γενικό Μέρος, Αθήνα-Κοµοτηνή 1988, σελ. 131 επ. Για την ιστορική πορεία και τη
µελλοντική προοπτική της Σύµβασης βλ. Χρυσόγονο Κ., Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου µισό αιώνα µετά, ΤοΣ (2001)967 επ.
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της παραπάνω Σύµβασης αναγνωρίζει σε κάθε πρόσωπο το δικαίωµα σεβασµού
της ιδιωτικής και οικογενειακής του ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας
του και, παράλληλα, κατοχυρώνει ένα σύστηµα εγγυήσεων για τον περιορισµό
του δικαιώµατος. Το παραπάνω δικαίωµα µπορεί να περιοριστεί εφόσον ο
περιορισµός «προβλέπεται από το νόµο και αποτελεί µέτρο το οποίο σε µια
δηµοκρατική κοινωνία είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια, τη δηµόσια
ασφάλεια, την οικονοµική ευηµερία της χώρας, την προστασία της τάξεως και
την πρόληψη ποινικών αδικηµάτων, την προστασία της υγείας ή της ηθικής
καθώς και των δικαιωµάτων και ελευθεριών των άλλων».4 Παραπέρα, το άρθρο
10 της ΕΣ∆Α προστατεύει το δικαίωµα ελευθερίας της έκφρασης στο οποίο
περιλαµβάνεται και η ελευθερία λήψης ή µετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών
ανεξάρτητα από την ύπαρξη συνόρων.5 Και το δικαίωµα, όµως, αυτό, υπόκειται
σε περιορισµούς που αποσκοπούν στην προστασία της ιδιωτικής και
οικογενειακής

4

ζωής,

στην

αποτροπή

της

αποκάλυψης

εµπιστευτικών

Για το άρθρο 8 ΕΣ∆Α βλ. Καρακώστα Ι., Η προστασία του ιδιωτικού βίου των

προσώπων της επικαιρότητας από τη σκοπιά του συγκριτικού δικαίου, ∆ΕΕ
5(1999)1229 επ., Παπαδόπουλο Α., Όροι προστασίας των προσωπικών δεδοµένων (Το
παράδειγµα του συστήµατος πληροφοριών Schengen), Αθήνα-Κοµοτηνή 1999, σελ. 70
και σηµ. 97 µε παρατηρήσεις νοµολογίας.
5

Το άρθρο 10 παρ.1 εδ. α΄ και β΄ της ΕΣ∆Α ορίζει ότι: «Παν πρόσωπον έχει δικαίωµα

εις την ελευθερίαν εκφράσεως.

Το δικαίωµα τούτο περιλαµβάνει την ελευθερίαν

γνώµης ως και την ελευθερίαν λήψεως ή µεταδόσεως, πληροφοριών ή ιδεών, άνευ
επεµβάσεως δηµοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων», και συνδέεται µε τα άρθρα 14
και 15 του Συντάγµατος.

Για το περιεχόµενο της ελευθερίας των Μ.Μ.Ε., όπως

καθορίζεται από το άρθρο 10 της ΕΣ∆Α βλ. ∆εληγιάννη Ε., Ελευθερία της έκφρασης
και της πληροφόρησης. Μ.Μ.Ε. και ειδήσεις πολέµου, ΕπΑρµ 23(2002)61 επ.
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πληροφοριών καθώς και στη διατήρηση της αµεροληψίας της δικαστικής
εξουσίας.6
2.

Το ∆ιεθνές Σύµφωνο περί Ατοµικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων
(∆ΣΑΠ∆) της 16.12.1966
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για

τα δικαιώµατα του ανθρώπου η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε στις 16.12.1966
στη Νέα Υόρκη το παραπάνω Σύµφωνο,7 στο οποίο προβλέπεται το
απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής (άρθρο 17 παρ. 1 και 2),8 η ελευθερία της

6

Βλ. Γέροντα Α., ό.π., σελ. 101, Καρακώστα Ι., ό.π., σελ. 1229 επ., Λουκέρη Γ.,

Εναρµόνιση του δικαίου της προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝοΒ 45(1997)550 και 549, σηµ. 13,
Παπαδόπουλο Α., ό.π., σελ. 20, Παπαρρηγοπούλου-Σκορίνη Φ., Η πληροφόρηση του
κοινού δια του τύπου και η προστασία της προσωπικότητας του κατηγορουµένου, ΝοΒ
25(1977)278 επ. Για τα δικαιώµατα που εµπεριέχονται στα άρθρα 8 και 10 της ΕΣ∆Α
και την ανάγκη της «συµφιλίωσης» που οδήγησε στη Σύµβαση 108 του Συµβουλίου της
Ευρώπης βλ. Κυριακόπουλο Γ., Ασφάλεια και επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. Οι ρυθµίσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης, ∆τΑ 11(2001)763 επ.
7

Το ∆ΣΑΠ∆ συµπληρώνεται από ένα Προαιρετικό Πρωτόκολλο. Βλ. Τσάτσο ∆., ό.π.,

σελ. 129 επ., για τη θέσπιση ενός δεσµευτικού συστήµατος διεθνούς προστασίας των
δικαιωµάτων του ανθρώπου καθώς και το µηχανισµό ελέγχου του σεβασµού των
διατάξεών του από τα συµβαλλόµενα κράτη.
8

Συγκεκριµένα, στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ∆ΣΑΠ∆ ορίζεται ότι: 1. Κανείς

δεν υπόκειται σε αυθαίρετες ή παράνοµες παρενοχλήσεις της ιδιωτικής του ζωής, της
οικογένειας, της κατοικίας ή της αλληλογραφίας του, ούτε σε παράνοµες προσβολές τις
τιµής και της υπόληψής του. 2. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα προστασίας από το νόµο
έναντι τέτοιων παρενοχλήσεων ή προσβολών. Βλ. επίσης ∆αγτόγλου Π., ό.π., σελ. 27
επ., Μάνεση Α., Συνταγµατικά δικαιώµατα - α΄ ατοµικές ελευθερίες (Πανεπιστηµιακές
παραδόσεις), 4η έκδ., Θεσσαλονίκη 1982, σελ. 223.
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σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας (άρθρο 18 παρ. 1 και 2)9 και η
ελευθερία της γνώµης και της έκφρασης (άρθρο 19 παρ. 1 και 2).10
Στα άρθρα 18 παρ. 3 και 19 παρ. 3 του Συµφώνου προβλέπεται η
δυνατότητα περιορισµού των δικαιωµάτων από το νόµο για λόγους προστασίας
των δικαιωµάτων των τρίτων, για λόγους εθνικής ασφάλειας, δηµόσιας
ασφάλειας, δηµόσιας υγείας ή για λόγους που αναφέρονται στα χρηστά ήθη.
Η Ελλάδα κύρωσε το παραπάνω ∆ΣΑΠ∆ µε το ν. 2462/1997 (ΦΕΚ Α΄
25/26.2.1997)11 «Κύρωση του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά
δικαιώµατα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα
ατοµικά πολιτικά δικαιώµατα και του ∆ευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου
στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα σχετικού µε την

9

Συγκεκριµένα, στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ∆ΣΑΠ∆ ορίζεται ότι: 1. Κάθε

πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Αυτό το
δικαίωµα περιλαµβάνει την ελευθερία να έχει ή να υιοθετεί κανείς τη θρησκεία ή την
πεποίθηση της επιλογής του, καθώς και την ελευθερία να εκδηλώνει τη θρησκεία ή την
πεποίθησή του ατοµικά ή από κοινού µε άλλους µέσω της λατρείας, πράξεων
ιεροτελεστίας, πρακτικής και διδασκαλίας. 2. Κανείς δεν υπόκειται σε καταναγκασµό
που θα µπορούσε να παρεµποδίσει την ελευθερία του να έχει ή να υιοθετήσει τη
θρησκεία ή τις πεποιθήσεις της επιλογής του. Το άρθρο 18 του ∆ΣΑΠ∆ αποτελεί
επανάληψη του άρθρου 9 ΕΣ∆Α. Βλ. επίσης Βαή Θ., Τα διεθνή σύµφωνα 1966 και τα
δικαιώµατα του ανθρώπου, ΤοΣ (1981)403, Μάνεση Α., ό.π., σελ. 249 και 234.
10

Συγκεκριµένα, στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του ∆ΣΑΠ∆ ορίζεται ότι: 1. Κανείς

δεν πρέπει να υπόκειται σε διακριτική µεταχείριση και να παρενοχλείται για τις απόψεις
του. 2. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωµα αυτό
περιλαµβάνει την ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης και της µετάδοσης
πληροφοριών και απόψεων κάθε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, γραπτά, σε
έντυπα, σε κάθε µορφή τέχνης ή µε κάθε άλλο µέσο της επιλογής του. Βλ. Χρυσόγονο
Κ., Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, 2η έκδ., Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, σελ. 196, ο
οποίος αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο κατά την ανάπτυξη του δικαιώµατος στην
πληροφόρηση (άρθρο 5Α του Συντάγµατος).
11

Βλ. το κείµενο του νόµου σε: ΚΝοΒ 45(1997)95 επ.
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κατάργηση της ποινής του θανάτου» και, έτσι, σήµερα, έχει την ισχύ που ορίζει
το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος.12
3.

Η Απόφαση 2450/19.12.1968 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων
Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την ανάπτυξη της επιστήµης και
της τεχνολογίας
Η Απόφαση13 αναφέρεται στα προβλήµατα που ανακύπτουν από την

ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας και µάλιστα από τη χρήση
ηλεκτρονικών µέσων σε σχέση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και στα

12

Για την εσωτερική ιεράρχηση των πηγών των θεµελιωδών δικαιωµάτων στο πλαίσιο

του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγµατος βλ. Τσάτσο ∆., ό.π, σελ. 115 και 163 επ.
13

Η Απόφαση περιλαµβάνεται στα νοµοθετικά κείµενα της πρώτης περιόδου για την

προστασία των προσωπικών δεδοµένων ή, αλλιώς, στα νοµοθετήµατα της «πρώτης
γενιάς». Για τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θέσπισαν νοµοθετήµατα της
αποκαλούµενης «πρώτης γενιάς» βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από
το δίκαιο πληροφορικής, Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, σελ. 48 όπου (σηµ. 30) και η
διάκριση µεταξύ των νοµοθετηµάτων «πρώτης» και «δεύτερης» γενιάς, Αραβαντινό Β.,
Η προστασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα από την αθέµιτη επεξεργασία τους
µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Συµβολή στη ∆ικαιοκυβερνητική), Αθήνα-Κοµοτηνή
1997, σελ. 14 επ., Αυγουστιανάκη Μ., Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων - Προβλήµατα και αντιµετώπιση από το δίκαιο, ∆τΑ
11(2001)681 επ., Βασιλακάκη Ε., Το πρόβληµα της προστασίας του πολίτη απέναντι
στην καταχρηστική εφαρµογή της πληροφορικής, Αρµ 38(1984)866 επ., Γέροντα Α.,
ό.π., σελ. 102 επ., Παπαδόπουλο Α., ό.π., σελ. 78. Για τα νοµοθετήµατα της πρώτης,
δεύτερης και τρίτης γενιάς στη Γερµανία βλ. Bäumler H., Datenschutzgesetze der
dritten Generation, σε: Bäumler H.,/von Mutius A., (έκδ.) “Datenschutzgesetze der
dritten Generation” Texte und Materialen zur Modernisierung des Datenschutzrechts,
Neuwied, Kriftel 1999, σελ. 1 επ. Για τη µικρότερη ή µεγαλύτερη παρεχόµενη
προστασία από τα επιµέρους κράτη που ήδη νοµοθέτησαν για το ζήτηµα της
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων βλ. ενδεικτικά Λουκέρη Γ., ό.π., σελ. 550 επ.
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όρια της χρήσης των παραπάνω ηλεκτρονικών µέσων σε µια δηµοκρατική
κοινωνία.
Με την παραπάνω Απόφαση, η Γενική Συνέλευση, αναγνωρίζει την ανάγκη
της θέσπισης κατάλληλων µέτρων για την προστασία των ανθρώπινων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών εξαιτίας των πρόσφατων
επιστηµονικών ανακαλύψεων και της τεχνολογικής προόδου. Παραπέρα,
επιδιώκει να ερευνηθούν, µεταξύ άλλων, τα προβλήµατα που εµφανίζονται σε
σχέση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα (ιδιαίτερα µάλιστα) από την άποψη της
χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων, η οποία είναι δυνατόν να θίγει τα δικαιώµατα
του ατόµου καθώς και τα όρια της παραπάνω χρήσης που πρέπει να τεθούν σε
µια δηµοκρατική κοινωνία.14
Η προστασία που παρέχεται από την Απόφαση δεν είναι νοµικά δεσµευτική
και λειτουργεί µόνο ως ένδειξη συναίνεσης των συµβαλλόµενων χωρών για τον
τρόπο αντιµετώπισης των προβληµάτων από τη χρήση της πληροφορικής.
Παραπέρα, η αναγνώριση της ανάγκης για νοµοθετική ρύθµιση στο πλαίσιο του
Ο.Η.Ε. δεν οδηγεί σε άµεση εφαρµογή των Αποφάσεων εντός των κρατών. Για

14

Συγκεκριµένα, η Απόφαση στην παράγραφο 1(c) καλεί το Γενικό Γραµµατέα να

αναλάβει τη µελέτη των προβληµάτων, ιδιαίτερα από την άποψη της χρήσης
ηλεκτρονικών µέσων: «Uses of electronics which may affect the rights of the person
and the limits which should be placed on such uses in a democratic society».
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την εφαρµογή των παραπάνω Αποφάσεων απαιτείται επικύρωση µε νόµο15
εξαιτίας του χαρακτήρα του διεθνούς δικαίου που δεν επενεργεί άµεσα εντός των
κρατών.16
4.

Η Σύσταση του Οργανισµού για Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη
(Ο.Ο.Σ.Α.) της 23.9.1980
Η Σύσταση µε τον τίτλο «Κατευθυντήριες γραµµές διέπουσες την

προστασία της ιδιωτικής σφαίρας του ανθρώπου και τις διασυνοριακές ροές
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα»17 αποσκοπεί στην εναρµόνιση των δικαίων

15

Το άρθρο 28 παρ. 1α

του ελληνικού Συντάγµατος ορίζει ότι: «Οι γενικά

παραδεγµένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου και οι διεθνείς συµβάσεις, από την
επικύρωσή τους µε νόµο και τη θέση τους σε ισχύ σύµφωνα µε τους όρους καθεµιάς,
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν
από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου.».

Βλ. επίσης α.ν. 92/1967 (ΦΕΚ Α΄

139/10.8.1967) «περί εφαρµογής αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρµογής συστάσεων του Συµβουλίου
Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», ΚΝοΒ 15(1967)601 επ. Συγκεκριµένα,
σύµφωνα µε το άρθρο 1 του παραπάνω νόµου, οι Αποφάσεις και οι Συστάσεις του
Συµβουλίου Ασφαλείας καθώς και οι Συστάσεις της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών εφαρµόζονται και εξειδικεύονται µε την έκδοση προεδρικών (τότε
βασιλικών) διαταγµάτων µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών.
16

Βλ. Λουκέρη Γ., ό.π., σελ. 549.

17

Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal

Data. H Σύσταση του Ο.Ο.Σ.Α. απηχεί τις βασικές αρχές θεµιτής επεξεργασίας που
θεσπίστηκαν στις ΗΠΑ για το δηµόσιο τοµέα µε την Privacy Act το 1974. Βλ.
Αραβαντινό Β., ό.π., σελ. 62 επ., Βασιλακάκη Ε., ό.π., σελ. 867, Γέροντα Α., ό.π., σελ.
103 επ. Οι «Κατευθυντήριες γραµµές» της Σύστασης παρέχουν προτεραιότητα στην
ελεύθερη διακίνηση των πληροφοριών, εφαρµόζονται για την προστασία µόνο φυσικών
προσώπων, δεν έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα, µπορούν, όµως, κατά το προοίµιο, να
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των κρατών-µελών του Ο.Ο.Σ.Α. ως προς την κατοχύρωση του σκληρού πυρήνα
των αρχών προστασίας18 που προβλέπονται στην παραπάνω Σύσταση. Στο
πλαίσιο των οικονοµικών του στόχων, οι «γραµµές» του Ο.Ο.Σ.Α., αν και δεν
είναι νοµικά δεσµευτικές, αποτελούν την ελάχιστη συναίνεση των δυτικών
χωρών για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε έµφαση
στο πρόβληµα της διασυνοριακής ροής πληροφοριών και στόχο την
απελευθέρωση της παραπάνω διασυνοριακής ροής, την ανάπτυξη του εµπορίου,
της οικονοµικής συνεργασίας καθώς και την αντιµετώπιση των προβληµάτων
από τη χρήση της πληροφορικής και τη διεθνή ανταλλαγή προσωπικών
δεδοµένων.19
5.

Η Σύµβαση 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης
Η Σύµβαση 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981

«για την προστασία των ατόµων από την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» αποτελεί το πρώτο δεσµευτικό διεθνές
κείµενο. θέτει τις αρχές που αποτελούν το «σκληρό πυρήνα»20 της προστασίας
ενσωµατωθούν στην εθνική νοµοθεσία ή να αποτελέσουν τη βάση της.

Βλ.

Βασιλακάκη Ε., ό.π., σελ. 868.
18

Οι αρχές προστασίας του Ο.Ο.Σ.Α. είναι: (α) Η αρχή της περιορισµένης συλλογής,

(β) η αρχή της ποιότητας των δεδοµένων, (γ) η αρχή του προσδιορισµένου σκοπού, (δ)
η αρχή της περιορισµένης χρήσης, (ε) η αρχή των µέτρων ασφαλείας των προσωπικών
δεδοµένων, (στ) η αρχή της διαφάνειας όσον αφορά την πολιτική και την πρακτική για
τα προσωπικά δεδοµένα, (ζ) η αρχή της συµµετοχής του ιδιώτη, (η) η αρχή της ευθύνης
του υπεύθυνου επεξεργασίας. Περισσότερα για τις παραπάνω αρχές βλ. Αραβαντινό Β.,
ό.π., σελ. 62 επ., Γέροντα Α., ό.π., σελ. 103 επ.
19

Βλ. Γέροντα Α., ό.π., σελ. 103 επ., Λουκέρη Γ., ό.π., σελ. 550, Παπαδόπουλο Α., ό.π.,

σελ. 78 επ.
20

Βλ. άρθρο 5 και 7 της Σύµβασης. Βλ. επίσης Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., ό.π.,

σελ. 48, Γέροντα Α., ό.π., σελ. 107 επ., Κυριακόπουλο Γ., ό.π., σελ. 765 επ. Κατά την
Εισηγ. Εκθ. του νόµου 2472/1997, ΚΝοΒ 45(1997)504, το «σκληρό πυρήνα» της
28

κάθε φυσικού προσώπου από την αυθαίρετη επεξεργασία των προσωπικών του
δεδοµένων µε ηλεκτρονικά µέσα. ορίζει ειδικές κατηγορίες προσωπικών
πληροφοριών που δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο αυτοµατοποιηµένης
επεξεργασίας στην περίπτωση που το εσωτερικό δίκαιο δεν προβλέπει τις
κατάλληλες εγγυήσεις21. αναγνωρίζει δικαιώµατα στα πρόσωπα στα οποία
αναφέρονται τα δεδοµένα22. προβλέπει τον «ορισµό» Αρχής ή Αρχών µε
συγκεκριµένες αρµοδιότητες23 για την εποπτεία των διατάξεων της Σύµβασης.
θεσπίζει την αρχή της ελεύθερης διασυνοριακής ροής των πληροφοριών
θέτοντας συγχρόνως εξαιρέσεις για την προστασία των πληροφοριών
προσωπικού χαρακτήρα. Η παραπάνω Αρχή που αποτελεί σηµαντικό σηµείο της
Σύµβασης 108, είναι δυνατό να διευκολύνεται ή να παρεµποδίζεται από τις
σχετικές εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις.24
Η Σύµβαση δεν είναι άµεσης εφαρµογής. Περιλαµβάνει, όµως, οδηγίες και
κατευθύνσεις που αφήνουν τη δυνατότητα στον εθνικό νοµοθέτη να δεσµεύσει ή
να επιτρέψει λιγότερο ή περισσότερο τη µετάδοση πληροφοριών προσωπικού
χαρακτήρα.
Η χώρα µας κύρωσε την παραπάνω Σύµβαση 108 µε το ν. 2068/1992 (ΦΕΚ
Α΄ 118/9.7.1992) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία του
ατόµου από την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού
χαρακτήρα» χωρίς, όµως, µέχρι τη θέσπιση του ν. 2472/1997, να υιοθετήσει
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων αποτελούν ενδεικτικά, η ποιότητα της
επεξεργασίας και τα ευαίσθητα δεδοµένα.
21

Βλ. άρθρο 6 της Σύµβασης.

22

Βλ. άρθρο 8 και 9 της Σύµβασης. Βλ. επίσης Γέροντα Α., ό.π., σελ. 108 επ.

23

Βλ. άρθρο 13 της Σύµβασης. Βλ. επίσης Γέροντα Α., ό.π., σελ. 109.

24

Βλ. άρθρο 12 παρ. 3 της Σύµβασης. Κατά τον Λουκέρη Γ., ό.π., σελ. 550, το

Συµβούλιο της Ευρώπης µε γνώµονα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
συγκεκριµένα της ιδιωτικής ζωής (άρθρα 8 και 10 ΕΣ∆Α) αντιµετωπίζει τις εθνικές
ρυθµίσεις ως όργανο προστασίας των πολιτών στη διασυνοριακή ροή πληροφοριών
προσωπικού χαρακτήρα «και όχι ως άλλοθι για την απελευθέρωση των ανάλογων
οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών-µελών της» Ευρώπης.
29

εσωτερικές ειδικές ρυθµίσεις για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. Πάντως, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η
Σύµβαση 108 αποτελεί τµήµα του εσωτερικού δικαίου.25
6.

Οι «Κατευθυντήριες αρχές προστασίας προσωπικών δεδοµένων σε
αυτοµατοποιηµένα αρχεία» της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών
Στις 14.12.1990 η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών υιοθέτησε

κείµενο26 µε τίτλο «Κατευθυντήριες αρχές προστασίας προσωπικών δεδοµένων
σε αυτοµατοποιηµένα αρχεία». Το παραπάνω κείµενο προβλέπει επίπεδα
προστασίας που ήδη έχουν τεθεί στις «Κατευθυντήριες γραµµές» του Ο.Ο.Σ.Α.
και στις εργασίες του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η ιδιαίτερη σηµασία των
Κατευθυντήριων αρχών έγκειται στο γεγονός ότι προβλέπουν την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων µε αφετηρία και στόχο την προστασία του
ατόµου.27 Οι Κατευθυντήριες αρχές, µεταξύ άλλων, απαγορεύουν, στο άρθρο 5,
τη συλλογή ευαίσθητων δεδοµένων. Ως τέτοια ορίζονται η φυλετική ή εθνική
καταγωγή, το χρώµα, η σεξουαλική ζωή, οι πολιτικές γνώµες, οι θρησκευτικές ή
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η ένταξη σε σωµατεία ή συνδικαλιστικές ενώσεις.28
25

Κατά τον Γέροντα Α., ό.π., σελ. 110 «... πρέπει να θεωρηθεί ότι άρχισαν να ισχύουν

όσες από τις διατάξεις της ήταν επιδεκτικές άµεσης εφαρµογής και έτσι δηµιουργήθηκε
ένα καθεστώς προστασίας των προσωπικών πληροφοριών, το οποίο υπήρξε ατελές.».
26

Το κείµενο είχε εκπονηθεί στις 23.6.1985 ως σχέδιο Απόφασης της Επιτροπής των

δικαιωµάτων του ανθρώπου του Ο.Η.Ε. «για τη νοµοθετική ρύθµιση των ψηφιακών
αρχείων προσωπικών δεδοµένων» µε στόχο την προστασία του ατόµου.
27

Βλ. Γέροντα Α., ό.π., σελ. 105, Λουκέρη Γ., ό.π., σελ. 550, Παπαδόπουλο Α., ό.π., σελ.

76 επ.
28

Το αντίστοιχο άρθρο 6 της Σύµβασης 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης ορίζει ότι:

«Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική προέλευση,
τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, όπως και οι
πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, που σχετίζονται µε την υγεία ή τη σεξουαλική
ζωή, δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείµενο αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας, εάν
30

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και χρήση ευαίσθητων δεδοµένων, όταν ο
σκοπός είναι συµβατός µε τα διεθνή κείµενα προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Η προστασία που παρέχεται από το παραπάνω διεθνές κείµενο δεν
είναι νοµικά δεσµευτική.
7.

Η Συµφωνία Schengen και η Σύµβαση Εφαρµογής της
Στις 14.6.1985 υπεγράφη στην πόλη Σένγκεν του Λουξεµβούργου η

Συµφωνία του Σένγκεν, η οποία στόχευε στην προοδευτική κατάργηση των
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα των Συµβαλλοµένων Μερών29 και στη
δηµιουργία χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Για την επίτευξη του
παραπάνω στόχου τα Συµβαλλόµενα Μέρη υπέγραψαν στις 19.6.1990 τη
Σύµβαση Εφαρµογής της παραπάνω Συµφωνίας. Η Ελλάδα κύρωσε τη
Συµφωνία Σένγκεν και τη Σύµβαση Εφαρµογής της, τα Πρωτόκολλα και τις
Συµφωνίες προσχώρησης µε το ν. 2514/1997 (ΦΕΚ Α΄ 140/26-27.6.1997).
Η

Σύµβαση

Εφαρµογής

της

Συµφωνίας

Σένγκεν

θεσπίζει

ως

αντισταθµιστικό µέτρο για τη διατήρηση της ασφάλειας στο χώρο της ελεύθερης
κυκλοφορίας των προσώπων, µεταξύ άλλων, και τη δηµιουργία του Συστήµατος
Πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Το παραπάνω Σύστηµα αποτελεί κοινό σύστηµα
σύνδεσης όλων των κρατών που εφαρµόζουν τη Σύµβαση Σένγκεν, στηρίζεται
στη σύγχρονη τεχνολογία, εµπλουτίζεται από τα εθνικά δεδοµένα των
το εσωτερικό δίκαιο δεν προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις. Το αυτό ισχύει για τις
πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες».
29

Στα πέντε υπογράφοντα κράτη της Συµφωνίας Σένγκεν του 1985 (Βέλγιο, Κάτω

Χώρες, Λουξεµβούργο, Γαλλία, Γερµανία) προστέθηκαν σταδιακά µέχρι την 25.3.2001
άλλα δέκα. Έτσι, σήµερα, το κεκτηµένο Σένγκεν εφαρµόζουν τα ακόλουθα κράτη:
Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Λουξεµβούργο, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία,
Αυστρία, Ελλάδα, Σουηδία, ∆ανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία. Για την έννοια του
όρου «κεκτηµένο Σένγκεν» βλ. Παπαδόπουλο Α., ό.π., σελ. 55, σηµ. 63, Τσουκαλά Α., Η
Συνθήκη Σένγκεν:

χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας ή απειλή για τη δηµοκρατία;,

Ελλ∆νη 39(1998)1520, σηµ. 8.
31

Συµβαλλοµένων Μερών και επιτρέπει στους τελικούς χρήστες30 να διαθέτουν τα
αναγκαία δεδοµένα που εισήχθηκαν στο Σύστηµα από ένα, συγκεκριµένο κάθε
φορά Συµβαλλόµενο Μέρος και µόνο για τους αντίστοιχους σκοπούς της
καταχώρισης31 που αναγράφονται σε κάθε µια από τις καταχωρίσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 95 έως 100 της Σύµβασης Εφαρµογής της Συµφωνίας
Σένγκεν. Οι καταχωρίσεις των άλλων Συµβαλλόµενων Μερών δεν µπορούν να

30

Βλ. άρθρο 101 ν. 2514/1997.

31

Βλ. άρθρα 95-100 ν. 2514/1997. Οι σκοποί που προβλέπονται στα άρθρα 95 έως 100

της Σύµβασης αφορούν: πρόσωπα των οποίων ζητείται η σύλληψη µε σκοπό την
έκδοση (άρθρο 95 παρ.1). αλλοδαπούς που καταχωρούνται σε αρχείο βάσει µιας
εθνικής καταχώρισης που έχει έρεισµα στις αποφάσεις των αρµόδιων διοικητικών
αρχών και δικαστηρίων, σύµφωνα µε τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής
νοµοθεσίας. Οι αποφάσεις αυτές µπορούν να έχουν ως αιτιολογία την απειλή της
δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και της εθνικής ασφάλειας που ενδέχεται να
συνιστά η παρουσία ενός αλλοδαπού στο εθνικό έδαφος (άρθρο 96). πρόσωπα που
έχουν εξαφανιστεί ή πρόσωπα που πρέπει να τεθούν υπό προσωρινή επιτήρηση χάριν
της δικής τους προστασίας ή για την αποτροπή απειλών (άρθρο 97). µάρτυρες ή
πρόσωπα που κλητεύονται προς εµφάνιση ενώπιον των δικαστικών αρχών για πράξεις
ως προς τις οποίες έχει ασκηθεί εις βάρος τους ποινική δίωξη ή πρόσωπα στα οποία
πρέπει να επιδοθεί καταδικαστική απόφαση ή κλήση προς έκτιση ποινής στερητικής
της ελευθερίας (άρθρο 98). πρόσωπα ή οχήµατα µε σκοπό τη διακριτική
παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο για την καταστολή αξιόποινων πράξεων και την
αποτροπή απειλών κατά της δηµόσιας ασφάλειας (άρθρο 99). πράγµατα που
αναζητούνται για κατάσχεση ή να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά µέσα σε ποινική
διαδικασία (άρθρο 100). Για τις προϋποθέσεις διαγραφής από το Σύστηµα
Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) αλλοδαπών που έχουν καταχωρηθεί δυνάµει δικαστικών ή
διοικητικών αποφάσεων και το χρόνο τήρησης των δεδοµένων τόσο στο SIS όσο και
στην Εθνική Βάση ∆εδοµένων βλ. υπ’ αριθ. 54/14.5.2000 απόφαση

της Αρχής,

Συνήγορος 6(2002)318.
32

αντιγραφούν από το εθνικό τµήµα32 του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν σε
άλλα εθνικά αρχεία δεδοµένων.33
Παραπέρα, το Σύστηµα περιέχει -περιοριστικά- τις κατηγορίες των
δεδοµένων που παρέχονται από τα Συµβαλλόµενα Μέρη και είναι αναγκαία για
τους σκοπούς της καταχώρισης που προβλέπονται στα παραπάνω άρθρα της
Σύµβασης Εφαρµογής της Συµφωνίας Σένγκεν.
Οι κατηγορίες δεδοµένων αφορούν πρόσωπα34 ή πράγµατα.35 Η προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και η ασφάλεια των
32

Βλ. άρθρο 108 ν. 2514/1997. Για το εθνικό τµήµα του Συστήµατος Πληροφοριών

Σένγκεν βλ. ενδεικτικά Γέροντα Α., ό.π., σελ. 116 επ., Παπαδόπουλο Α., ό.π., σελ. 31 επ.
33
34

Βλ. άρθρο 102 ν. 2514/1997.
Βλ. άρθρο 94 παρ. 3 ν. 2514/1997, ως προς τα καταχωρούµενα δεδοµένα που

αναφέρονται σε πρόσωπα. Συγκεκριµένα, η Σύµβαση περιλαµβάνει πλήρη κατάλογο
των δεδοµένων που αναφέρονται σε πρόσωπα. Τα δεδοµένα αυτά είναι: το επώνυµο και
το όνοµα (κατά περίπτωση αναγράφεται και το ψευδώνυµο), τα ιδιαίτερα αναλλοίωτα
φυσικά χαρακτηριστικά, το πρώτο γράµµα του δευτέρου ονόµατος, η ηµεροµηνία και ο
τόπος γέννησης, το φύλο, η ιθαγένεια, η ένδειξη ότι τα ενλόγω πρόσωπα οπλοφορούν, η
ένδειξη ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν προβεί σε πράξεις παράνοµης βίας, ο λόγος της
καταχώρισης και τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Εξάλλου, σύµφωνα µε το παραπάνω
άρθρο, δεν επιτρέπονται άλλα στοιχεία, «ιδίως τα δεδοµένα που µνηµονεύονται στο
άρθρο 6, πρώτο εδάφιο της Συµβάσεως του Συµβουλίου της Ευρώπης της 28ης
Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του ατόµου από την αυτοµατοποιηµένη
επεξεργασία πληροφοροιών προσωπικού χαρακτήρα.». Βλ. επίσης ΑλεξανδροπούλουΑιγυπτιάδου Ε., ό.π., σελ. 51 επ., Γέροντα Α., ό.π., σελ. 119 επ., Παπαδόπουλο Α., ό.π.,
σελ. 30 επ., Τσουκαλά Α., ό.π., σελ. 1524. Για το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν και
την κριτική που ασκήθηκε στη χώρα µας από νοµικούς και εκκλησιαστικούς κύκλους
βλ. Λιαροµµάτη ∆., Η Συµφωνία Σένγκεν και η Σύµβαση Εφαρµογής της, Ελλ∆νη
39(1998)1529 επ.
35

Βλ. άρθρα 94 παρ. 2β, 100 και 99 ν. 2514/1997, ως προς τα καταχωρούµενα στοιχεία

που αναφέρονται σε πράγµατα. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 100 παρ. 3 της Σύµβασης
περιλαµβάνονται οι εξής κατηγορίες αντικειµένων: µηχανοκίνητα οχήµατα που έχουν
κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί µε κύλινδρο ανώτερο των 50 cc. ρυµουλκούµενα
33

πληροφοριών στο πλαίσιο του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν ρυθµίζεται
στα άρθρα 102-118 της Σύµβασης Εφαρµογής.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η Σύµβαση Εφαρµογής προβλέπει επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την υπογραφή της, τα Συµβαλλόµενα
Μέρη ανέλαβαν την υποχρέωση να θεσπίσουν την «αναγκαία εθνική
νοµοθεσία»36 ώστε να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο προστασίας τουλάχιστον
αντίστοιχο µε εκείνο που απορρέει από τις αρχές της Σύµβασης 108 της
28.1.1981 του Συµβουλίου της Ευρώπης. Έτσι, η Ελλάδα θέσπισε το ν.
2472/1997 για την «προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα», για να ρυθµίσει την επεξεργασία των προσωπικών
δεδοµένων και για να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις ένταξης στο Σύστηµα της
Σύµβασης Εφαρµογής της Συµφωνίας Σένγκεν.37

8.

Η Οδηγία 95/46/Ε.Κ. της 24.10.1995

οχήµατα και τροχόσπιτα που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί µε βάρος, χωρίς
φορτίο, ανώτερο των 750 κιλών. πυροβόλα όπλα που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή
απωλεσθεί. ασυµπλήρωτα έγγραφα που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί.
συµπληρωµένα

έγγραφα

ταυτότητας

(διαβατήρια,

δελτία

ταυτότητας,

άδειες

οδηγήσεως) που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί. τραπεζογραµµάτια (γραµµάτια
που έχουν καταγραφεί µε αριθµό σειράς).
36
37

Βλ. άρθρο 126 παρ. 1 ν. 2514/1997. Βλ. επίσης Γέροντα Α., ό.π., σελ. 176 επ.
Βλ. Γέροντα Α., ό.π., σελ. 178, Μίτλεττον Φ., Προβλήµατα εφαρµογής της

ευρωπαϊκής οδηγίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων στην ελληνική έννοµη
τάξη, ∆τΑ 11(2001)751 επ.
34

Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το ζήτηµα της προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων τέθηκε ήδη από το 1974.38 Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως διεθνής
οργανισµός µε οικονοµικό χαρακτήρα είχε από την ίδρυσή της σοβαρές
δυσκολίες να ρυθµίσει κατά τρόπο ενιαίο το βαθµό της προστασίας των πολιτών
του κάθε κράτους-µέλους της κατά τη διασυνοριακή ροή πληροφοριών. Κατά
την ευρωπαϊκή πορεία σύγκλισης, η απόφαση για τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και την ίδρυση της Εσωτερικής Αγοράς οδήγησαν στην αναθεώρηση
της ΣυνθΕΚ και στην προσθήκη του άρθρου 100α ΣυνθΕΚ που επιτρέπει στα
όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να νοµοθετούν για ζητήµατα που έχουν
σχέση µε την ίδρυση και τη λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς. Η ολοκλήρωση
της Εσωτερικής Αγοράς οδηγεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων σε σχέση µε τις επιχειρήσεις του µη ευρωπαϊκού περιβάλλοντος µε
αποτέλεσµα τη δυναµική και επιτυχηµένη είσοδό τους στην Κοινωνία της
Πληροφορίας.
Στο παραπάνω πλαίσιο και µε στόχο την εξέλιξη προς την κοινωνία της
πληροφορίας, αλλά και την ασφάλεια δικαίου στην Ε.Ε. ως προϋπόθεση της
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών πληροφορικής τεχνολογίας, εκδόθηκε η Οδηγία
95/46/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 281, 31)
38

Για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως προς τη ρύθµιση θεµάτων

σχετικών µε τα ατοµικά δικαιώµατα και την προστασία των ατόµων από την
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, βλ. ενδεικτικά Λουκέρη Γ., ό.π., σελ. 550 επ.
όπου και παραπέρα παραποµπές, Rossnagel/Bearbeiter, Handbuch Datenschutzrecht.
Die neue Grundlagen für Wirtschaft und Verwaltung, ό.π., σελ. 132 επ., Tinnefeld M.T., Ehmann E., Gerling R., Einführung in das Datenschutzrecht. Datenschutz und
Informationsfreiheit in Europäischer Sicht, 4. Auflage, München-Wien 2005, σελ. 97
επ. Για την ανάπτυξη του δικαιώµατος της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και την
επίδρασή του στα νοµοτεθήµατα της «τρίτης γενιάς» για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων βλ. Brühann U., Die Anforderungen der Europäischen
Datenschutz- richtilinie, σε: Bäumler H.,/von Mutius A., (έκδ.) “Datenschutzgesetze der
dritten Generation” Texte und Materialen zur Modernisierung des Datenschutzrechts,
Neuwied, Kriftel 1999, σελ. 11 επ.
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«Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών». Με την Οδηγία 95/46/Ε.Κ. το ευρωπαϊκό δίκαιο, βασισµένο
στη δυνατότητά του να ισχύει άµεσα ως εσωτερικό δίκαιο των κρατών-µελών,
ρυθµίζει την προστασία των προσωπικών δεδοµένων µε απώτερο στόχο «την
προστασία του διασυνοριακού ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων, ο
οποίος περιορίζεται εξαιτίας των διαφορετικών επιπέδων προστασίας των
δεδοµένων µεταξύ των κρατών-µελών».39
Η παραπάνω Οδηγία αποσκοπεί στην προσέγγιση και εναρµόνιση40 των
δικαίων των κρατών-µελών τάσσοντας δύο στόχους: την προστασία των
φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων και
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων για την εγκαθίδρυση και λειτουργία
της Εσωτερικής Αγοράς.
Τα κράτη-µέλη καθορίζουν τις προϋποθέσεις νοµιµότητας για την
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων µε βάση τα όρια που προβλέπονται
στην Οδηγία.41 Την ερµηνεία των παραπάνω ορίων καθώς και τον προσδιορισµό
τους πραγµατοποιεί ο εθνικός νοµοθέτης, ο οποίος ενδεχόµενα επηρεάζεται από
39

Για τη νοµοθετική ρύθµιση της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων στα πλαίσια

της Ε.Κ., την έλλειψη σχετικής ειδικής εξουσιοδότησης σε άρθρο της ΣυνθΕΚ και τα
εµπόδια στην πορεία της ευρωπαϊκής σύγκλισης βλ. Λουκέρη Γ., ό.π., σελ. 551 επ. Για
την µεταφορά της οδηγίας σε κάθε κράτος-µέλος της Ε.Ε. βλ. ενδεικτικά
Rossnagel/Bearbeiter, Handbuch Datenschutzrecht. Die neuen Grundlagen für
Wirtschaft und Verwaltung, ό.π., σελ. 151 επ.
40

Για τη δραστηριοποίηση της Ε.Ε. και το ιστορικό των σχετικών πρωτοβουλιών όσον

αφορά την εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών-µελών βλ. Καλαντζή Α.,
ό.π., σελ. 325 επ.
41

Βλ. άρθρο 5 σε συνδ. µε άρθρα 6-26 της Οδηγίας. Για την ποιότητα των δεδοµένων,

τη νοµιµότητα της επεξεργασίας, την ιδιαίτερη προστασία των ευαίσθητων δεδοµένων,
την ενηµέρωση του υποκειµένου και την οργάνωση και θέσπιση αρµοδιοτήτων της
ανεξάρτητης Αρχής ως τις πέντε ακρογωνιαίες αξίες της Οδηγίας βλ. Brühann U., Die
Anforderungen der Europäischen Datenschutz- richtlinie, ό.π., σελ. 13 επ.
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«εθνικές ιδιοµορφίες»42 που αφορούν έννοιες όπως εθνική ασφάλεια, δηµόσιο
συµφέρον, κρατική εξουσία, θρησκευτική και ιστορική ευαισθησία ή το ισχύον
νοµικό καθεστώς. Γεγονός πάντως παραµένει ότι οι ρυθµίσεις της Οδηγίας
παρέχουν στον εθνικό νοµοθέτη περιθώρια πρωτοβουλίας και δυνατότητα
θέσπισης υψηλότερου βαθµού προστασίας των ατόµων κατά την επεξεργασία
των προσωπικών τους δεδοµένων43 από τον οριζόµενο στην Οδηγία.
9.

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

15.12.1997 περί επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα (L 24, 1) απέδωσε
τις αρχές που καθορίζονται στην Οδηγία 95/46/Ε.Κ. µε ειδικές νοµοθετικές,
κανονιστικές και τεχνικές διατάξεις για τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Στην
έκδοση της Οδηγίας 97/66/Ε.Κ. οδήγησε η εκτίµηση ότι οι προηγµένες ψηφιακές
τεχνολογίες στα δηµόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα δηµιουργούν ειδικές
απαιτήσεις όσον αφορά στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και της ιδιωτικής ζωής του χρήστη.44
Στόχος της Οδηγίας είναι η «εναρµόνιση των διατάξεων των κρατών µελών
οι οποίες απαιτούνται προκειµένου να διασφαλίζεται ισοδύναµο επίπεδο
προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών, ιδίως δε το δικαίωµα

42
43

Βλ. Εισηγητική Έκθεση ν. 2472/1997, ό.π., σελ. 505.
Βλ. Λουκέρη Γ., ό.π., σελ. 577 για την επίκληση της Οδηγίας ενώπιον εθνικού

δικαστηρίου, ακόµα και αν έχει εκδοθεί ήδη σχετικός νόµος στο εσωτερικό δίκαιο, από
φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Για τη λειτουργία της Οδηγίας ως «γενεσιουργού
λόγου και ratio» του ν. 2472/1997 βλ. Παπαδόπουλο Α., ό.π., σελ. 89 επ.
44

Βλ. Προοίµιο της Οδηγίας 97/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Συµβουλίου στην Ετήσια Έκθεση 1999 της Αρχής, ΚΝοΒ 48(2000)2300 επ. Βλ. επίσης
Rossnagel/Bearbeiter, Handbuch Datenschutzrecht. Die neuen Grundlagen für
Wirtschaft und Verwaltung, ό.π., σελ. 148 επ.
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στην ιδιωτική ζωή, όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, καθώς και στην ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδοµένων αυτών και των τηλεπικοινωνιακών εξοπλισµών και υπηρεσιών
στην Κοινότητα.».45 Οι διατάξεις της παραπάνω Οδηγίας παρέχουν, επιπλέον,
προστασία των εννόµων συµφερόντων των συνδροµητών που είναι νοµικά
πρόσωπα. Η προσαρµογή της ελληνικής έννοµης τάξης προς την Οδηγία
97/66/Ε.Κ. έγινε µε το ν. 2774/1999 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα» (ΦΕΚ Α΄ 287/22.12.1999).
10. Ο Κανονισµός 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 18.12.2000
Ο Κανονισµός 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 18.12.2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και
τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών (L 8, 1) επιδιώκει τη διασφάλιση της συνεκτικής και
οµοιόµορφης

εφαρµογής

των

κανόνων

προστασίας

των

θεµελιωδών

δικαιωµάτων και ελευθεριών των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Κοινότητας.46
Σκοπός του παραπάνω Κανονισµού είναι η τήρηση από τα όργανα και τους
οργανισµούς της Κοινότητας47 των κανόνων προστασίας των θεµελιωδών
δικαιωµάτων και ελευθεριών των προσώπων, καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία

45

Βλ. άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 97/66/Ε.Κ. (L 24, 3). Σηµειώνεται ότι η ενλόγω

Οδηγία αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2002/58/Ε.Κ. παρακάτω υπό 11.
46
47

Βλ. Προοίµιο Κανονισµού υπό (12).
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Κανονισµού, «όργανα και οργανισµοί της

Κοινότητας» είναι τα όργανα και οι οργανισµοί που συνιστώνται από τις συνθήκες για
την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή βάσει αυτών. Βλ. επίσης Προοίµιο του
Κανονισµού υπό (13), Γέροντα Α., ό.π., σελ. 124 επ.
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των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ των κρατών-µελών και των
οργάνων και οργανισµών της Κοινότητας ή µεταξύ των οργάνων και
οργανισµών της Κοινότητας, στο πλαίσιο της άσκησης των αντίστοιχων
αρµοδιοτήτων

τους.

Παραπέρα,

ο

Κανονισµός

εφαρµόζεται

σε

κάθε

επεξεργασία48 στο µέτρο που αυτή εκτελείται για την άσκηση δραστηριοτήτων
που εµπίπτουν, εν όλω ή εν µέρει, στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού
δικαίου49. δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κρατών-µελών βάσει
των Οδηγιών 95/46/Ε.Κ. και 97/66/Ε.Κ.50. δεν αποσκοπεί στην τροποποίηση των
πρακτικών και διαδικασιών οι οποίες έχουν καθιερωθεί νοµίµως από τα κράτηµέλη στον τοµέα της εθνικής ασφάλειας, της προάσπισης της τάξης και της
πρόληψης, ανίχνευσης, έρευνας και δίωξης των αξιόποινων πράξεων,
τηρουµένων των διατάξεων του πρωτοκόλλου περί προνοµίων και ασυλίων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του διεθνούς δικαίου.51
Ο παραπάνω Κανονισµός έχει άµεση ισχύ ως εσωτερικό δίκαιο σε όλα τα
κράτη-µέλη της Κοινότητας.52
11. Η Οδηγία 2002/58/Ε.Κ. της 12.7.2002
Η Οδηγία 2002/58/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 12.7.2002 σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις

48

Άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισµού.

49

Άρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισµού και Προοίµιο υπό (14).

50

Η Οδηγία 97/66/Ε.Κ. καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την Οδηγία

2002/58/Ε.Κ., παρακάτω υπό 11.
51

Βλ. Προοίµιο Κανονισµού υπό (18).

52

Βλ. ενδεικτικά Λουκέρη Γ., ό.π., σελ. 555.
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ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (L 201, 37) καταργεί53 και αντικαθιστά την Οδηγία
97/66/Ε.Κ. (παραπάνω υπό 8) επειδή κρίθηκε αναγκαία η προσαρµογή των
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις νέες εξελίξεις των αγορών και των
τεχνολογιών.

Η Οδηγία αποσκοπεί στην παροχή ισοδύναµου επιπέδου

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής σε όλους τους
χρήστες υπηρεσιών επικοινωνιών διαθέσιµων στο κοινό, ανεξάρτητα από τις
χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες.
Στόχος της Οδηγίας είναι η εναρµόνιση των διατάξεων των κρατών- µελών
οι οποίες απαιτούνται «προκειµένου να διασφαλίζεται ισοδύναµο επίπεδο
προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών, ιδίως το δικαίωµα
στην ιδιωτική ζωή, όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στον
τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και να διασφαλίζεται η ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και των εξοπλισµών και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα.».54 Οι διατάξεις της παραπάνω
Οδηγίας εξειδικεύουν και συµπληρώνουν την Οδηγία 95/46/Ε.Κ. και παρέχουν,
επιπλέον, προστασία στα έννοµα συµφέροντα των συνδροµητών που είναι
νοµικά πρόσωπα.
12. Η Σύσταση

R(99) 5 της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της

Ευρώπης της 23.2.1999

53

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 της ενλόγω Οδηγίας καταργείται από 31.10.2003 η Οδηγία

97/66/Ε.Κ. και οι παραποµπές στην καταργούµενη Οδηγία θεωρούνται ως παραποµπές
στην παρούσα Οδηγία.
54

Βλ. άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2002/58/Ε.Κ. (L 201, 42).
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Η Σύσταση55 R(99) 5 της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της
Ευρώπης της 23.2.1999 για την προστασία της ιδιωτικότητας στο ∆ιαδίκτυο
εκτιµά56 ότι η τεχνολογική ανάπτυξη και η γενίκευση της συλλογής και
επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων στις λεωφόρους επικοινωνίας
εγκυµονεί κινδύνους για την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων. αναγνωρίζει
ότι οι επικοινωνίες που πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών
οφείλουν, επίσης, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις
ελευθερίες και, συγκεκριµένα, το δικαίωµα στην ιδιωτικότητα και το απόρρητο
της αλληλογραφίας, σύµφωνα µε τις εγγυήσεις του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής
Συνθήκης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και συστήνει, την ευρεία διασπορά των
κατευθυντήριων γραµµών που περιέχονται στο Παράρτηµά της.
Οι παραπάνω κατευθυντήριες γραµµές (Guidelines) απευθύνονται τόσο
στους χρήστες57 όσο και στους Παροχείς Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISP),
περιγράφουν τις αρχές της ορθής πρακτικής σε ό,τι αφορά την ιδιωτικότητα και
µπορούν να ενσωµατωθούν ή να προσαρτηθούν σε κώδικες συµπεριφοράς.

55

Η Επιτροπή των Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε σειρά

Συστάσεων για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

Κατάλογο των

Συστάσεων αυτών και ειδική αναφορά στη Σύσταση R (99)5 βλ. σε Καλαντζή Α., ό.π.,
σελ. 324 επ., Κυριακόπουλο Γ., ό.π., σελ. 772 επ.
56

Βλ. Προοίµιο της Σύστασης σε Ετήσια Έκθεση 2000 της Αρχής, http://

www.dpa.gr/reports.htm = ΚΝοΒ 50(2002)101. Για την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων

στο

∆ιαδίκτυο

από

την

παραπάνω

Σύσταση

βλ.

επίσης

http://www.coe.fr/dataprotection/rec/elignes.htm, Schαar P., Datenschutz im Internet.
Die Grundlagen, München 2002, σελ. 32 επ.
57

Για τα δικαιώµατα του χρήστη του ∆ιαδικτύου καθώς και το ειδικότερο δικαίωµα

στην ανώνυµη πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών που αναφέρεται στη Σύσταση R (99)5
βλ. Καστανά Η., Ιντερνέτ και προστασία των προσωπικών δεδοµένων, ∆τΑ
11(2001)722 επ. Για την ιστορία και την οικονοµική σηµασία του Internet βλ. Schaar
P., ό.π., σελ. 4 επ.
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Η παραπάνω Σύσταση δεν έχει νοµική δεσµευτικότητα. Η σηµασία της
έγκειται στο γεγονός ότι, µε τις κατευθυντήριες γραµµές της, «εισάγει»58 την
εφαρµογή των βασικών αρχών προστασίας των προσωπικών δεδοµένων στο
χώρο του ∆ιαδικτύου µε απώτερο στόχο την επέκταση της νοµοθετικής ρύθµισης
στις λεωφόρους των πληροφοριών.
ΙΙ.

Το ελληνικό νοµικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων

1.

Εισαγωγικά
Στο ελληνικό δίκαιο η προστασία της προσωπικότητας καθιερώνεται τόσο

από το συνταγµατικό όσο και από τον κοινό νοµοθέτη.59 Συγκεκριµένα, η
παραπάνω προστασία έχει συνταγµατική κατοχύρωση προπαντός στο άρθρο 2
παρ.1 και 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, αλλά και σε άλλες διατάξεις που
προστατεύουν ειδικότερες εκδηλώσεις του ίδιου δικαιώµατος. Οι συνταγµατικές
διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία της προσωπικότητας και στις
ειδικότερες εκδηλώσεις της είναι κυρίως:
(α) το άρθρο 2 παρ.1, που επιβάλλει το σεβασµό και την προστασία της αξίας
του ανθρώπου ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας,
(β) το άρθρο 5 παρ.1, που καθιερώνει το δικαίωµα του προσώπου να αναπτύσσει
ελεύθερα την προσωπικότητά του,
(γ) το άρθρο 5Α, που καθιερώνει το δικαίωµα στην πληροφόρηση καθώς και το
δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας,

58

Βλ. Καραγιάννη Β., Η νοµική προστασία της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων,

∆ΕΕ 6(2000)19 επ., Κυριακόπουλο Γ., ό.π., σελ. 777.
59

Για τη σχέση Συντάγµατος και κοινού δικαίου βλ. Κασιµάτη Γ., Σύνταγµα και κοινό

δίκαιο, σε: ∆. Τσάτσο (επιµ.) Η ερµηνεία του Συντάγµατος, Αθήνα-Κοµοτηνή 1995,
σελ. 153 επ.
42

(δ) το άρθρο 9 παρ.1 εδ. β΄, που προστατεύει την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή
του προσώπου,
(ε) το άρθρο 9Α, που προστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα,
(στ) το άρθρο 13 παρ.1 εδ. α΄, που προστατεύει την ελευθερία της θρησκευτικής
συνείδησης,
(ζ) το άρθρο 19, που προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών,
(η) το άρθρο 25, που καθιερώνει τα όρια της προστασίας των ατοµικών και
κοινωνικών δικαιωµάτων και απαγορεύει την καταχρηστική τους άσκηση,
(θ) το άρθρο 101Α που κατοχυρώνει τις ανεξάρτητες Αρχές και ρυθµίζει τα
θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας τους.
Στο κοινό δίκαιο η προστασία της προσωπικότητας καθιερώνεται στη
γενική διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ καθώς και σε άλλες ειδικότερες60 διατάξεις
του ΑΚ.

Η παραπάνω διάταξη «κάλυπτε και καλύπτει όλα τα αγαθά που

απορρέουν από την προσωπικότητα, άρα κατά βάση και αυτά που

60

Στα πλαίσια της προστασίας του δικαιώµατος της προσωπικότητας, µε ειδικές

διατάξεις του ΑΚ προστατεύονται στοιχεία που αποτελούν εκδηλώσεις του
δικαιώµατος. Ενδεικτικά: το άρθρο 36 ΑΚ προστατεύει το κυοφορούµενο ως
προσωπικότητα εφόσον γεννηθεί ζωντανό. Το άρθρο 58 ΑΚ προστατεύει το δικαίωµα
του προσώπου στο όνοµά του. Το άρθρο 60 ΑΚ προστατεύει το δικαίωµα του
προσώπου στα προϊόντα της διάνοιας. Το άρθρο 57 παρ. 1 εδ. β΄ ΑΚ προστατεύει τη
µνήµη νεκρού προσώπου. Το άρθρο 970 ΑΚ προστατεύει τα κοινά σε όλους και τα
κοινής χρήσης πράγµατα που αποτελούν το πλαίσιο µέσα στο οποίο υπάρχει, αλλά και
αναπτύσσεται η προσωπικότητα, καθώς και ιδίως τα πράγµατα του άρθρου 967 και 966
ΑΚ. Για το άρθρο 36 ΑΚ βλ. και την εφαρµογή του σχετικά µε άλλα δικαιώµατα
Αγαλλοπούλου Π., Βασικές έννοιες αστικού δικαίου, Αθήνα-Κοµοτηνή 2003, σελ. 45
και σηµ. 2 όπου και παραπέρα βιβλιογραφικές παραποµπές. Επίσης βλ. Γεωργιάδη Απ.,
Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου, 3η εκδ., Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, σελ. 148 επ. και
Καρακατσάνη Ι., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο ΑΚ, 36 αρ. 4. Για το άρθρο 60 ΑΚ και
τη σηµασία της παρεχόµενης από τον ΑΚ προστασίας βλ. Αγαλλοπούλου Π., ό.π., σελ.
59 επ., Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 159.
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προστατεύονται µε τον νέο νόµο»,61 δηλαδή µε την ειδική ρύθµιση του ν.
2472/1997, όπως ισχύει σήµερα.
Όµως, οι γενικές διατάξεις προστασίας της προσωπικότητας δεν αρκούν
για την προστασία του ατόµου από την πληροφορική. Η εξέλιξη της τεχνολογίας
και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την απεριόριστη συλλογή και επεξεργασία
πληροφοριών είναι πιο άµεσοι και διαφορετικής τάξης για το άτοµο από τις
συνηθισµένες προσβολές της προσωπικότητας.62 Έτσι, θεωρείται επιτακτική
ανάγκη η θέσπιση ειδικής νοµοθετικής προστασίας για τα προσωπικά δεδοµένα,
προκειµένου: να εξειδικευτούν οι γενικές ρήτρες για την προσωπικότητα, να
διευρυνθούν οι παράνοµες προσβολές της, να περιοριστούν αυτές µε την
πρόβλεψη περιορισµών και απαγορεύσεων και να διασφαλιστεί «ο φιλελεύθερος
και δικαιοκρατικός χαρακτήρας της τεχνολογικής ανάπτυξης».63
Η παραπάνω επιτακτική ανάγκη οδήγησε στη θέσπιση του ν. 2472/1997
(ΦΕΚ Α΄ 50/10.4.1997) για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και του ν. 2774/1999 (ΦΕΚ Α΄
287/22.12.1999) για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον
τηλεπικοινωνιακό τοµέα, όπως ισχύουν σήµερα.
Η συνταγµατική προστασία

2.

Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων έχει τις ρίζες της στο Σύνταγµα.
Συγκεκριµένα, ακόµη και πριν τη θέσπιση της ειδικής νοµοθετικής ρύθµισης, η
αντίστοιχη προστασία θεµελιωνόταν στα άρθρα 5 παρ. 1 για την προστασία του
δικαιώµατος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, 9 παρ.1 για την
61

Βλ. Σταθόπουλο Μ., Η χρήση προσωπικών δεδοµένων και η διαπάλη µεταξύ

ελευθεριών των κατόχων τους και ελευθεριών των υποκειµένων τους, ΝοΒ 48(2000)4
επ.
62

Βλ. Εισηγητική Έκθεση του ν. 2472/1997, ό.π., σελ. 501.

63

Βλ. Εισηγητική Έκθεση του ν. 2472/1997, ό.π., σελ. 501 επ., Αυγουστιανάκη Μ., ό.π.,

σελ. 683 επ., Σταθόπουλο Μ., ό.π., σελ. 7.
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προστασία του δικαιώµατος του ιδιωτικού βίου και, ασφαλώς, στο άρθρο 2 παρ.
1 για το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου. Παραπέρα, υπήρχε η τάση της
σωρευτικής επίκλησης των παραπάνω διατάξεων ή του επιλεκτικού συνδυασµού
τους, που, ενώ οδηγούσε στην προστασία της προσωπικότητας και ορισµένων
εκδηλώσεών της, δεν προστάτευε ικανοποιητικά το άτοµο από την επεξεργασία
των προσωπικών του δεδοµένων στο σύνολό τους.64 Έτσι, κατέστη επιτακτική η
ανάγκη της θέσπισης65 νέων συνταγµατικών διατάξεων και, συγκεκριµένα, των
άρθρων 5Α και 9Α που κατοχυρώνουν «νέα» δικαιώµατα συνδεόµενα µε την
εξέλιξη της τεχνολογίας. Παραπέρα, υπήρξε αναγκαία η αναθεώρηση
64

Για τις θεωρίες και τάσεις που αναπτύχθηκαν βλ. ενδεικτικά, Γέροντα Α., ό.π., σελ.

93 επ., Ιγγλεζάκη Ι., Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, σελ.
56 επ., Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων. Ένα νέο δικαίωµα;, σε: ∆.Θ.
Τσάτσο/Ευ.Β.Βενιζέλο/Ξ.Ι.Κοντιάδη (επιµ.) Το Νέο Σύνταγµα, Πρακτικά Συνεδρίου
για το αναθεωρηµένο Σύνταγµα του 1975/1986/2001, Αθήνα 2001, σελ. 84 επ. Όπως
επισηµαίνεται στην Εισηγητική ΄Εκθεση του ν. 2472/1997, ό.π., σελ. 502, τα παραπάνω
άρθρα του Συντάγµατος συνιστούν υποχρέωση του κοινού νοµοθέτη για τη θέσπιση
ειδικών κανόνων για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. Εξάλλου, στην υπ’ αριθ. 100/31.1.2000 (ΝοΒ 48(2000)1346) απόφασή της,
η Αρχή, επικαλούµενη τα άρθρα 5 παρ.1, 9 παρ.1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 παρ.1
Συντάγµατος,

αναφέρει

ότι

«ως

ιδιαίτερη

εκδήλωση

του δικαιώµατος της

προσωπικότητας, το δικαίωµα πληροφορικής αυτοδιάθεσης απαγορεύει τη χρήση
προσωπικών δεδοµένων από οποιονδήποτε, χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου
(υποκειµένου), στο οποίο τα δεδοµένα αυτά αναφέρονται.».
65

Η θέσπιση των άρθρων 5Α και 9Α και η αναθεώρηση των άρθρων 19, 24 και 25 του

Συντάγµατος έγινε µε το πρόσφατο Ψήφισµα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄
Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ Α΄ 85/18.4.2001). Για το ιστορικό της
αναθεώρησης βλ. Χρυσόγονο Κ., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, σελ.
126 επ. Για το δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης ως συνταγµατικό δικαίωµα
στη Γερµανία παρότι στο Σύνταγµα δεν είναι κατοχυρωµένο αλλά και για τη
µεταχείρισή του ως συνταγµατικό δικαίωµα µετά την απόφαση του Συνταγµατικού
∆ικαστηρίου (BVerfG) της 15ης ∆εκεµβρίου 1983 (BVerfG 65,1=NJW (1984)419) βλ.
Schaar P., ό.π., σελ. 43 επ.
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συνταγµατικών διατάξεων και, συγκεκριµένα, των άρθρων 19 και 25 του
Συντάγµατος µε σκοπό την παροχή πρόσθετων εγγυήσεων καθώς και την
ενίσχυση της ασφάλειας του δικαίου. Τέλος, προστέθηκε η γενική διάταξη του
άρθρου 101Α που ρυθµίζει θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας των
ανεξάρτητων Αρχών που τυποποιούνται στις επιµέρους συνταγµατικές διατάξεις.
2.1.

Το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος
Το Σύνταγµα στο άρθρο 2 παρ. 1 ανάγει σε πρωταρχική υποχρέωση της

πολιτείας το σεβασµό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου.

Η

θεµελιώδης αυτή υποχρέωση – αρχή66 αποτελεί τη βάση της κοινωνικής
συµβίωσης και το κριτήριο της δηµοκρατίας.67 Η «αξία»68 του ανθρώπου
αποτελεί το κατευθυντήριο κριτήριο69 για τον προσδιορισµό του περιεχοµένου
66

Για την αξιολόγηση της αρχής όσον αφορά το δεσµευτικό ή κατευθυντήριο

χαρακτήρα της βλ. ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Β΄,
Αθήνα-Κοµοτηνή 1991, σελ. 1136 επ., Μάνεση Α., ό.π., σελ. 110 επ. Για τη νοµική
εµβέλεια και τη σηµασία της αρχής βλ. Μανιτάκη Α., Το υποκείµενο των
συνταγµατικών δικαιωµάτων κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, σε:
∆ηµοσιεύµατα Συνταγµατικού δικαίου, ∆/νση: Μάνεσης Α.Ι., Τσάτσος ∆.Θ.,
Παπαδηµητρίου Γ., Μανιτάκης Α., τοµ. Ι, Αθήνα-Κοµοτηνή 1981, σελ. 18 επ. Για τη
συνένωση στην παραπάνω αρχή του ατοµικού και του κοινωνικού στοιχείου, πράγµα
που την καθιστά «υπέρ-ιδεολογική» βλ. Κασιµάτη Γ., Περί των θεµελιωδών αρχών του
Συντάγµατος, ΤοΣ (1975)23 επ.
67

Βλ. ∆αγτόγλου Π., ό.π., σελ. 1138, Μάνεση Α., ό.π., σελ. 108 επ.

68

Για το περιεχόµενο της έννοιας βλ. Βεγλερή Φ., Η Σύµβαση των δικαιωµάτων του

ανθρώπου και το Σύνταγµα, ΤοΣ (1977)52 επ., ∆αγτόγλου Π., ό.π., σελ. 1139 επ.,
Μανιτάκη Α., ό.π., σελ. 119 επ.
69

Για την αναζήτηση από την επιστήµη και τη νοµολογία του προσδιορισµού της

έννοιας της προσωπικότητας στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος καθώς και την
τριτενέργεια της παραπάνω διάταξης στις σχέσεις του ιδιωτικού δικαίου διαµέσου του
άρθρου 57 ΑΚ βλ. ∆εληγιάννη Ι., Η προστασία της προσωπικότητας κατά τον Αστικό
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της έννοιας της προσωπικότητας. Έτσι, στην παραπάνω συνταγµατική διάταξη
θεµελιώνεται70 η προσωπικότητα και οι βάσεις προστασίας της απέναντι στο
Κράτος αλλά και στους ιδιώτες.71
Παραπέρα, τα περισσότερα από τα αγαθά (αξίες) που συγκροτούν την
προσωπικότητα προστατεύονται ως ατοµικά δικαιώµατα σε ειδικές διατάξεις του
Συντάγµατος. Κατά συνέπεια, η παραπάνω συνταγµατική διάταξη καλύπτει τις
εκδηλώσεις της προσωπικότητας που δεν προστατεύονται από άλλες ειδικές
συνταγµατικές διατάξεις.
Η συνταγµατική επιταγή για το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου απαιτεί
κυρίως να µην υποβιβάζεται ο άνθρωπος σε πληροφοριακό αντικείµενο ή µέσο
για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε σκοπού.72 Στην αξία του ανθρώπου, αλλά
και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια73 ανήκει η ελευθερία παροχής και λήψης

Κώδικα από την άποψη των σχετικών συνταγµατικών ρυθµίσεων, Ελλ∆νη 38(1997)492
επ. Βλ. επίσης ∆αγτόγλου Π., ό.π., σελ. 1139 επ.
70

Κατά τον ∆αγτόγλου Π., ό.π., σελ. 1139, «Η «αξία του ανθρώπου»… είναι ο

απαραβίαστος εκείνος πυρήνας της προσωπικότητας του ανθρώπου ως φυσικού
υποκειµένου δικαίου που διακρίνει τον άνθρωπο αφενός από τα άλογα όντα και
αφετέρου από τα αντικείµενα του δικαίου.». Για την προστασία της προσωπικότητας
κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος βλ. Αγαλλοπούλου Π., ό.π., σελ. 56,
Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 146 επ., Μάνεση Α., ό.π., σελ. 117, Μανιτάκη Α., ό.π., σελ.
125 επ., Παπαστερίου ∆., Γενικές Αρχές του Αστικού ∆ικαίου, Ι/α, Θεσσαλονίκη 1994,
σελ. 172 επ., Φίλιο Π., Γενικές αρχές αστικού δικαίου, τοµ. Α΄, Αθήνα-Κοµοτηνή 2001,
σελ. 81 επ.
71

Βλ. ∆αγτόγλου Π., ό.π., σελ. 1138, Χρυσόγονο Κ., Ατοµικά και κοινωνικά

δικαιώµατα, ό.π., σελ. 197 επ.
72

Βλ. Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ. 85

επ., Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 109 επ. Για τη δεσµευτικότητα της διάταξης βλ. ∆αγτόγλου
Π., ό.π., σελ. 1137 επ., Μάνεση Α., ό.π., σελ. 112 επ.
73

Βλ. Ηaeberle P., Έννοια και περιεχόµενο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά το

γερµανικό και το ελληνικό σύνταγµα, ΤοΣ (1982)218 επ. Για την έννοια των όρων
«αξία» και «αξιοπρέπεια» στο Σύνταγµα βλ. ∆αγτόγλου Π., ό.π., σελ. 1136, Μάνεση Α.,
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πληροφοριών. Η καταγραφή προσωπικών πληροφοριών µε σκοπό τον έλεγχο και
τη χειραγώγηση του ανθρώπου προσβάλλει την αξία του αλλά και την ελευθερία
του να µην προσδιορίζεται από τους άλλους. ΄Ετσι, στο άρθρο 2 παρ.1 σε
συνδυασµό κυρίως74 µε το άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγµατος είναι δυνατό να
θεµελιώνεται το δικαίωµα στην πληροφορική αυτοδιάθεση75 και, παραπέρα, το
δικαίωµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
2.2.

Το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος
Η γενική διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 κατοχυρώνει το δικαίωµα της

ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας76 και της συµµετοχής στην
κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας.

ό.π., σελ. 108 επ., Μανιτάκη Α., ό.π., σελ. 123 και σηµ. 11. Κατά τον Καράση Μ., Το
νέο Σχέδιο Νόµου για την «εφαρµογή των µεθόδων της ιατρικώς υποβοηθούµενης
αναπαραγωγής» (Προβλήµατα συνταγµατικότητας και προτάσεις), Αρµ 59(2005)833:
«Η «αξία» αναφέρεται στον άνθρωπο ως είδος. η «αξιοπρέπεια» στον άνθρωπο ως
άτοµο.».
74

Για τη θέση του ατόµου όχι µόνο ως προσώπου, αλλά και ως µέλους του κοινωνικού

συνόλου καθώς και για τον κοινό σκοπό των διατάξεων 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του
Συντάγµατος βλ. Κατράνη Α., Η θεωρία της τριτενέργειας των δικαιωµάτων του
ανθρώπου (Η γερµανική διδασκαλία και η δυνατότητα εφαρµογής της υπό το Ελληνικό
Σύνταγµα του 1975), ΤοΣ (1978)246.
75

Βλ. Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 115 επ. Για την αξία του ανθρώπου ως πηγή του δικαίου

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων βλ. Dix A., Ist eine Modernisierung des
Datenschutzrechts erforderlich?, σε: Jan von Knop/Martin Zilkens (εκδ.), Datenschutz
im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Privatheit (Tagungsband, 29.09.2004),
Bielefeld 2005, σελ. 31 επ. και 34.
76

Κατά τον Μάνεση Α., ό.π., σελ. 116 «Προσωπικότητα, κατά την έννοια του άρθρου 5

παρ. 1 Συντ., είναι το σύνολο των ιδιοτήτων, ικανοτήτων και καταστάσεων, που αφενός
µεν προκύπτουν από την υπόσταση του ανθρώπου ως έλλογου και συνειδητού όντος,
αφετέρου δε εξατοµικεύουν ένα συγκεκριµένο πρόσωπο.». Για την έννοια της
48

Η ελευθερία που προστατεύεται από το άρθρο 5 παρ. 1 ξεκινά από το
αµυντικό ή αποθετικό δικαίωµα του ατόµου να προστατεύεται κατά την
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του από τις κρατικές προσβολές77 και φθάνει στο
ενεργητικό δικαίωµα της συµµετοχής του στην κοινωνική, οικονοµική και
πολιτική ζωή, που αποτελεί εκδήλωση της δηµοκρατίας.78
προσωπικότητας κατά το παραπάνω άρθρο του Συντάγµατος βλ. ∆αγτόγλου Π.,
Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Β΄, ό.π., σελ. 1145 επ., Χρυσόγονο Κ., ό.π.,
σελ. 168. Για τον τρόπο µε τον οποίο η προσωπικότητα «µορφοποιείται σε ταυτότητα,
στην οποία αποτυπώνονται όχι απλώς ευκαιριακές γνώµες και αντιλήψεις αλλά τα
σταθερότερα γνωρίσµατα της ιδιοπροσωπίας του ατόµου» βλ. Μαντζούφα Π., Η εθνική
και θρησκευτική ταυτότητα ως στοιχεία της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας.
Η περίπτωση των µειονοτήτων, Αρµ 54(2000)1056 επ. Βλ. επίσης Μανιτάκη Α., ό.π.,
σελ. 136 επ.
77

Πρόκειται για την αξίωση ελευθερίας του ατόµου έναντι του κράτους να απέχει, το

τελευταίο,

από

οποιαδήποτε

παρεµπόδιση

της

ελεύθερης

ανάπτυξης

της

προσωπικότητάς του. Βλ. ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Α΄,
ό.π., σελ. 54. Για τους φορείς και αποδέκτες του δικαιώµατος για την ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητας βλ. Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 172 επ. Για το ζήτηµα αν
το δικαίωµα προστατεύει την ελευθερία από ιδιωτικές προσβολές βλ. Μήτρου Λ., ό.π.,
σελ. 96 επ., Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 172 επ. Κατά τον Μάνεση Α., ό.π., σελ. 52, η
προβληµατική της τριτενέργειας «έγκειται στο αν υπάρχει ή όχι, στις εκάστοτε
συγκεκριµένες σχέσεις, εξουσίαση, έστω και ιδιωτική.

Μόνο σε καταφατική

περίπτωση είναι νοητή η τριτενέργεια.». Κατά τον Τσάτσο ∆., ό.π., σελ. 190, «όπου
υπάρχει τέτοια σχέση (ιδιωτικής εξουσίασης) πρέπει, για την ταυτότητα του ιστορικού
λόγου, να δεχτούµε κατά κανόνα τριτενέργεια των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η
τριτενέργεια θα είναι έµµεση, αν υπάρχει σχετική ρήτρα στο ιδιωτικό δίκαιο που είναι
δέκτης του αξιολογικού περιεχοµένου του θεµελιώδους δικαιώµατος. Θα είναι άµεση
αν τέτοια ρήτρα δεν υπάρχει οπότε και η συνταγµατική αρχή θα ισχύσει άµεσα.».
Υποστηρίζεται, όµως, και η αντίθετη άποψη βλ. ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ∆ίκαιο,
Ατοµικά ∆ικαιώµατα Β΄, ό.π., σελ. 1149.
78

Πρόκειται για την αξίωση της άµεσης ή έµµεσης συµµετοχής του πολίτη στην

κρατική λειτουργία. Κατά τον Μάνεση Α., ό.π., σελ. 118 επ., από το άρθρο 5 παρ. 1
49

Η διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου το
Σύνταγµα δεν περιέχει ειδικές διατάξεις79 και προστατεύει εκδηλώσεις και
στοιχεία της προσωπικότητας που δεν εµπίπτουν στο πεδίο προστασίας των
συνταγµατικά κατοχυρωµένων θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών.
Πρόκειται για ένα γενικό δικαίωµα προσωπικής ελευθερίας που συµπληρώνει τις
παρεχόµενες από άλλα ατοµικά δικαιώµατα εγγυήσεις, κατοχυρώνει την
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και το στενά συνδεδεµένο µε αυτήν
δικαίωµα συµµετοχής στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή. Έτσι, στο
δικαίωµα του άρθρου 5 παρ.1 περιλαµβάνεται και το δικαίωµα της
πληροφορικής αυτοδιάθεσης,80 δηλαδή, η εξουσία του ατόµου να αποφασίζει το

Συντάγµατος «συνάγεται, ως αυτονόητο, το δικαίωµα κάθε ανθρώπου…να αναπτύσσει
(την προσωπικότητά του) σε όλους τους τοµείς της κρατικά οργανωµένης συµβίωσης:
κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό.». Βλ. επίσης, Τσάτσο ∆., ό.π., σελ. 199 επ., αλλά και
σελ. 222 για τη δυνατότητα της διάταξης να διαµορφωθεί ερµηνευτικά σε διάταξη
«ανοικτή στις µελλοντικές εξελίξεις», Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 167. Για τις απόψεις που
διατυπώθηκαν στο αστικό δίκαιο βλ. Καρακατσάνη Ι., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο
ΑΚ, 57 αρ. 7, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 174. Κατά τον Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 149: η
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας «περιλαµβάνει ιδίως το δικαίωµα να διαθέτει
κανείς τον εαυτό του κατά βούληση, να απολαµβάνει προσωπική ασφάλεια και
ελευθερία κίνησης, εγκατάστασης και επικοινωνίας καθώς και να αναπτύσσει ακώλυτα
κοινωνική, οικονοµική, επιστηµονική και γενικά κάθε είδους νόµιµη δραστηριότητα».
79

Για τη συµπληρωµατική λειτουργία του άρθρου 5 παρ.1 βλ. Γέροντα Α., ό.π., σελ. 94

επ., ∆αγτόγλου Π., ό.π., σελ. 1143 επ., Μάνεση Α., ό.π., σελ. 119 επ., Χρυσόγονο Κ., ό.π.,
σελ. 166 επ.
80

Για το δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης ή πληροφοριακού αυτοκαθορισµού

ή αυτοπροσδιορισµού ως εξειδίκευση του δικαιώµατος για ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας βλ. Γέροντα Α., ό.π., σελ. 94 επ., ∆αγτόγλου Π.,ό.π., σελ. 1144 επ.,
Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων. Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ. 86 επ.,
Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 198 επ.
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ίδιο «ποιός, τί, από πού και για ποιό σκοπό θα γνωρίζει γι’αυτό».81 Επειδή
ακριβώς η ρυθµιστική εµβέλεια του άρθρου 5 παρ.1 αφορά και το δικαίωµα
συµµετοχής στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή, η συνταγµατική αυτή
βάση αναδεικνύει τη συµµετοχική διάσταση του δικαιώµατος της προστασίας
προσωπικών δεδοµένων και κατά συνέπεια τη σηµασία του παραπάνω
δικαιώµατος για τη λειτουργία της δηµοκρατίας.82
2.3. Το άρθρο 5Α του Συντάγµατος
Το Σύνταγµα κατοχυρώνει µε το νέο άρθρο 5Α το γενικό δικαίωµα στην
πληροφόρηση. Εκδήλωση του δικαιώµατος στην πληροφόρηση είναι το
δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας83 που καθιερώνεται στην
παρ. 2 του παραπάνω άρθρου.
Για τις συνταγµατικές εγγυήσεις της ελευθερίας του προσώπου (άρθρα 2 παρ.1 και 5
παρ.1-3 του Συντάγµατος) βλ. Μανιτάκη Α., ό.π., σελ. 105 επ. Κατά τον Βασιλακάκη
Ε., ό.π., σελ. 868 επ., το άρθρο 5 του Συντάγµατος δεν παρέχει επαρκή προστασία στον
πολίτη από την καταχρηστική εφαρµογή της νέας τεχνολογίας.
81

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., ό.π., σελ. 28, Γέροντα Α., ό.π., σελ. 72 επ.,

Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 51 επ., Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων, Αθήνα-Κοµοτηνή 1999, σελ. 17 σηµ. 6.
82

Βλ. Γέροντα Α., ό.π., σελ. 95 επ., και σηµ. 178, ∆όνο Π., Η συνταγµατική

κατοχύρωση του δικαιώµατος προστασίας του πολίτη από την επεξεργασία των
προσωπικών

του

δεδοµένων

και

της

αντίστοιχης

ανεξάρτητης

Αρχής

σε:

Παπαδηµητρίου Γ. (επιµ.) Αναθεώρηση του Συντάγµατος και εκσυγχρονισµός των
θεσµών, Αθήνα-Κοµοτηνή 2000, σελ. 107 επ., Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών
δεδοµένων. Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ. 86 επ.
83

Για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» και τα χαρακτηριστικά της βλ. Γέροντα Α.,

ό.π., σελ. 20 επ. Για την αντιµετώπιση στο Σύνταγµα της «Κοινωνίας της
Πληροφορίας», κυρίως, ως τεχνολογικά προσδιορισµένο φαινόµενο που εξελίσσεται
παράλληλα µε την απτή κοινωνία βλ. Κουτσουµπίνα Σ., Ανεξάρτητες αρχές και ατοµικά
δικαιώµατα, ∆τΑ 10(2001)379 επ., Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων:
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Η ελευθερία της πληροφορίας είναι στενά συνδεδεµένη µε τη
συνταγµατικά κατοχυρωµένη ελευθερία της γνώµης,84 η οποία προϋποθέτει την
ελεύθερη συλλογή πληροφοριών. Κατά τον ίδιο τρόπο η ενεργητική όψη της
ελευθερίας της Πληροφορίας, η ελευθερία «του πληροφορείν», περιλαµβάνει και
προϋποθέτει την ελευθερία του «πληροφορείσθαι». Η ελευθερία του
«πληροφορείσθαι» βρίσκει τη συνταγµατική της κατοχύρωση στο παραπάνω
άρθρο 5Α του Συντάγµατος.
Το δικαίωµα στην πληροφόρηση ανάγει την πληροφορία σε αυτοτελές
αγαθό, το οποίο, εκτός από προϋπόθεση της ελευθερίας έκφρασης, αποτελεί
αντικείµενο ιδιαίτερης οικονοµικής και πολιτισµικής αξίας.85 Η δυνατότητα
κατοχής και διαχείρισης της πληροφορίας συνδέεται µε την άσκηση της
οικονοµικής και της επαγγελµατικής ελευθερίας και, παραπέρα, µε τον πυρήνα

Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ. 103. Για την εύστοχη επιλογή του όρου «Κοινωνία της
Πληροφορίας» βλ. Βιδάλη Τ., Νέα δικαιώµατα στο Σύνταγµα: Ένας απολογισµός, σε:
∆.Θ. Τσάτσο/Ευ.Β. Βενιζέλο/Ξ.Ι. Κοντιάδη (επιµ.), Το Νέο Σύνταγµα, Πρακτικά
Συνεδρίου για το αναθεωρηµένο Σύνταγµα του 1975/1986/2001, 2001, σελ. 78-79, στον
ίδιο, Νέα δικαιώµατα στην πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγµατος, σε:
Αναθεώρηση του Συντάγµατος και εκσυγχρονισµός των θεσµών, Παπαδηµητρίου Γ.
(επιµ.), Αθήνα-Κοµοτηνή 2000, σελ. 101.
84

Κατά τον ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Α΄, ό.π., σελ.

405 και 432 επ., η ελευθερία της πληροφορίας στην ενεργητική και παθητική της
µορφή (πληροφορείν και πληροφορείσθαι) απορρέει από το άρθρο 14 παρ. 1 του
Συντάγµατος για την ελευθερία της γνώµης σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 παρ. 1 του
Συντάγµατος για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη συµµετοχή στην κοινωνική,
οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας. Βλ. σχετικά Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 18 επ.,
Μάνεση Α., Η συνταγµατική προστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των εντύπων και η
εφαρµογή της στην πράξη, ΤοΣ (1977)7, Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 196 επ.
85

Βλ. Βιδάλη Τ., Νέα δικαιώµατα στην πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγµατος,

ό.π., σελ. 100, Γέροντα Α., Το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης των πληροφοριών.
Υπερβολή ή αναγκαιότητα;, ΤοΣ (1997)858, Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών
δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ. 103.
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της αυτονοµίας86 του ατόµου, που αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση λειτουργίας
µιας ελεύθερης και δηµοκρατικής κοινωνίας.
Έτσι, σήµερα, στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, οι προσωπικές
πληροφορίες αποτελούν τη βάση για τη λήψη αποφάσεων σε όλους σχεδόν τους
τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Εξάλλου, το «δικαίωµα συµµετοχής
στην Κοινωνία της Πληροφορίας» αναφέρεται στη νέα εποχή της λειτουργίας
του κυβερνοχώρου και στις δυνατότητες ανάπτυξης της προσωπικότητας του
υποκείµενου του δικαιώµατος σ’αυτόν.87 Ωστόσο, οι παραπάνω νέες
δυνατότητες ανάπτυξης της προσωπικότητας συνεπάγονται και νέους κινδύνους,
που αντιµετωπίζονται µε την επίσης νέα διάταξη του άρθρου 9Α του
Συντάγµατος για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Πάντως, τονίζεται
ότι το δικαίωµα στην προσωπικότητα δεν πρέπει να υποχωρεί απέναντι στη
χρήση των νέων τεχνολογιών. Αντίθετα, µάλιστα, κατά την προστασία και τη
διευκόλυνση «της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά,
καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους», όπως προβλέπει το
άρθρο 5Α παρ. 2 του Συντάγµατος, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η νέα
διάσταση που προσδίδεται στο δικαίωµα της προσωπικότητας.
Στην εποχή του ∆ιαδικτύου, το δικαίωµα στην πληροφόρηση ως αναγκαία
προϋπόθεση για τη διαµόρφωση γνώµης και έκφρασης, και, παραπέρα, ως
δυνατότητα συµµετοχής του πολίτη στα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά
δρώµενα88 έρχεται καταρχή σε αντίθεση µε τον αµυντικό χαρακτήρα των
συνταγµατικών δικαιωµάτων που καθιερώνονται στα άρθρα 9 για την προστασία
της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 9Α για την προστασία των προσωπικών

86

Βλ. Βιδάλη Τ., Νέα δικαιώµατα στην πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγµατος,

ό.π., σελ. 100, Γέροντα Α., Το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης των πληροφοριών.
Υπερβολή ή αναγκαιότητα;, ό.π., σελ. 850 επ., Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών
δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ. 103.
87

Βλ. Βιδάλη Τ., Νέα δικαιώµατα στην πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγµατος,

ό.π., σελ. 101 επ.
88

Βλ. Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 196.
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δεδοµένων και 19 για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών.
Ασφαλώς, το δικαίωµα στην πληροφόρηση έχει –αυτονόητο- όριο τα
συνταγµατικά δικαιώµατα που κατοχυρώνονται στα παραπάνω άρθρα, ιδιαίτερα,
µάλιστα, στο άρθρο 9Α του Συντάγµατος. Όµως, εδώ, πρέπει να σηµειωθεί ότι η
προστασία των προσωπικών δεδοµένων του άρθρου 9Α αποτελεί όχι απλά όριο,
αλλά όρο «των πληροφοριακών ροών και σχέσεων σε µια δηµοκρατική πολιτεία,
γνώρισµα της οποίας είναι η διαφάνεια και η διανοµή της πληροφορίας και της
γνώσης».89
2.4.

Το άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β΄ του Συντάγµατος
Η συνταγµατική βάση της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων

βρίσκεται και στο άρθρο 9 παρ.1 σύµφωνα µε το οποίο «η ιδιωτική και

89

Βλ. Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ.

102 επ. Για την «άλυτη αντινοµία» µεταξύ του δικαιώµατος στην προσωπικότητα και
της αρχής της κοινωνίας που αντανακλάται στη σχέση µεταξύ του δικαιώµατος στην
προσωπικότητα (του ενός) και του δικαιώµατος στην πληροφόρηση (των πολλών) βλ.
Παπαρρηγοπούλου-Σκορίνη Φ., ό.π., σελ. 282 επ. Για τη σχέση του δικαιώµατος της
πληροφορικής αυτοδιάθεσης και τύπου και, ειδικότερα, για τους περιορισµούς των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα ατοµικά δικαιώµατα βλ. ενδεικτικά Drescher T.,
Datenschutz und Rundfunkfreiheit, σε: Jan von Knop/Martin Zilkens (εκδ.), ό.π., σελ.
61 επ.
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οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη».90 Το απαραβίαστο της
ιδιωτικής ζωής σηµαίνει την απαγόρευση της δηµοσιοποίησης της ζωής του
ανθρώπου.91 Το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή είναι ένα αµυντικό ή αποθετικό
δικαίωµα που παρέχει στο άτοµο αξίωση ελευθερίας έναντι του κράτους αλλά
και των τρίτων92 για τη διαµόρφωση της ιδιωτικής του ζωής, ως ατόµου και ως
µέλους της κοινωνίας, σύµφωνα µε τη δική του βούληση. Ο αµυντικόςαποθετικός χαρακτήρας του δικαιώµατος στον ιδιωτικό βίο συνιστά αξίωση του
ατόµου, που απευθύνεται στο κράτος και σε τρίτους, για αποχή από παρεµβάσεις
τους στην ιδιωτική του ζωή. Η παραπάνω, δηλαδή, αξίωση έχει ως περιεχόµενο
«τη µη προσπέλαση στη σφαίρα ιδιωτικής δράσης του ατόµου».93 Το
περιεχόµενο της ιδιωτικής ζωής ή, αλλιώς, του ιδιωτικού βίου αποτελεί ό,τι το

90

Για την ορολογία και το περιεχόµενο του ιδιωτικού βίου βλ. ∆αγτόγλου Π.,

Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Α΄, ό.π., σελ. 323 επ., Μάνεση Α., ό.π., σελ.
222 επ., Μαυριά Κ., Το συνταγµατικό δικαίωµα του ιδιωτικού βίου, Αθήνα-Κοµοτηνή
1982, σελ. 59 επ., Μιχαηλίδη-Νουάρο Γ., Το απαραβίαστο του ιδιωτικού βίου και η
ελευθερία του τύπου, ΤοΣ (1983)375 επ., Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 234 επ. Η άποψη ότι
η συνταγµατική βάση προστασίας των προσωπικών δεδοµένων βρίσκεται στην
προστασία του ιδιωτικού βίου, παρουσιάζεται ενισχυµένη στην Ελλάδα εξαιτίας της
καινοτόµου διάταξης του άρθρου 9 παρ.1 Συντάγµατος του 1975. Βλ. σχετικά Γέροντα
Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων,
ό.π., σελ. 93 επ., ∆όνο Π., ό.π., σελ. 109 επ., Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών
δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π.,σελ. 85 επ.
91

Βλ. ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Α΄, ό.π., σελ. 325. Για

την έννοια του «απαραβίαστου» βλ. Μάνεση Α., ό.π., σελ. 229 επ., Μαυριά Κ., ό.π., σελ.
105. Για τις ατέλειες της δικαστικής προστασίας όσον αφορά την «ιδιωτικότητα» βλ.
Αλιβιζάτο Ν., Το Σύνταγµα του 1975 και η εφαρµογή του: Ένας στρεβλός
εκσυγχρονισµός, ΝοΒ 36(1988)551 επ.
92

Για το ζήτηµα της τριτενέργειας βλ. ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά

δικαιώµατα Α΄, ό.π., σελ. 54 και 94 επ., Μαυριά Κ., ό.π., σελ. 196 επ., Χρυσόγονο Κ.,
ό.π., σελ. 236.
93

Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ. 85.
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Σύνταγµα αναγνωρίζει και προστατεύει µε το «δικαίωµα στον ιδιωτικό βίο» του
άρθρου 9 παρ. 1.94
Ο ιδιωτικός βίος αποτελεί εκδήλωση της προσωπικότητας και γιαυτό ο
ακριβής ορισµός της έννοιας του ιδιωτικού βίου είναι σχεδόν αδύνατος.95
Παραπέρα, η παραπάνω έννοια προσδιορίζεται από τις κρατούσες κοινωνικές
αντιλήψεις (αντικειµενικό κριτήριο) σε συνδυασµό µε τη βούληση του ατόµου
(υποκειµενικό κριτήριο). Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ιδιωτικός βίος κατά
την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 µπορεί96 να είναι η «σφαίρα του απορρήτου» του
ατόµου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις,
που είναι δυνατό «να διευρυνθεί ή να µειωθεί κατά περίπτωση, ανάλογα µε τη
βούληση του ίδιου του ενδιαφερόµενου», χωρίς να προσβάλλεται η άσκηση
άλλων συνταγµατικών αγαθών ή δικαιωµάτων τρίτων. Επειδή ο ιδιωτικός βίος
αποτελεί εκδήλωση της προσωπικότητας που προστατεύεται κατά το άρθρο 5
παρ.1, η διάταξη του άρθρου 9 παρ.1 παρέχει πρόσθετη προστασία ως προς τις
(προσωπικές) πληροφορίες που σχετίζονται µε το άτοµο περισσότερο ως ιδιώτη
παρά ως προς εκείνες που δηλώνουν την ενεργητική συµµετοχή του ως µέλους
του κοινωνικού συνόλου.97

94

Μαυριά Κ., ό.π., σελ. 105.

95

Όπως η έννοια της προσωπικότητας αποτελεί αντικείµενο αναζήτησης, έτσι και η

έννοια του ιδιωτικού βίου, άλλα και του συγκεκριµένου προστατευόµενου δικαιώµατος
ιδιωτικού βίου παραµένει αόριστη και ζητούµενη. Για τους ορισµούς που προτάθηκαν
από τη θεωρία βλ. Μαυριά Κ., ό.π., σελ. 59 επ., Μιχαηλίδη-Νουάρο Γ., ό.π., σελ. 375
επ., Καρακώστα Ι., ό.π., σελ. 1231. Για το ενδεχόµενο να υπάρχει πρόθεση του
νοµοθέτη για την απουσία ορισµού βλ. Παπαδόπουλο Α., ό.π., σελ.67 επ.
96

Βλ. Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 235. Για το αντικειµενικό και υποκειµενικό κριτήριο

προσδιορισµού του ιδιωτικού βίου βλ. Μιχαηλίδη-Νουάρο Γ., ό.π., σελ. 379 επ. Για το
«απόρρητο» ως στοιχείο της προσωπικότητας και το περιεχόµενό του βλ. Γεωργιάδη
Απ., ό.π., σελ. 150 επ., Καρακατσάνη Ι., ό.π., 57 αρ. 8.
97

Βλ. Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 236.
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Εξάλλου, εξαιτίας του αµυντικού του χαρακτήρα θεωρείται98 ότι το
δικαίωµα στον ιδιωτικό βίο δεν παρέχει αποτελεσµατική προστασία στις
περιπτώσεις που η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων υπηρετεί την άσκηση
άλλων συνταγµατικά προστατευόµενων δικαιωµάτων, όπως, για παράδειγµα,
του δικαιώµατος στην πληροφόρηση. Παραπέρα, δεν ανταποκρίνεται στην
ένταση και έκταση της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στη
σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα, η οποία οδηγεί συχνά στο συµπέρασµα
ότι δεν υπάρχει «πληροφορία που αναφέρεται σε (ανθρώπινη) κατάσταση και
συµπεριφορά για την οποία δεν µπορεί να φανταστεί κανείς… συνθήκες υπό τις
οποίες δικαιολογείται επέµβαση σε οποιαδήποτε σφαίρα (του ιδιωτικού βίου)».99
2.5.
2.5.1.

Το άρθρο 9Α του Συντάγµατος
Νέα διάταξη

Με τη νέα100 διάταξη του άρθρου 9 Α

ολοκληρώνεται101 η ένταξη της

ελληνικής έννοµης τάξης στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο της προστασίας των
θεµελιωδών δικαιωµάτων102 και ελευθεριών.
98

Βλ. Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δίκαιωµα;, ό.π., σελ.

85.
99

Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία

προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 94 επ., Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών
δεδοµένων: Ένα νέο δίκαιωµα;, ό.π., σελ. 86. Για τη γερµανικής προέλευσης θεωρία
των σφαιρών της προσωπικότητας βλ. Καρακώστα Ι., ό.π., σελ. 1231 επ. Για τον
προσδιορισµό του ιδιωτικού βίου ως αποτέλεσµα «διττής διαδικασίας: του
αυτοπροσδιορισµού από το φορέα του δικαιώµατος και ενός αντικειµενικού
καθορισµού βάσει σταθερών κριτηρίων όπως οι κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις» βλ.
στον ίδιο, σελ. 1232 επ.
100

Παρότι µε το άρθρο 9A φαίνεται να εισάγεται νέο συνταγµατικό δικαίωµα, το

δικαίωµα «στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων», αµφισβητείται κατά πόσο
αυτό είναι όντως νέο ή προστατευόταν από τις προϋπάρχουσες συνταγµατικές διατάξεις
57

Η συνταγµατική κατοχύρωση του ατοµικού δικαιώµατος προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων δηλώνει την επίγνωση των κινδύνων που προκαλεί η
εξέλιξη της τεχνολογίας και αναδεικνύει την ιδιαίτερη σηµασία του δικαιώµατος
κάθε ανθρώπου να περιορίζει τη χρήση των πληροφοριών που τον αφορούν ως
των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 εδ. β΄ και 19 του Συντάγµατος. Βλ. σχετικά
Βενιζέλο Ε., Το Αναθεωρητικό Κεκτηµένο - Το συνταγµατικό φαινόµενο στον 21ο
αιώνα και η εισφορά της αναθεώρησης του 2001, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2002, σελ. 158 επ.,
Βιδάλη Τ., Νέα δικαιώµατα στο Σύνταγµα. Ένας απολογισµός, ό.π., σελ. 75 επ., στον
ίδιο, Νέα δικαιώµατα στην πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγµατος, ό.π., σελ.
93 επ., Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 55, Κατρούγκαλο Γ., Αναθεώρηση των κλασικών
δικαιωµάτων και εγγυήσεων, σε: ∆.Θ.Τσάτσο/Ευ.Β.Βενιζέλο /Ξ.Ι.Κοντιάδη (επιµ.), Το
νέο

Σύνταγµα,

Πρακτικά

Συνεδρίου

για

το

αναθεωρηµένο

Σύνταγµα

του

1975/1986/2001, 2001, σελ. 66 επ., Πρακτικά Βουλής (Ολ.), Συνεδρίαση Στ, 24.1.2001,
Εισήγηση Βενιζέλου Ε., σελ. 4068, Κατρούγκαλο Γ.-Σαραφιανό ∆., Θεµελιώδη
δικαιώµατα και ελευθερίες, σε: Παπαδηµητρίου Γ.(επιµ.), Αναθεώρηση του
Συντάγµατος και εκσυγχρονισµός των θεσµών, Αθήνα-Κοµοτηνή 2000, σελ. 57 επ.,
Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ.83 επ.,
Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 197 επ.
101

Πριν από τη νέα διάταξη του άρθρου 9Α η Ελλάδα είχε υπογράψει την Ευρωπαϊκή

Σύµβαση 108/1981 του Συµβουλίου της Ευρώπης που κυρώθηκε µε το ν. 2068/92
(ΦΕΚ Α΄118/9.7.1992), είχε κυρώσει τη Συµφωνία Σένγκεν και τη Σύµβαση
Εφαρµογής της µε το ν. 2514/1997 (ΦΕΚ Α΄140/27.6.1997), είχε εναρµονιστεί µε την
κοινοτική Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τη
θέσπιση του ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄50/10.4.1997), όπως ισχύει σήµερα, και, είχε
θεσπίσει επιπλέον προστατευτικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων

στον

τηλεπικοινωνιακό

τοµέα

µε

το

ν.

2774/1999

(ΦΕΚ

Α΄

287/21/22.12.99), όπως ισχύει σήµερα.
102

Στην Εισηγ. Έκθ. του ν. 2472/1997, ό.π., σελ. 501, ο νοµοθέτης αναφέρει ότι «Η

θέσπιση κανόνων για τη συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων που αφορούν τη ζωή και
την υπόσταση του κάθε ατόµου δεν κατοχυρώνει απλώς την ιδιωτική σφαίρα του, αλλά
συναρτάται µε την εν γένει άσκηση των περισσότερων από τα θεµελιώδη δικαιώµατά
του.».
58

προϋπόθεση της άσκησης άλλων θεµελιωδών δικαιωµάτων του. ως προϋπόθεση,
δηλαδή, για την ελεύθερη ανάπτυξη και δράση του ανθρώπου µέσα σε µια
κοινωνία, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η ραγδαία τεχνολογική
εξέλιξη.103 Με τη νέα συνταγµατική διάταξη κατοχυρώνεται ο χώρος του ατόµου
µέσα στον οποίο αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του, αλλά και την
επικοινωνία του στα πλαίσια µιας δηµοκρατικά συγκροτηµένης κοινωνίας της
πληροφορίας.
Με την έννοια αυτή προστατεύεται µε τη διάταξη του άρθρου 9Α και ο
ιδιωτικός βίος ως κοινωνική ιδιότητα του ανθρώπου και ως συστατικό στοιχείο
της δυνατότητας άσκησης των πολιτικών και συµµετοχικών/ κοινωνικών
δικαιωµάτων του.104
2.5.2.

Η ουσιαστική αξία του δικαιώµατος

Με τη συνταγµατική κατοχύρωση του δικαιώµατος προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων το Σύνταγµα διαστέλλει νοηµατικά και θεσµικά τα
προσωπικά δεδοµένα από τον ιδιωτικό βίο και παρέχει πρόσθετη εγγύηση
ασφάλειας δικαίου στις σχέσεις µεταξύ ανθρώπων και εξουσίας.105 Η

103

Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία

προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 93 επ., ∆όνο Π., ό.π., σελ. 107 επ., Ιγγλεζάκη Ι., ό.π.,
σελ. 56 και 59 επ., Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;,
ό.π., σελ. 85 και 90 επ.
104

Βλ. Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ.

87 επ. Για την κοινωνική διάσταση του ανθρώπου σε αντιπαράθεση µε την ατοµική βλ.
Μανιτάκη Α., ό.π., σελ. 147 επ.
105

Για την κατοχύρωση του δικαιώµατος απέναντι στην εξουσία, κρατική και ιδιωτική

βλ. Βιδάλη Τ., Νέα δικαιώµατα στην πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγµατος, ό.π.,
σελ. 98 επ., Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 97 επ., Ηλιοπούλου-Στράγγα Τζ., Η θεωρία της
«Τριτενέργειας» των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, Ελλ∆νη 42(2001)1527
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κατοχύρωση του δικαιώµατος εγγυάται την εν γένει ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας106 και της επικοινωνίας107 του ανθρώπου ενόψει µιάς
συγκεκριµένης κάθε φορά κοινωνίας της πληροφορίας, και
λειτουργεί

ως

πληροφοριακή

προϋπόθεση
συγκρότηση

για
της

τη δηµοκρατική
πολιτείας.

Η

διαδικασία

παραπέρα,
και

την

αποτελεσµατικότητα

της

συνταγµατικής επιταγής προσδιορίζει τελικά την ουσιαστική αξία του
δικαιώµατος.108
2.5.3.

Το περιεχόµενο του δικαιώµατος:
Το δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης

επ., Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 57 επ., Μαυριά Κ., ό.π., σελ. 176 επ., Μήτρου Λ., Προστασία
προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ. 88, Τσάτσο ∆., ό.π., σελ. 181 επ.
106

Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία

προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 97, ∆όνο Π., ό.π., σελ. 113 επ., Ιγγλεζάκη Ι., ό.π.,
σελ. 59 επ., Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π.,
σελ.90 επ. Στη Γερµανία το γενικό δίκαιο της προσωπικότητας οικοδοµεί το
συνταγµατικό θεµέλιο του δικαιώµατος της πληροφορικής αυτοδιάθεσης µετά από την
απόφαση του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου (παραπάνω σηµ. 65): Nach dem Urteil des
BVerfG “wird der Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung,
Verwendung und Weitergabe seiner personlichen Daten von dem allgemeinen
Persönlichkeitsrecht des Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Absatz 1 Grundgesetz umfasst.”,
Simitis S., Kommentar zum Bundesdatenschutzgesetz, Rn. 168 επ., σε: Simitis S.,/Dammann U./Geiger H./Mallmann M./Walz S., 4. Auflage 1998. Βλ. επίσης Rossnagel/Bearbeiter, Handbuch Datenschutz. Die neuen Grundlagen für Wirtschaft und
Verwaltung, ό.π., σελ. 158 επ.
107

Βλ. Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ.

85 επ.
108

Βλ. Βιδάλη Τ., Νέα δικαιώµατα στο Σύνταγµα. Ένας απολογισµός, ό.π., σελ.76,

Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ. 90 επ.
60

Το παραπάνω δικαίωµα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων αφορά
κατά

βάση109

το

δικαίωµα

της

πληροφορικής

αυτοδιάθεσης

ή

του

πληροφοριακού αυτοκαθορισµού ή αυτοπροσδιορισµού. Είναι το δικαίωµα του
ατόµου να µην καθίσταται πληροφοριακό αντικείµενο και να αποφασίζει για την
παροχή και τη χρήση των προσωπικών του πληροφοριών. Το δικαίωµα της
πληροφορικής αυτοδιάθεσης αποτελεί εξειδίκευση110 του άρθρου 5 παρ.1 για την

109

Πριν από την εισαγωγή του άρθρου 9Α το δικαίωµα της προστασίας των

προσωπικών δεδοµένων προσδιοριζόταν είτε ως ειδική εκδήλωση του δικαιώµατος της
ιδιωτικότητας είτε ως δικαίωµα του πληροφοριακού αυτοκαθορισµού. Το δικαίωµα
αυτό ανέδειξε η νοµολογία του Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της
Γερµανίας. Βλ. σχετικά Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 69 επ., στον ίδιο, Το δικαίωµα της
αυτοδιάθεσης των πληροφοριών. Υπερβολή ή αναγκαιότητα, ό.π., σελ. 849 επ., στον
ίδιο, Πληροφορική και ∆ίκαιο. Συλλογή Μελετών, Αθήνα-Κοµοτηνή 1991, σελ. 44 επ.
και 236 επ., Ιγγλεζάκη Ι., Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, ό.π., σελ. 51 επ., Μήτρου Λ.,
Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ. 83 επ., Σκουρή Β.,
Ατοµικά δικαιώµατα και απογραφή του πληθυσµού, Αρµ 38(1984)692 επ. Για την
έννοια και το περιεχόµενο του δικαιώµατος βλ. Simitis S., σε: Simitis S.,/Dammann
U./Geiger H./Mallmann M./Walz S., Kommentar zum Bundesdatenschutzgesetz, 4.
Auflage 1998, § 1 Rn. 164, στον ίδιο, Die informationelle Selbstbestimmung, NJW
(1984)398 επ., στον ίδιο, Die informationelle Selbstbestimmung-Grundbedingung einer
verfassungskonformen Informationsordnung, NJW (1994)398 επ. Βλ. επίσης Schrader
H.-H., Datenschutz von A-Z, σε: Bäumler H., Breilingen A., Schrader H.-H., (εκδ.)
2001, Ι 300.
110

Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία

προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 69 επ., στον ίδιο, Πληροφορική και ∆ίκαιο.
Συλλογή Μελετών, ό.π., σελ. 47 επ., στον ίδιο, Το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης των
πληροφοριών. Υπερβολή ή αναγκαιότητα;, ό.π., σελ. 865 επ., Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 52
επ., Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ. 86,
Χρυσόγονο Κ., Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, ό.π., σελ. 198. Για τη σηµασία της
συνταγµατικής θεµελίωσης του δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης των πληροφοριών στις
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ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη συµµετοχή στα κοινωνικά,
οικονοµικά και πολιτικά δρώµενα και συνδέεται µε τα άρθρα 2 παρ.1 και 9 παρ.1
εδ.β΄, αφού κατοχυρώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θωρακίζει τον ιδιωτικό
βίο.
Όµως, µε τη σύγχρονη πληροφορική τεχνολογία οι δραστηριότητες και οι
εκδηλώσεις του ατόµου είναι δυνατό να καταγράφονται, να συσχετίζονται, να
συµπληρώνονται και να χρησιµοποιούνται χωρίς τη βούληση του υποκειµένου
τους για τον προσδιορισµό και την απεικόνιση της προσωπικότητάς του.
Επιπλέον το άτοµο δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια και το σκοπό του
παραπάνω προσδιορισµού. Το αποτέλεσµα αυτής της ανεξέλεγκτης καταγραφής
των στοιχείων της προσωπικότητας δηµιουργεί στον καθένα φόβο και ανησυχία,
µε αποτέλεσµα τη µείωση της ανθρώπινης επικοινωνίας, τον περιορισµό της
ατοµικής πρωτοβουλίας και δράσης, τη διαφοροποίηση της συµπεριφοράς και,
τελικά, τον κίνδυνο της χειραγώγησής του. Κατά συνέπεια, η πληροφορική
τεχνολογία γίνεται πηγή διακινδύνευσης της ανθρώπινης προσωπικότητας αλλά
και της κοινωνικής ζωής, στο µέτρο που προσβάλλει το παραπάνω θεµελιώδες
δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης.111
γενικότερες διατάξεις (άρθρα 2 παρ.1 και 1 παρ.1) του Θεµελιώδους Νόµου της Βόννης
βλ. Σκουρή Β., Ατοµικά δικαιώµατα και απογραφή του πληθυσµού, ό.π., σελ. 694 επ.
111

Βλ. Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ.

90, η οποία θεωρεί ότι το δικαίωµα του άρθρου 9Α θωρακίζει τον ήδη γνωστό χώρο του
«αυτοκαθορισµού σε συνθήκες οικονοµικής ανάπτυξης και αξιοποίησης της
τεχνολογίας». Παραπέρα, ό.π., σελ. 94, υποστηρίζει ότι η διάταξη του άρθρου 9Α
καλύπτει κάθε δεδοµένο που αφορά ένα πρόσωπο και «αποδεσµεύει τελειωτικά τη
συνταγµατική προστασία από την αναζήτηση του περιεχοµένου του ιδιωτικού βίου και
τη συζήτηση περί των ορίων της στενής ή της απόρρητης ιδιωτικής σφαίρας.». Βλ.
επίσης Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 197 επ. Βλ., αντίθετα, Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 57, ο
οποίος υποστηρίζει ότι το δικαίωµα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων
διαφοροποιείται από το δικαίωµα του πληροφοριακού αυτοκαθορισµού. Για την
τεχνολογία όχι ως εχθρό αλλά ως µέσο προστασίας των προσωπικών δεδοµένων
(Systemdatenschutz) βλ. Pfitzmann A., Datenschutz durch Technik, σε: Bäumler
62

Έτσι, σε συνταγµατικό112 επίπεδο παρέστη η ανάγκη αυτοτελούς
προστασίας του δικαιώµατος της πληροφορικής αυτοδιάθεσης στο πλαίσιο του
νέου άρθρου 9Α, που καθιερώνει και οργανώνει το δικαίωµα της προστασίας
από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδοµένων. Το
παραπάνω άρθρο δεν αναφέρεται στο περιεχόµενο και στα χαρακτηριστικά του
δικαιώµατος. Η νοµοθετική, νοµολογιακή και θεωρητική αναζήτηση και
εξειδίκευση του περιεχόµενου του δικαιώµατος θα πρέπει να προσανατολίζεται
και να λαµβάνει υπόψη113 τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδοµένων,
όπως αποτυπώνονται στη Σύµβαση 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης, στην
Οδηγία 95/46/ΕΚ114 και στο άρθρο ΙΙ-68 του Συντάγµατος της Ευρώπης.115

H.,/von Mutius A., (εκδ.) “Datenschutz- gesetze der dritten Generation” Texte und
Materialen zur Modernisierung des Datenschutzrechts, Neuwied, Kriftel 1999, σελ. 18
επ.
112

Σε επίπεδο κοινού δικαίου η προστασία του δικαιώµατος της πληροφορικής

αυτοδιάθεσης συντελείται µε την ειδική νοµοθετική ρύθµιση του ν. 2472/1997. Για το
θέµα αυτό βλ. παρακάτω υπό 4.
113

Βλ. Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ.

92 επ.
114

Βλ. άρθρο 6 για τις αρχές που πρέπει να τηρούνται ως προς την ποιότητα των

δεδοµένων, άρθρα 10 επ. για τα δικαιώµατα του προσώπου και άρθρα 28 επ. για την
Αρχή ελέγχου και την Οµάδα για την προστασία των προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
115

Το άρθρο ΙΙ-68 του Συντάγµατος της Ευρώπης στον τίτλο ΙΙ ορίζει: «1. Κάθε

πρόσωπο έχει δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που
το αφορούν. 2. Η επεξεργασία αυτών των δεδοµένων πρέπει να γίνεται νοµίµως, για
καθορισµένους σκοπούς και µε βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφεροµένου ή για
άλλους θεµιτούς λόγους που προβλέπονται από τον νόµο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται
να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδοµένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη
διόρθωσή τους. 3. Ο σεβασµός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης
αρχής.». Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα υπεγράφη από τους αρχηγούς κρατών και τις
κυβερνήσεις των κρατών-µελών στη Ρώµη, στις 29 Οκτωβρίου 2004.
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2.5.4.

Τα χαρακτηριστικά του δικαιώµατος

Μετά τις παραπάνω αναπτύξεις θα µπορούσε βάσιµα να υποστηριχτεί ότι
τα ειδικότερα στοιχεία του εξεταζόµενου δικαιώµατος είναι τα ακόλουθα:116 (α)
Είναι ένα νέο δικαίωµα που έχει σκοπό τη διασφάλιση της προσωπικής
αυτονοµίας και του χώρου αυτοκαθορισµού του ατόµου σε συνθήκες ραγδαίας
τεχνολογικής ανάπτυξης και εξέλιξης.117 (β) Είναι ένα ατοµικό δικαίωµα όλων,
όπως προκύπτει από τη χρήση του όρου «καθένας».118 (γ) Είναι ένα αµυντικό
δικαίωµα που θεµελιώνει αξίωση αποχής από τη συλλογή, επεξεργασία και
χρήση των προσωπικών δεδοµένων. Η παραπάνω αξίωση αποχής αφορά (και
περιλαµβάνει) τόσο την περιορισµένη από τα δικαιώµατα του ατόµου χρήση των
προσωπικών

δεδοµένων,

όσο

και

την

άρνηση

παροχής

προσωπικών

πληροφοριών όταν η υποχρέωση για την παροχή τους δεν συνοδεύεται από τις
ανάλογες εγγυήσεις.119 (δ) Είναι δικαίωµα συµµετοχικό διότι διασφαλίζει τη
συµµετοχή του ατόµου στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας.
(ε) Το δικαίωµα καλύπτει κάθε δεδοµένο, δηλ. κάθε πληροφορία που αφορά το
πρόσωπο, και όχι µόνο τις απόρρητες και αποφεύγει, έτσι, την κατηγοριοποίησή

116

Κατά το άρθρο ΙΙ-68 του Συντάγµατος της Ευρώπης (βλ. παραπάνω σηµ. 115)

στοιχεία του δικαιώµατος είναι: Η νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη
συγκατάθεση ή σε διάταξη νόµου, η αρχή του νόµιµου και θεµιτού σκοπού, ο σεβασµός
των δικαιωµάτων του ατόµου, ιδιαίτερα του δικαιώµατος πρόσβασης. Βλ. σχετικά
Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ. 93 επ.
117

Βλ. Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ.

90
118

Βλ. άρθρο ΙΙ-68 παρ.1 Ευρωπαϊκού Συντάγµατος καθώς και άρθρο 2 περ.(α)

Οδηγίας 95/46/Ε.Κ.
119

Ήδη ο ν. 2472/1997 θεσπίζει τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών

δεδοµένων. Βλ. Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;,
ό.π., σελ. 90, Χρυσόγονο Κ., Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, ό.π., σελ. 199 επ.
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τους.120 (στ) Το δικαίωµα εξασφαλίζει την προστασία όχι µόνο έναντι της
κρατικής αλλά και έναντι της ιδιωτικής εξουσίας. (ζ) Το δικαίωµα διασφαλίζεται
µε ανεξάρτητη Αρχή που κατοχυρώνεται στο άρθρο 9Α εδ.β΄ και εγγυάται την
πραγµάτωσή του.
2.5.5.

Φορείς και αποδέκτες του δικαιώµατος

Φορείς του δικαιώµατος είναι όλοι οι άνθρωποι, τόσο οι Έλληνες όσο και
οι αλλοδαποί.121 Παραπέρα θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι προστατεύονται και τα
νοµικά πρόσωπα,122 στο µέτρο που προστατεύεται η συλλογική δράση των
120

Βλ. Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ.

94. Το άρθρο 2 περ.(α) της Οδηγίας 95/46/Ε.Κ. ορίζει: «Ορισµοί. Για τους σκοπούς
της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα», κάθε
πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή
ή µπορεί να εξακριβωθεί». Εξάλλου το άρθρο 2 περ.(α) του ν. 2472/1997 ορίζει:
«Ορισµοί. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως: α) «∆εδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα», κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο των
δεδοµένων.».

Βλ. επίσης Κουτσουµπίνα Σ., Ανεξάρτητες αρχές και ατοµικά

δικαιώµατα, ό.π., σελ. 381.
121

Βλ. άρθρο 2 περ.(γ) ν. 2472/1997 και άρθρο 2 περ.(α) Οδηγίας 95/46/Ε.Κ. Βλ.

επίσης Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ.
91, Χρυσόγονο Κ., Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, ό.π., σελ. 200.
122

Το Σύνταγµα δεν περιλαµβάνει ρητή διάταξη που να αναγνωρίζει και στα νοµικά

πρόσωπα την εφαρµογή των ατοµικών δικαιωµάτων. Όµως, η διάταξη του άρθρου 62
ΑΚ ότι «η ικανότητα του νοµικού προσώπου δεν εκτείνεται σε έννοµες σχέσεις που
προϋποθέτουν ιδιότητες φυσικού προσώπου» αναγνωρίζει την ικανότητα στα νοµικά
πρόσωπα να είναι υποκείµενα δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, εκτός από εκείνες τις
έννοµες σχέσεις που προϋποθέτουν ιδιότητες φυσικού προσώπου.

Πάντως γίνεται

δεκτό ότι τα νοµικά πρόσωπα είναι φορείς ατοµικών δικαιωµάτων που ασκούνται (όχι
µόνο ατοµικά) αλλά και συλλογικά. Έτσι, π.χ., η ελεύθερη συµµετοχή στην κοινωνική
και οικονοµική ζωή (άρθρο 5 παρ.1), το δικαίωµα της κατοικίας (άρθρο 9), η ελευθερία
κάθε γνωστής θρησκείας και της λατρείας της (άρθρο 13 παρ. 2), η ελευθερία της
ανταπόκρισης ή επικοινωνίας (άρθρο 19) έχουν εφαρµογή και στα νοµικά πρόσωπα.
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φυσικών προσώπων.123 Αποδέκτες του δικαιώµατος είναι το κράτος και οι
ιδιώτες.
2.6. Το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. α΄ του Συντάγµατος
Με την προστασία της προσωπικής ελευθερίας συνδέεται και το άρθρο 13
παρ. 1 εδ. α΄ του Συντάγµατος που ορίζει ότι «η ελευθερία της θρησκευτικής
συνείδησης είναι απαραβίαστη». Κατά την κρατούσα άποψη το Σύνταγµα
κατοχυρώνει το ατοµικό δικαίωµα της θρησκευτικής ελευθερίας124 υπό τις δύο
Κατά τον Μάνεση Α., ό.π., σελ. 45 επ., «...µε την οικονοµική, ταξική και τεχνολογική
δοµή της σύγχρονης κοινωνίας, στην οποία οι άνθρωποι υπάρχουν και ενεργούν όχι
τόσο σαν άτοµα, όσο συλλογικά, σαν µέλη οµάδων, η συνταγµατική προστασία των
ατοµικών ελευθεριών θα καταντούσε ανεπαρκής και αλυσιτελής, αν περιοριζόταν µόνο
στα φυσικά πρόσωπα και δεν περιλάµβανε και τις οµάδες, στις οποίες αυτά είναι
οπωσδήποτε ενταγµένα και µέσω των οποίων ιδίως ενεργούν.». Για την αντιµετώπιση
από το Σύνταγµα της δράσης «οµάδων µε ενιαία βούληση (νοµικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων)» βλ. Τσάτσο ∆., ό.π., σελ. 159 επ. Για την αναγνώριση των νοµικών
προσώπων ως φορέων συνταγµατικών δικαιωµάτων µε νοµικό έρεισµα το άρθρο 25
παρ.1 του Συντάγµατος που εγγυάται τα συνταγµατικά δικαιώµατα όχι µόνο του
ατόµου, αλλά και «του µέλους του κοινωνικού συνόλου», βλ. Μανιτάκη Α., ό.π. σελ.
116. Βλ. επίσης ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα Α΄, ό.π.,
σελ. 75 επ., Χρυσόγονο Κ., Ατοµικά και κοινωνικά ∆ικαιώµατα, ό.π., σελ. 54 επ.
123
124

Βλ. Χρυσόγονο Κ., Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, ό.π., σελ. 200.
Παρόλο που «οι θρησκευτικές πεποιθήσεις» ανήκουν στα ευαίσθητα προσωπικά

δεδοµένα που δεν αποτελούν αντικείµενο της µελέτης, παρουσιάζεται το ενλόγω άρθρο
13 παρ. 1 εδ. α΄ του Συντάγµατος αφενός διότι προστατεύει ελευθερία (την ελευθερία
της θρησκευτικής συνείδησης) η οποία αποτελεί παράγοντα διαµόρφωσης της
προσωπικότητας του ατόµου και αφετέρου διότι τα τελευταία χρόνια η έρευνα για την
αλληλεξάρτηση της θρησκείας µε την πορεία τόσο της οικονοµίας όσο και της
κοινωνίας έδειξε ότι υπάρχει «µία ισχυρή σχέση µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και
θρησκευτικότητας των ατόµων. Ειδικότερα, µία ενδυνάµωση των κυριοτέρων
θρησκευτικών πιστεύω (όπως, η ύπαρξη παραδείσου, κόλασης και ζωής µετά θάνατον)
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εκδηλώσεις του: την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης125 και την
ελευθερία της λατρείας.126
Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης αποτελεί εκδήλωση της
γενικότερης ελευθερίας της συνείδησης που απορρέει κυρίως από το άρθρο 2
παρ. 1 του Συντάγµατος και αποτελεί συστατικό στοιχείο της αξίας του
ανθρώπου.127 Η θρησκευτική συνείδηση είναι το «ενδιάθετο φρόνηµα του
οδηγεί σε υψηλότερη οικονοµική ανάπτυξη. Η εξήγηση (που δίνουµε) σε µια τέτοια
ισχυρή σχέση έχει να κάνει µε το γεγονός ότι η θρησκευτικότητα του ατόµου αυξάνει
την παραγωγικότητά του µέσω ενδυνάµωσης των πιστεύω του για τιµιότητα, ηθική στο
χώρο εργασίας και αποταµίευση. Αντίθετα, µε δεδοµένα τα θρησκευτικά πιστεύω του
ατόµου, ενδυνάµωση της συµµετοχής του ατόµου στις εκδηλώσεις της εκκλησίας
οδηγεί σε µείωση της οικονοµικής ανάπτυξης…». Για το παραπάνω θέµα βλ. Barro R.,
Thoughts on the relation between economics and religion, οµιλία και συνέντευξη που
δόθηκε στο Περιοδικό «Τα νέα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας», τεύχ. 6,
Θεσσαλονίκη 2004. Το Σύνταγµα δεν αναφέρεται στον όρο «θρησκευτική ελευθερία»,
αλλά χρησιµοποιεί τον όρο «ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης» (άρθρο 13 παρ.
1 εδ. α΄ και άρθρο 16 παρ. 2). Για τη θρησκευτική ελευθερία ως «ρίζα των ατοµικών
ελευθεριών» καθώς και τις ιστορικές προϋποθέσεις της βλ. ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό
∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Α΄, ό.π., σελ. 364 επ. Για το θρησκευτικό όρκο βλ. ΣτΕ
2601/1998, ΤοΣ (1999) 610 επ.
125

Για την έννοια και το περιεχόµενο της «θρησκευτικής συνείδησης» βλ. ∆αγτόγλου

Π., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Α΄, ό.π., σελ. 368 επ., Μάνεση Α., ό.π.,
σελ. 250 επ., Σβώλο Α. / Βλάχο Γ., Το Σύνταγµα της Ελλάδος, Μέρος Ι, Κράτος και
Εκκλησία - Ατοµικά δικαιώµατα, τοµ. Α΄, Αθήνα 1954, σελ. 64 επ., Χρυσόγονο Κ., ό.π.,
σελ. 247 επ., ΣτΕ 2601/1998, ΤοΣ (1999)610 επ.
126

Για τα όρια της ελευθερίας άσκησης της θρησκείας και της ελευθερίας της

θρησκευτικής συνείδησης βλ. ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά
δικαιώµατα Α΄, ό.π., σελ. 375 επ., Μάνεση Α., ό.π., σελ. 253 επ., Παραράς Corpus,
άρθρ. 13 αρ. 17, Σβώλο Α. / Βλάχο Γ., ό.π., σελ. 68 επ., ΣτΕ 2601/1998, ΤοΣ (1999)610
επ.
127

Κατά τον ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Α΄, ό.π., σελ.

367 «οι επί µέρους εκδηλώσεις της εν γένει συνειδήσεως προστατεύονται µε άλλες
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ανθρώπου σχετικά µε τη φυσική ή µεταφυσική θεώρηση του κόσµου, σε
αναφορά ιδίως µε το «θείο».128 Παραπέρα, ελευθερία της θρησκευτικής
συνείδησης είναι το δικαίωµα του ατόµου να πρεσβεύει οποιαδήποτε θρησκεία ή δόγµα ή αίρεση ορισµένης θρησκείας-

θέλει, να µην ανήκει σε καµιά

θρησκεία, δηλαδή να είναι άθρησκος, άθεος, να µεταβάλλει ή να εγκαταλείπει
τις θρησκευτικές εν γένει πεποιθήσεις του, χωρίς δυσµενείς συνέπειες. ακόµη, το
δικαίωµα να εκδηλώνει ανεµπόδιστα τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και,
αντίστροφα, να µην εκδηλώνει και να µην εξαναγκάζεται να αποκαλύπτει, άµεσα
ή έµµεσα, τις αντιλήψεις του για το «θείο».129

διατάξεις που κατοχυρώνουν π.χ. το δικαίωµα ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5
παρ. 1) και τις ελευθερίες γνώµης (άρθρο 14 παρ. 1), συναθροίσεως (άρθρο 11) και
ενώσεως (άρθρο 12).». Παραπέρα, (ό.π., σελ. 369) «µη θρησκευτικές µε τη στενή
έννοια του όρου πεποιθήσεις, αλλά απλές φιλοσοφικές κοσµοθεωρικές ηθικές απόψεις
ή πεποιθήσεις δεν προστατεύονται, όπως παρατηρήθηκε πιο πάνω από το άρθρο 13,
αλλά ως στοιχεία συστατικά της αξίας του ανθρώπου από το άρθρο 2 παρ. 1» του
Συντάγµατος. Κατά τον Χρυσόγονο Κ., ό.π. σελ. 248, η ελευθερία της θρησκευτικής
συνείδησης προσδίδει έµφαση σε µια πτυχή της γενικότερης αρχής της ελευθερίας της
συνείδησης, η οποία απορρέει κυρίως από τα άρθρα 2 παρ. 1 και 14 παρ. 1 του
Συντάγµατος. Βλ. επίσης Μάνεση Α., ό.π., σελ. 250 επ.
128

Βλ. ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Α΄, ό.π., σελ. 369 επ.,

Μάνεση Α., ό.π., σελ. 251 επ., Πετρούλια ∆., Εισήγηση ενώπιον της Ολοµέλειας του
Συµβουλίου της Επικρατείας στην Υπόθεση των ταυτοτήτων, ΤοΣ (2001)1143 επ.
129

Βλ. Μάνεση Α., ό.π., σελ. 251 επ., Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 248 επ. Για τα κριτήρια

ορισµού του περιεχοµένου της «εθνικής» ή της «θρησκευτικής συνείδησης» που θα
µπορούσαν να οδηγήσουν σε ερµηνευτική αυθαιρεσία και αναίρεση της βασικής αρχής
του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος βλ. Τσάτσο ∆., ό.π., σελ. 323 επ.
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Η θρησκευτική συνείδηση ή, αλλιώς, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις130
διαµορφώνουν, συγκροτούν και καθορίζουν, µαζί µε άλλους παράγοντες, όπως
το φύλο, το έθνος, η οικογένεια, η παιδεία, καθώς και το σύνολο των εµπειριών,
την προσωπικότητα του ατόµου.

Με την έννοια αυτή, η θρησκευτική

συνείδηση, δηλαδή οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, αποτελεί στοιχείο της
προσωπικότητας του ατόµου και προστατεύεται ως ευαίσθητο προσωπικό
δεδοµένο του.131
2.7. Το άρθρο 19 του Συντάγµατος
Το άρθρο 19 παρ.1 εδ. α΄ του Συντάγµατος132 κατοχυρώνει την
ελευθερία133 της ανταπόκρισης ή επικοινωνίας134 καθώς και το απόρρητο της

130

Κατά τον Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 248 «Ελευθερία της συνείδησης σηµαίνει ότι ο

καθένας µπορεί να πρεσβεύει ο,τιδήποτε θέλει, ή να µη πρεσβεύει τίποτε, να
µεταβάλλει οποτεδήποτε τις πεποιθήσεις του αυτές, να τις διακηρύσσει και να τις
διαδίδει χρησιµοποιώντας για τον σκοπό αυτό τα ατοµικά του δικαιώµατα, ή να τις
αποκρύπτει. Εφόσον πρόκειται ειδικότερα για πεποιθήσεις σχετικές µε το «θείο»,
µπορεί να γίνεται λόγος για ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, κατά την έννοια
του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. α΄ Συντ.».
131

Βλ. άρθρο 7 ν. 2472/1997. Βλ. επίσης Κοτζάµπαση Α., Η εθνική ή θρησκευτική

συνείδηση ως στοιχείο της προσωπικότητας και η προστασία της στο πλαίσιο των ΑΚ
57 επ., ΚριτΕ (2000)256, Μαντζούφα Π., Η εθνική και θρησκευτική ταυτότητα ως
στοιχεία της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Η περίπτωση των
µειονοτήτων, Αρµ 54(2000)1056 επ., Χατζηπαύλο Θ., Εισήγηση ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας στην Υπόθεση των ταυτοτήτων, ΤοΣ (2001)1108.
132

Με την πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγµατος (βλ. παραπάνω υπό ΙΙ. 2.1. σηµ.65)

στο άρθρο 19 προστέθηκαν οι επόµενες παράγραφοι: «2. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε
τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες ανεξάρτητης αρχής που
διασφαλίζει το απόρρητο της παραγράφου 1.». «3. Απαγορεύεται η χρήση
αποδεικτικών µέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού και των
άρθρων 9 και 9Α.».
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ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι θέλησαν να
διατηρήσουν τη µυστικότητα λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα. Το παραπάνω
δικαίωµα είναι «απόλυτα απαραβίαστο»135 και απευθύνεται τόσο στην κρατική
εξουσία όσο και στους ιδιώτες.136
133

Για τις ερµηνευτικές δυσκολίες που παρουσιάζει ο χαρακτηρισµός της επικοινωνίας

ως «ελεύθερης» βλ. ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Α΄, ό.π.,
σελ. 352, ο οποίος θεωρεί ότι ο όρος κατοχυρώνει, πέρα από το απόρρητο, «ειδικώς και
ρητώς την ελευθερία της επικοινωνίας, την ελευθερία δηλαδή καθενός να προβαίνει σε
ιδιωτική εµπιστευτική επικοινωνία, χωρίς να παρακωλύεται σ’ αυτό από τη δηµόσια
αρχή µε την αιτιολογία π.χ. ότι το περιεχόµενο είναι υβριστικό ή διατυπωµένο σε ξένη
ή µυστική γλώσσα.». Βλ. επίσης Μάνεση Α., ό.π., σελ. 232 επ., ο οποίος θεωρεί ότι «η
ατοµική αυτή ελευθερία βρίσκεται στο µεταίχµιο περισσοτέρων της µιάς ατοµικών
ελευθεριών: α) αποτελεί εγγύηση της εν γένει προσωπικής ελευθερίας διότι συνδέεται
άµεσα µε την ιδιωτική ζωή (privacy) και είναι οιονεί προέκταση του ασύλου της
κατοικίας. διαφέρει όµως από την καθαρή privacy (αποµόνωση) γιατί είναι επικοινωνία,
µέσα όµως σε «οικειότητα». β) προστατεύει την ελεύθερη – και εµπιστευτική – προς
ένα άλλο πρόσωπο, τον «ανταποκριτή», εκδήλωση και ανακοίνωση των στοχασµών,
ιδεών, συναισθηµάτων και έτσι µετέχει και της πνευµατικής ελευθερίας… που
προστατεύει το άρθρο 14 του Συντάγµατος. γ) έχει σχέση µε το δικαίωµα της
ιδιοκτησίας και ιδίως της πνευµατικής …».
134

Η προστασία του άρθρου 19 περιλαµβάνει την ελευθερία της επικοινωνίας σε

«οικειότητα» µε οποιονδήποτε τρόπο: επιστολή, τηλεγράφηµα, τηλεφώνηµα, τέλεξ,
φαξ, καθώς και την επικοινωνία µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανακαλυφτεί µελλοντικά.
Για το θέµα αυτό βλ. ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Α΄,
ό.π., σελ. 350, Μάνεση Α., ό.π., σελ. 236, Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 238 επ.
135

Βλ. για τον όρο ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Α΄, ό.π.,

σελ. 351 και 354 επ., Μάνεση Α., ό.π., σελ. 239 επ.
136

Για την τριτενέργεια του άρθρου 19 του Συντάγµατος βλ. ∆αγτόγλου Π.,

Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Α΄, ό.π., σελ. 354, Τσακυράκη Σ., Το
απόρρητο της επικοινωνίας. Απόλυτα απαραβίαστο ή ευχή της έννοµης τάξης;, ΝοΒ
41(1993)997, Τσάτσο ∆., ό.π., σελ. 187 επ., Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 241. Την πρόταση
της Επιτροπής για την αναθεώρηση του άρθρου 19 και την πρακτική της χρησιµότητα
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Το δικαίωµα του παραπάνω άρθρου αποτελεί δικαίωµα προσωπικής
ελευθερίας,137 αφού η ελευθερία διεξαγωγής της ανταπόκρισης ή επικοινωνίας
αποτελεί την προϋπόθεση της προστασίας του απορρήτου.
Έτσι, κατοχυρώνεται το δικαίωµα του ατόµου στην ελεύθερη επικοινωνία
του και, ταυτόχρονα, το συνυφασµένο µε την παραπάνω ελευθερία δικαίωµά
του, να µην αποκαλύπτονται στοιχεία της προσωπικότητάς του. Το παραπάνω
δικαίωµα εµποδίζεται όταν παρά τη θέληση του ατόµου γνωστοποιείται το
περιεχόµενο της ελεύθερης επικοινωνίας που είναι απόρρητο, παρακωλύοντας
έτσι την ελεύθερη επικοινωνία.138
Το δικαίωµα και η λειτουργία της διάταξης του άρθρου 19 συνδέεται στενά
µε τα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 9 παρ. 1 του Συντάγµατος και για το λόγο
αυτό συγκροτούσε µαζί µε τα παραπάνω άρθρα τη συνταγµατική βάση της
προστασίας

των

προσωπικών

δεδοµένων139

πριν

από

την

τελευταία

συνταγµατική αναθεώρηση. Το απόρρητο της ελεύθερης επικοινωνίας συνδέεται
επίσης στενά µε τις διατάξεις των νέων άρθρων 5Α και 9Α του Συντάγµατος
καθόσον διαγράφει τα όρια της ελευθερίας στην πληροφόρηση, αλλά και τα όρια
της καταγραφής προσωπικών πληροφοριών.

για την άµεση τριτενέργεια της διάταξης του άρθρου 19 του Συντάγµατος βλ. στους
Κατρούγκαλο Γ.-Σαραφιανό ∆., ό.π., σελ.83 επ.
137

Βλ. Χρυσόγονο Κ., ό.π. σελ. 238, ο οποίος µάλιστα παρατηρεί ότι η ελευθερία της

ανταπόκρισης ή επικοινωνίας είναι πλασµατική όταν η επικοινωνία ελέγχεται, «µε το
ενδεχόµενο µάλιστα επιβολής κυρώσεων και/ή άλλων δυσµενών συνεπειών.». Βλ.
όµως ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Α΄, ό.π., σελ. 319 επ.
και 348 επ., ο οποίος συµπεριλαµβάνει το δικαίωµα του άρθρου 19 παρ. 1 εδ. α΄ στην
ιδιωτική σφαίρα του ανθρώπου.
138

Βλ. άρθρο 8 ΕΣ∆Α. Βλ. επίσης Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 238.

139

Βλ. Εισηγ. Έκθεση ν. 2472/1997, ό.π., σελ. 502. Βλ. επίσης Μήτρου Λ., Προστασία

προσωπικών δεδοµένων. Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ. 88 επ. Για τη µέχρι τώρα
πρακτική της παραβίασης του απορρήτου και την υποτίµηση της αξίας του δικαιώµατος
βλ. Τσακυράκη Σ., ό.π., σελ. 1006 επ.
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Εξάλλου, µε την πρόσφατη συνταγµατική αναθεώρηση προστέθηκαν στο
άρθρο 19 οι νέες παράγραφοι 2 και 3. Η νέα παρ. 2 επιτάσσει τη νοµοθετική
πρόβλεψη της συγκρότησης, της λειτουργίας και των αρµοδιοτήτων ανεξάρτητης
Αρχής140 για τη διασφάλιση του απορρήτου των ανταποκρίσεων. Η νέα παρ. 3
διατυπώνει

ανεπιφύλακτα

τον

κανόνα

της

απαγόρευσης

της

χρήσης

αποδεικτικών µέσων141 που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση των άρθρων 19, 9
και 9Α, οργανώνοντας, έτσι, ένα ολοκληρωµένο σύστηµα προστασίας του
απορρήτου των ανταποκρίσεων.
Η διαρκής ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών συνδέει στενότερα142 το
δικαίωµα του άρθρου 19 µε τις τεχνολογικές εξελίξεις και δηµιουργεί ιδιαίτερες
απαιτήσεις όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και της
ιδιωτικής ζωής του ατόµου, στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. Έτσι, µε βάση την
παραπάνω συνταγµατική διάταξη του άρθρου 19, θεωρήθηκε υποχρέωση του
κοινού νοµοθέτη η θέσπιση143 του ν. 2774/1999 (ΦΕΚ Α΄ 287/22.12.1999)
140

Η Αρχή στην οποία αναφέρεται το άρθρο 19 παρ. 2 του Συντάγµατος, είναι η Αρχή

Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύµφωνα µε την Εισηγ. Έκθεση του
ν. 2774/1999, ΚΝοΒ 47(1999)2710, η παραπάνω Αρχή ασκεί τον έλεγχο της τήρησης
των κανόνων επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων και προστασίας της ιδιωτικής
ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. Βλ. επίσης άρθρο 11 παρ. 1 ν. 2774/1999.
141

Βλ. Χρυσόγονο Κ., ό.π. σελ. 245 επ. Για τις ποικίλες απόψεις της νοµολογίας βλ.

Κατρούγκαλο Γ.-Σαραφιανό ∆., ό.π., σελ. 83 επ., Τσακυράκη Σ., ό.π., σελ. 1001 επ.
142

Για την ιστορική καταγωγή, την πορεία και τη µετεξέλιξη του δικαιώµατος βλ.

Παυλόπουλο Π., Τεχνολογική εξέλιξη και συνταγµατικά δικαιώµατα. Οι σύγχρονες
περιπέτειες του απορρήτου των ανταποκρίσεων, ΝοΒ 35(1987)1511 επ.
143

Βλ. Εισηγ. Έκθεση ν. 2774/1999, ό.π., σελ. 2709. Στην παραπάνω Εισηγητική

Έκθεση τονίζεται ότι «οι νέες προηγµένες ψηφιακές τεχνολογίες στα δηµόσια
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα δηµιουργούν ωστόσο ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής…». Και παρακάτω: «Η
νοµοθετική παρέµβαση στον ειδικό αυτό τοµέα υπαγορεύεται όχι µόνο από τη
διαπίστωση αυτήν, αλλά και από την υποχρέωση προσαρµογής της εσωτερικής έννοµης
τάξης προς την Οδηγία 97/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
72

περί επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της
ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. Οι κανόνες αυτοί συµπληρώνουν και
εξειδικεύουν τους κανόνες του ν. 2472/1997.». Για την Οδηγία 97/66/Ε.Κ. και την
αντικατάστασή της από την Οδηγία 2002/58/Ε.Κ. βλ. παραπάνω υπό Ι.9. και 11.
73

«Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα»
για τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας και της ιδιωτικής ζωής,144
που θεσπίζει ειδικές νοµοθετικές, κανονιστικές και τεχνικές διατάξεις καθώς και
του ν. 2472/1997 «Για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» µε τον οποίο θα ασχοληθούµε ειδικότερα
παρακάτω.145

144

Κατά την Εισηγ. Έκθεση του ν. 2774/1999, ό.π., σελ. 2710 «Παράλληλα

εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες για την προστασία του απορρήτου της
επικοινωνίας που περιλαµβάνονται στο Σύνταγµα, τον Ποινικό Κώδικα, καθώς και το ν.
2225/1994 «Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 121/20.7.1994).». Για τις περιπτώσεις παραβίασης του
απορρήτου κατά τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα καθώς και τις περιπτώσεις άρσης του
απορρήτου βλ. Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 242 επ.
145

Βλ. παρακάτω υπό 4.
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2.8. Το άρθρο 25 του Συντάγµατος
Η νέα διατύπωση146 της παρ. 1 του άρθρου 25 κατοχυρώνει τη θεµελιώδη
αρχή του κοινωνικού κράτους147. υπογραµµίζει την υποχρέωση του κράτους για
146

Πριν από την πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγµατος (βλ. παραπάνω υπό ΙΙ. 2.1.

σηµ. 65) η παρ.1 του άρθρου 25 είχε ως εξής: «1. Τα δικαιώµατα του ανθρώπου, ως
ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου, τελούν υπό την εγγύηση του κράτους.
όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη άσκησή
τους.». Μετά την αναθεώρηση, η παρ.1 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα
δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η
αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους. Όλα τα
κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική
άσκησή τους. Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών στις οποίες
προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το Σύνταγµα να
επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το
Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την
αρχή της αναλογικότητας.». Για τη σύνδεση και τη σχέση των διατάξεων του άρθρου 2
παρ.1 και του άρθρου 25 βλ. Βεγλερή Φ., Η Σύµβαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου
και το Σύνταγµα, ΤοΣ (1977)52 επ. Για την επιβεβαιωτική, αλλά και την ιδιαίτερη,
σηµασία των τροποποιήσεων του άρθρου 25 παρ.1 καθώς και τη δυνατότητα
µεταβολής του τρόπου ερµηνείας των ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων - όχι πια µε βάση την κλασική διάκριση - αλλά µε βάση την
παραπληρωµατική τους φύση ως εκφράσεων, δηλαδή, της προσωπικότητας του
κοινωνικού ανθρώπου βλ. Κατρούγκαλο Γ., Αναθεώρηση των κλασικών δικαιωµάτων
και εγγυήσεων, ό.π., σελ. 72 επ. και τις εκεί παραποµπές, Κατρούγκαλο Γ. - Σαραφιανό
∆., Θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες, ό.π., σελ. 52 επ. και τις εκεί παραποµπές.
147

Για τη σχεδόν οµόφωνη θέση της θεωρίας καθώς και την άποψη του ΣτΕ σχετικά µε

την κατοχύρωση της αρχής στο Σύνταγµα ακόµη και πριν την τελευταία αναθεώρηση
βλ. Κατρούγκαλο Γ., Νοµική και πολιτική σηµασία της αναθεώρησης του άρθρου 25
του Συντάγµατος, ∆τΑ 10(2001)460 επ. και ιδίως σηµ. 8 όπου και παραπέρα
βιβλιογραφικές παραποµπές. Για τη συνταγµατική αρχή του «κοινωνικού κράτους»
βλ., αντί άλλων, Κασιµάτη Γ., Σύνταγµα και κοινό δίκαιο, ό.π., σελ. 183 επ., στον ίδιο,
75

τη λήψη θετικών µέτρων που να εξασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και
«αποτελεσµατική» άσκηση των δικαιωµάτων148. κατοχυρώνει την αρχή της
τριτενέργειας των ατοµικών δικαιωµάτων αναγνωρίζοντας τη διακινδύνευσή
τους και από την ιδιωτική εξουσία149 και καθιερώνει ρητά την αρχή της

Περί των θεµελιωδών αρχών του Συντάγµατος, ΤοΣ (1975)22 επ. όπου και η σύνδεση
της παραπάνω αρχής µε την αρχή του κράτους δικαίου «προς µίαν κοινωνικήν
δηµοκρατίαν». Για τον προσανατολισµό και το νόηµα των διατάξεων του άρθρου 25
βλ. ∆αγτόγλου Π., Ο κοινωνικός περιορισµός των ατοµικών δικαιωµάτων, ΝοΒ
33(1985)723 επ.
148

Πρόκειται για το κρατικό καθήκον προστασίας (Schutzpflicht). O παραπάνω όρος

που εντοπίζεται στη γερµανική κυρίως θεωρία δηλώνει τη συνταγµατική υποχρέωση
του κράτους για τη λήψη θετικών µέτρων εξασφάλισης των όρων απόλαυσης των
δικαιωµάτων. Με άλλα λόγια, το κράτος υποχρεούται να θεσµοθετεί κανόνες
περιορισµού του κινδύνου προσβολής των ατοµικών δικαιωµάτων. Περισσότερα για το
θέµα καθώς και για την «αντικειµενική» διάσταση που αποκτούν τα ατοµικά
δικαιώµατα, που λειτουργούν στο εξής ως «δεσµεύσεις αντικειµενικού δικαίου» βλ.
Βιδάλη Τ., Νέα δικαιώµατα στην πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγµατος, ό.π.,
σελ. 96 επ., Κατρούγκαλο Γ., Νοµική και πολιτική σηµασία της αναθεώρησης του
άρθρου 25 του Συντάγµατος, ό.π., σελ. 464 επ., Κατρούγκαλο Γ. - Σαραφιανό ∆.,
Θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες, ό.π., σελ. 54 επ. και, ιδίως, σηµ. 27 για τη
διάκριση της παραπάνω προστατευτικής λειτουργίας του κράτους από την τριτενέργεια
των δικαιωµάτων.
149

Για την πρακτική σηµασία της κατοχύρωσης ενός τεκµηρίου υπέρ της τριτενέργειας

βλ. Κατρούγκαλο Γ., Νοµική και πολιτική σηµασία της αναθεώρησης του άρθρου 25
του Συντάγµατος, ό.π., σελ. 466 επ. Για το πλαίσιο µέσα στο οποίο δηµιουργήθηκε η
ιδέα της «τριτενέργειας» και τη βάση που της παρέχει το άρθρο 25 του Συντάγµατος βλ.
Κασιµάτη Γ., Το ζήτηµα της «τριτενέργειας» των ατοµικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων. Η ισότητα των φύλων και ο θεσµός της οικογένειας στην ελευθερία
τελευταίας βούλησης, ΤοΣ (1981)23. Βλ. επίσης, αντί άλλων, Μάνεση Α., Συνταγµατικά
δικαιώµατα, α΄ ατοµικές ελευθερίες, ό.π., σελ. 49 επ., Τσάτσο ∆., Συνταγµατικό δίκαιο,
τοµ. Γ΄ Θεµελιώδη δικαιώµατα, ό.π., σελ. 181 επ.
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αναλογικότητας150

ως

κριτήριο

προσδιορισµού

και

περιορισµού

των

δικαιωµάτων αυτών.
Συγκεκριµένα, η επαναδιατύπωση της υποχρέωσης του κράτους να
λαµβάνει θετικά µέτρα, που να εξασφαλίζουν αποτελεσµατικά την προστασία
και τους όρους απόλαυσης των ατοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών του
ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου, επιβάλλει στο
κράτος τη θέσπιση κανόνων µε σκοπό τον περιορισµό του κινδύνου

της

προσβολής των δικαιωµάτων αυτών. Το είδος και το µέγεθος των κινδύνων που
απειλούν το άτοµο προσδιορίζει το χρόνο και το περιεχόµενο της εκπλήρωσης
της παραπάνω υποχρέωσης.151

150

Η αρχή της αναλογικότητας που αναπτύχθηκε στο γερµανικό δίκαιο, αποτελεί όριο

του περιορισµού των ατοµικών δικαιωµάτων και δεν επιτρέπει δυσανάλογες προσβολές
των δικαιωµάτων αυτών. Έτσι, οι περιορισµοί των δικαιωµάτων πρέπει να είναι
πρόσφοροι (κατάλληλοι) και αναγκαίοι (όχι επαχθέστεροι) για την επίτευξη του
επιδιωκόµενου αποτελέσµατος και, πάντως, όχι δυσανάλογοι σε σχέση µε τους λόγους
που επιβάλλουν την εφαρµογή τους.

Βλ. για την παραπάνω αρχή ∆αγτόγλου Π.,

Συνταγµατικό δίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Α΄, ό.π. σελ. 176 επ., Κατρούγκαλο Γ.,
Νοµική και πολιτική σηµασία της αναθεώρησης του άρθρου 25 του Συντάγµατος, ό.π.,
σελ. 469 επ. Βλ. επίσης Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο
δικαίωµα;, ό.π., σελ. 101. Για την αρχή της αναλογικότητας στο γερµανικό δίκαιο
(Prinzip der Verhältnismässigkeit) τόσο ως συγκεκριµενοποίηση της αρχής του κράτους
δικαίου όσο και ως απόρροια της ουσίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων βλ. Γέροντα Α.,
Η αρχή της αναλογικότητας στο γερµανικό δηµόσιο δίκαιο, ΤοΣ (1983)20 επ.
151

Βλ. Κατρούγκαλο Γ., Νοµική και πολιτική σηµασία της αναθεώρησης του άρθρου 25

του Συντάγµατος, ό.π. σελ. 466. Παραπέρα, η επαναδιατύπωση της υποχρέωσης του
κράτους µπορεί να οδηγεί στη θεώρηση ότι όλα τα δικαιώµατα, ως εκδηλώσεις της
προσωπικότητας, είναι παραπληρωµατικά. αποτελούν µέρος της συνταγµατικής
ενότητας. έχουν αφετηρία την αξία του ανθρώπου (2 παρ.1). ασκούνται µε κριτήριο την
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (5 παρ.1) και βασίζονται στη δηµοκρατικά
συγκροτηµένη πολιτεία.

Με τον τρόπο αυτό κάθε δικαίωµα αµυντικό, πολιτικό,

κοινωνικό αποκτά και συµµετοχικές διαστάσεις. Βλ. σχετικά ∆αγτόγλου Π., Ο
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Ειδικότερα, και ενόψει των διαρκώς µεταβαλλόµενων συνθηκών και
απειλών της ανθρώπινης ελευθερίας από τη χρήση της πληροφορικής
τεχνολογίας, η «νέα υποχρέωση» που εισάγεται µε την τροποποίηση του άρθρου
25 παρ.1 εδ. β΄ συνδέεται άµεσα µε το δικαίωµα της προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων του άρθρου 9Α και, παράλληλα, απαιτεί τη λήψη
οργανωτικών και διαδικαστικών µέτρων για την εξασφάλιση της άσκησής του.
Μάλιστα, η εξασφάλιση της άσκησης του δικαιώµατος οδήγησε στη
συνταγµατική κατοχύρωση ανεξάρτητης Αρχής µε αποστολή τη διασφάλιση του
δικαιώµατος.152
Παραπέρα, η νέα διατύπωση του άρθρου 25 παρ.1 εδ. γ΄ που κατοχυρώνει
την αρχή της τριτενέργειας των δικαιωµάτων, καθιερώνει την ισχύ του
δικαιώµατος της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων όχι µόνο έναντι του
κράτους αλλά και έναντι των ιδιωτών. Έτσι, η συνταγµατική επιταγή για την
προστασία του ατόµου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων
αφορά όχι µόνο την επεξεργασία δεδοµένων που πραγµατοποιείται από το
κράτος, αλλά και εκείνη που επιτελείται από ιδιώτες.
Εξάλλου, η διατύπωση της νέας παρ.1 εδ. δ΄ του άρθρου 25 σχετικά µε
τους συνταγµατικούς περιορισµούς των δικαιωµάτων που «πρέπει να
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει
επιφύλαξη υπέρ αυτού...» εναρµονίζεται µε τη διατύπωση του άρθρου 9Α, κατά
το οποίο η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων είναι συνταγµατική «µόνο
εφόσον θεµελιώνεται σε διάταξη νόµου, που ορίζει τις προϋποθέσεις νόµιµης

κοινωνικός περιορισµός των ατοµικών δικαιωµάτων, ό.π., σελ. 723 επ., Κατράνη Α., Η
θεωρία της τριτενέργειας των δικαιωµάτων του ανθρώπου (Η γερµανική διδασκαλία
και η δυνατότητα εφαρµογής της υπό το Ελληνικό Σύνταγµα του 1975), ό.π., σελ. 265
επ., Κατρούγκαλο Γ. - Σαραφιανό ∆., Θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες, ό.π., σελ.
55 επ.
152

Βλ. Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ.

98 επ. Η ανεξάρτητη Αρχή προσδιορίζεται γενικά στο νέο άρθρο 101Α του
Συντάγµατος, για το οποίο γίνεται λόγος παρακάτω υπό 2.9.
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επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται»153 η
προστασία τους.
Τέλος, η ρητή αναγνώριση της αρχής της αναλογικότητας που εισάγεται µε
την παραπέρα διατύπωση της παρ. 1 εδ. δ΄ προσδιορίζει την εφαρµογή των
δικαιωµάτων θέτοντας όρια στους περιορισµούς. Ειδικότερα, οι περιορισµοί
κατά την άσκηση του δικαιώµατος προστασίας των προσωπικών δεδοµένων δεν
µπορεί να είναι δυσανάλογοι σε σχέση µε τους λόγους που επιβάλλουν την
εφαρµογή τους. Οι παραπάνω λόγοι είναι η προστασία του δηµόσιου
συµφέροντος και η προστασία των δικαιωµάτων των άλλων154 και είναι
αναγκαίοι σε µια δηµοκρατική κοινωνία.155
2.9. Το άρθρο 101Α του Συντάγµατος
Η νέα156 διάταξη του άρθρου 101Α κατοχυρώνει τις ανεξάρτητες Αρχές,157
επισφραγίζοντας έτσι τις θεσµικές µεταβολές που είχαν επέλθει από την κοινή
153

Βλ. Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ.

99 επ.
154

Βλ. Γέροντα Α., Η αρχή της αναλογικότητας στο γερµανικό δηµόσιο δίκαιο, ό.π. σελ.

22, Κατρούγκαλο Γ., Νοµική και πολιτική σηµασία της αναθεώρησης του άρθρου 25
του Συντάγµατος, ό.π. σελ. 469 επ., Μήτρου Λ., Προστασία προσωπικών δεδοµένων:
Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π. σελ. 101 επ.
155

Για την ερµηνεία της παρ.1 του άρθρου 25 ως προς την παραπάνω αρχή, πριν από

την τελευταία αναθεώρηση βλ. ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό δίκαιο. Ατοµικά
δικαιώµατα Α΄, ό.π., σελ. 181 επ.
156

Το νέο άρθρο 101Α του Συντάγµατος προβλέπει: «1. Όπου από το Σύνταγµα

προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα µέλη της
διορίζονται µε ορισµένη θητεία και διέπονται από προσωπική και λειτουργική
ανεξαρτησία, όπως νόµος ορίζει. 2. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την επιλογή και την
υπηρεσιακή κατάσταση του επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας που
οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής. Τα
πρόσωπα που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσό79

νοµοθεσία158. περιλαµβάνει γενικές ρυθµίσεις σχετικά µε τις παραπάνω Αρχές
και εισάγει νέες εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωµάτων.159

ντα, όπως νόµος ορίζει. Η επιλογή τους γίνεται µε απόφαση της ∆ιάσκεψης των
Προέδρων της Βουλής και µε επιδίωξη οµοφωνίας ή πάντως µε την αυξηµένη
πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων των µελών της. Τα σχετικά µε τη διαδικασία
επιλογής ορίζονται από τον Κανονισµό της Βουλής. 3. Με τον Κανονισµό της Βουλής
ρυθµίζονται όσα αφορούν τη σχέση των ανεξάρτητων αρχών µε τη Βουλή και ο τρόπος
άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου.».
157

Για την εµφάνιση των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών στη χώρα µας και για τα

προβλήµατα που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του συνταγµατικού αλλά και του
διοικητικού δικαίου βλ. Αλιβιζάτο Ν., Η «τρίτη» απόφαση του ΣτΕ για τη
ραδιοτηλεόραση. Σχόλιο στην ΣτΕ 930/1990 (Ολ.), ΤοΣ (1990)63 επ., Αντωνόπουλο
Μ., Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο: Η πρώτη, Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή στην
Ελλάδα, ΝοΒ 39(1991)1193 επ. Για τη νοµική φύση των ανεξάρτητων αρχών σε σχέση
µε την τριµερή διάκριση των λειτουργιών βλ. Χρυσόγονο Κ., Οι Ανεξάρτητες Αρχές στο
Σχέδιο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος, ΤοΣ (2000)1164 επ., Καµτσίδου
Ι., Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών και οι Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές.
Παρατηρήσεις στη ΣτΕ 944/1999, ΤοΣ (1999)544 επ. και τις εκεί παραποµπές, Μήτρου
Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, Αθήνα-Κοµοτηνή 1999, σελ. 33 επ.
Για το «κενό πολιτικής» που κλήθηκαν να καλύψουν οι Αρχές καθώς και για τη
σηµασία τους στην οργάνωση του κράτους βλ. Βιδάλη Τ., Τυπική ή ουσιαστική
διάκριση των λειτουργιών; Το θεµέλιο των ανεξάρτητων αρχών στο Πολίτευµα, ΤοΣ
(2003)786 επ., Χρυσόγονο Κ., Οι Ανεξάρτητες Αρχές στο Σχέδιο της Επιτροπής
Αναθεώρησης του Συντάγµατος, ό.π., σελ. 1173 επ. Βλ. επίσης Ηλιάδου Α., Η σηµασία
και οι συνέπειες της κατοχύρωσης ανεξάρτητων αρχών στο νέο Σύνταγµα, σε:
∆.Θ.Τσάτσο/ Ευ.Β.Βενιζέλο/Ξ.Ι.Κοντιάδη (επιµ.) Το νέο Σύνταγµα, Πρακτικά
Συνεδρίου για το αναθεωρηµένο Σύνταγµα του 1975/1986/2001, Αθήνα 2001, σελ. 397
επ. για την ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας ως λόγο εµφάνισης των ανεξάρτητων
Αρχών.
158

Βλ. Ηλιάδου Α., Η σηµασία και οι συνέπειες της κατοχύρωσης ανεξάρτητων αρχών

στο νέο Σύνταγµα, ό.π., σελ. 396 επ.
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Συγκεκριµένα, η πρώτη παράγραφος του παραπάνω άρθρου αναφέρεται στις
ανεξάρτητες Αρχές που καθιερώνονται στις ειδικές

159

Βλ. Καµτσίδου Ι., Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών και οι Ανεξάρτητες

∆ιοικητικές Αρχές. Παρατηρήσεις στη ΣτΕ 944/1999, ό.π., σελ. 548 για το κυριότερο
θεσµικό αίτηµα της νέας αυτής διοικητικής οργάνωσης που είναι η προσωπική και
λειτουργική ανεξαρτησία των µελών των Αρχών αυτών και σελ. 522 επ. για τη σύνδεση
των Αρχών µε τους «αντιπροσωπευτικούς θεσµούς» ως «προϋπόθεση… για την
καθιέρωσή τους ως δικαιοκρατικής εγγύησης σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα.»,
Κατρούγκαλο Γ., Αναθεώρηση των κλασικών δικαιωµάτων και εγγυήσεων, ό.π., σελ. 67
επ. Βλ. επίσης Βιδάλη Τ., Τυπική ή ουσιαστική διάκριση των λειτουργιών; Το θεµέλιο
των ανεξάρτητων αρχών στο πολίτευµα, ό.π., σελ. 795 επ., Μήτρου Λ., Η Αρχή
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 36 επ.
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συνταγµατικές διατάξεις160 και προβλέπει ορισµένη θητεία για τα µέλη της κάθε
160

Οι ειδικές διατάξεις που κατοχυρώνουν συγκεκριµένες Αρχές είναι: το άρθρο 9Α

εδ.β΄ που προβλέπει την Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, το άρθρο 15 παρ.
2 εδ. β΄ που προβλέπει το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το άρθρο 19 παρ.2 που
προβλέπει την Αρχή Προστασίας του Απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης
ανταπόκρισης και επικοινωνίας, το άρθρο 103 παρ.7 που προβλέπει το Ανώτατο
Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού ως ανεξάρτητη Αρχή και το άρθρο 103 παρ.9 που
προβλέπει το «Συνήγορο του Πολίτη» ως ανεξάρτητη Αρχή. Από τις παραπάνω
διατάξεις, τα άρθρα 15 παρ.2 εδ.β΄ και 103 παρ.9 αναφέρονται ρητά σε ανεξάρτητες
Αρχές που καθιερώθηκαν ήδη µε νόµο. Πρόκειται, αντίστοιχα, για το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που καθιερώθηκε µε το ν. 1866/1989 (ΦΕΚ Α΄
222/6.10.1989) «Ίδρυση Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασεως και παροχή αδειών
για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθµών», όπως ισχύει σήµερα και για το
«Συνήγορο του Πολίτη» που καθιερώθηκε µε το ν. 2477/1997 (ΦΕΚ Α΄ 59/18.4.1997)
«Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».
Αντίθετα, τα άρθρα 9Α εδ.β΄ και 19 παρ.2 δεν αναφέρονται στις ανεξάρτητες Αρχές
που καθιερώθηκαν ήδη µε νόµο, δηλαδή, στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών
δεδοµένων που καθιερώθηκε µε το ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50/10.4.1997) «Προστασία
του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» και στην Αρχή
Προστασίας του Απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης ανταπόκρισης και
επικοινωνίας, που καθιερώθηκε µε το ν. 2225/1994 (ΦΕΚ Α΄ 121/20.7.1994) «Για την
προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις».
Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι ο ν. 2774/1999 (ΦΕΚ Α΄ 287/21-22.12.1999) «Προστασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα» ανέθεσε την
άσκηση του ελέγχου της τήρησης των κανόνων επεξεργασίας στον τηλεπικοινωνιακό
τοµέα, στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων του άρθρου 9Α εδ.β΄ του
Συντάγµατος (άρθρο 15 ν. 2472/1997). Τέλος, το άρθρο 103 παρ. 7 δεν αναφέρεται
ρητά στο Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Στο ΑΣΕΠ αναφέρεται
το άρθρο 118 παρ.6 που ορίζει ότι «Προβλεπόµενες ή διατηρούµενες στο νόµο
2190/1994, όπως αυτός ισχύει, εξαιρέσεις από την αρµοδιότητα του Ανώτατου
Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν.».

Ο παραπάνω ν.

2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28/1-3.3.1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
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Αρχής, τα οποία και διασφαλίζει µε προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. η
δεύτερη παράγραφος παραπέµπει στο νόµο για τα θέµατα που αφορούν το
προσωπικό161 της κάθε Αρχής και προβλέπει την επιλογή των µελών της µε
απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής παραπέµποντας στον
Κανονισµό της Βουλής για τη ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν τη διαδικασία
επιλογής. η τρίτη παράγραφος παραπέµπει στον Κανονισµό της Βουλής για τη
ρύθµιση των σχέσεων των Αρχών µε τη Βουλή162 και του τρόπου άσκησης του
κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Οι διατάξεις του άρθρου 101Α αναφέρονται στις ανεξάρτητες Αρχές που
προβλέπονται από το Σύνταγµα163 χωρίς, όµως, να αναγνωρίζουν ή να
αναθέτουν σ’αυτές τις Αρχές αυτόνοµη ρυθµιστική αρµοδιότητα.164

προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» καθιέρωσε (στο άρθρο 2 παρ.1) το
ΑΣΕΠ ως ανεξάρτητη Αρχή. Για το διαφορετικό περιεχόµενο και τις συνέπειες των
παραπάνω ειδικών συνταγµατικών διατάξεων βλ. Ηλιάδου Α., Η σηµασία και οι
συνέπειες της κατοχύρωσης ανεξάρτητων αρχών στο νέο Σύνταγµα, ό.π., σελ. 397 επ.
161

Για τα νοµοτεχνικά προβλήµατα του άρθρου 101Α βλ. Αλιβιζάτο Ν., Η

συνταγµατική αναθεώρηση του 2001. Προτάσεις για µια θεσµική αποτίµηση, ΤοΣ
(2001)962, σηµ. 27.
162

Για τον τρόπο επιβεβαίωσης της υπεροχής της Βουλής και την οµαλή ένταξη των

Αρχών στο πολίτευµα βλ. Βιδάλη Τ., Τυπική ή ουσιαστική διάκριση των λειτουργιών;
Το θεµέλιο των ανεξάρτητων Αρχών στο πολίτευµα, ό.π., σελ. 794 επ.
163

Για το πρόβληµα της εµφάνισης και άλλων Αρχών στο µέλλον εκτός από τις

συνταγµατικά προβλεπόµενες που καλύπτει το άρθρο 101Α βλ. Βιδάλη Τ., Τυπική ή
ουσιαστική διάκριση των λειτουργιών;

Το θεµέλιο των ανεξάρτητων Αρχών στο

πολίτευµα, ό.π., σελ. 796 επ. και ιδίως σηµ. 24, Χρυσόγονο Κ., Οι Ανεξάρτητες Αρχές
στο Σχέδιο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος, ό.π., σελ. 1167 επ. Βλ.,
όµως, και Ηλιάδου Α., Η σηµασία και οι συνέπειες της κατοχύρωσης ανεξάρτητων
αρχών στο νέο Σύνταγµα, ό.π., σελ. 399 επ.
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Ειδικότερα, ως προς την ανεξάρτητη Αρχή για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων που καθιερώνεται στο άρθρο 9Α εδ.β΄ του
Συντάγµατος, αυτή περιβάλλεται µε τις εγγυήσεις του νέου άρθρου 101Α,
µεταξύ των οποίων προέχει ο ανεξάρτητος χαρακτήρας της και η προσωπική και
λειτουργική ανεξαρτησία των µελών της. Έτσι, η «ανεξαρτησία» της Αρχής, «ως
το σύνολο των θεσµικών και λειτουργικών προϋποθέσεων που καθιστούν
δυνατή την επιδίωξη των ειδικών σκοπών του ελέγχου και πιθανή την επίτευξή
τους»,165 διασφαλίζει το σκοπό της που είναι η προστασία των προσωπικών
δεδοµένων και, παραπέρα, δηλώνει ότι τυχόν περιορισµός των αρµοδιοτήτων της
µειώνει την αποτελεσµατική προστασία του δικαιώµατος και δεν ανταποκρίνεται
στη συνταγµατική επιταγή προστασίας.166 Την επιταγή αυτή του άρθρου 9Α
εδ.β΄ υλοποιούν τα άρθρα 15 επ. του ν. 2472/1997 για τη σύσταση, τις
αρµοδιότητες και τη λειτουργία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων.
3.

H προστασία του Αστικού Κώδικα (άρθρα 57 επ. ΑΚ)

3.1. Εισαγωγικά
H γενική συνταγµατική αρχή που επιτάσσει το σεβασµό και την προστασία
της αξίας του ανθρώπου αποτελεί το έρεισµα για την προστασία της

164

Βλ. Ηλιάδου Α., ό.π., σελ. 402 επ. Για το περιεχόµενο της «ρυθµιστικής

αρµοδιότητας» βλ. Καµτσίδου Ι., ό.π., σελ. 547 επ., Οικονόµου Α., Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης. ∆έκα χρόνια ακροβασίας. Με αφορµή την απόφαση 944/1999, ΤοΣ
(1999)569 επ.
165

Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία

προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 235 επ., Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 34.
166

Βλ. Μήτρου Λ., Η Προστασία Προσωπικών δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π.,

σελ. 101.
84

προσωπικότητας στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου.167 Μάλιστα, η επιρροή της
παραπάνω αρχής στην προστασία της προσωπικότητας κατά το ιδιωτικό δίκαιο
έχει ιδιαίτερη σηµασία επειδή συνιστά υποχρέωση της Πολιτείας για την
προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έναντι όλων των φορέων εξουσίας
κρατικών ή ιδιωτικών.168 Παραπέρα, επειδή ορισµένα δικαιώµατα ή ελευθερίες
που ανήκουν στην προσωπικότητα ή, αλλιώς, στον «άνθρωπο-φορέα
εξουσιών»169 προστατεύονται συνταγµατικά ως ατοµικά δικαιώµατα ή
ελευθερίες, η προσωπικότητα και οι επιµέρους εκδηλώσεις της δεν επιτρέπεται

167

Βλ. Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 145 επ., Καρακατσάνη Ι., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο

ΑΚ, 57 αρ.1, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 174, Σηµαντήρα Κ.,

Γενικές Αρχές του

Αστικού ∆ικαίου, 4η έκδ., Αθήνα-Κοµοτηνή 1988, σελ. 376 επ. Για τη διάταξη του
άρθρου 2 παρ.1 του Συντάγµατος ως κατευθυντήριο και ασφαλές κριτήριο
προσδιορισµού του περιεχοµένου της έννοιας της προσωπικότητας βλ. ∆εληγιάννη Ι.,
ό.π., σελ. 492 επ. Για το δικαίωµα στην προσωπικότητα και την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων στη Γερµανία βλ. ενδεικτικά Gola P., Klug Chr., Grundzüge
des Datenschutzrechts, ό.π., σελ. 1 επ., Tinnefeld M.-T., Ehmann E., Gerling R.,
Einführung in das Datenschutz. Datenschutz und Informationsfreiheit in europäischer
Sicht, ό.π., σελ. 138 επ.
168

Βλ.

Κρουσταλάκη

Ευ.,

Συνταγµατικές

παράµετροι

της

προστασίας

της

προσωπικότητας κατά τα άρθρα 57 επ. ΑΚ. Με αφορµή την Ολ.ΑΠ 40/1998,
ΚριτΕ(1999)179, Μάνεση Α., ό.π., σελ. 110 επ., Μαντζούφα Π., ό.π., σελ. 1057,
Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 111 επ.
169

Για την προσωπικότητα ως «µεταιχµιακή» έννοια που κινείται µεταξύ του

ανθρώπου-φορέα εξουσιών και του ανθρώπου-αντικειµένου των ίδιων εξουσιών βλ.
Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 173. Για τις συνταγµατικές διατάξεις που αναφέρονται στην
προστασία της προσωπικότητας και των επιµέρους εκδηλώσεών της βλ. ∆εληγιάννη Ι.,
Η προστασία της προσωπικότητας κατά τον αστικό κώδικα από την άποψη των
σχετικών συνταγµατικών ρυθµίσεων, Ελλ∆νη 38(1997)490 επ.
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να υπόκεινται σε περιορισµούς που θίγουν τον πυρήνα του δικαιώµατος, όπως
προστατεύεται από τις σχετικές συνταγµατικές διατάξεις.170
Στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου το γενικό δικαίωµα στην προσωπικότητα
κατοχυρώνεται και ρυθµίζεται κυρίως στη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ που έχει
στόχο τη σφαιρική της προστασία. Η παραπάνω διάταξη, πρωτοποριακή ως
νοµοθετικό κείµενο για την εποχή της,171 προστατεύει την προσωπικότητα από
κάθε παράνοµη προσβολή.
3.2. Το δικαίωµα στην προσωπικότητα
Ο ΑΚ δεν περιέχει νοµικό ορισµό της προσωπικότητας.172 Έτσι, η
ευρύτατη αυτή έννοια µπορεί να περιλαµβάνει173 όλα τα αγαθά που τη

170

Βλ.

Κρουσταλλάκη

Ε.,

Συνταγµατικές

παράµετροι

της

προστασίας

της

προσωπικότητας κατά τα άρθρα 57 επ. ΑΚ. Με αφορµή την Ολ.ΑΠ 40/1998, ΚριτΕ
(1999)185.
171

Βλ. Σταθόπουλο Μ., Η χρήση προσωπικών δεδοµένων και η διαπάλη µεταξύ

ελευθεριών των κατόχων τους και ελευθεριών των υποκειµένων τους, ΝοΒ 48(2000)5
επ.
172

Ο όρος «προσωπικότητα» του άρθρου 57ΑΚ δεν πρέπει να συγχέεται µε την

ικανότητα δικαίου των άρθρων 34 και 61 ΑΚ. Μάλιστα, κατά την έννοια του άρθρου
57 ΑΚ, κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) είναι φορέας του δικαιώµατος της
προσωπικότητας.
173

Για τα αγαθά ή τις εκδηλώσεις της προσωπικότητας βλ. Αγαλλοπούλου Π., ό.π.,σελ.

56 επ., Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 147 επ., Καρακατσάνη Ι., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο
ΑΚ, 57 αρ.1 όπου και παραπέρα παραποµπές στη νοµολογία, Κεφάλα Χ., Σκέψεις για
την έννοια της προσωπικότητας και το προστατευτικό της δικαίωµα, Ελλ∆νη
24(1983)357 επ., Κοτζάµπαση Α., Η εθνική ή θρησκευτική συνείδηση ως στοιχείο της
προσωπικότητας και η προστασία της στο πλαίσιο των ΑΚ 57 επ., ΚριτΕ (2000)252 επ.,
Μπαλή Γ., Γενικαί Αρχαί του αστικού δικαίου, έκδ. 8η, Αθήνα, 1961, σελ. 78 επ.,
Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 173 επ., Σπυριδάκη Ι., Εγχειρίδιο αστικού δικαίου 1, Γενικές
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συγκροτούν και την προσδιορίζουν, τα οποία αποτελούν τις εκδηλώσεις που
απορρέουν από αυτήν και οι οποίες είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένες µε το
πρόσωπο και ανήκουν σ’ αυτό ως οντότητα φυσική, βιολογική,174 ψυχική,
οικονοµική, πολιτισµική, πολιτική, πνευµατική και κοινωνική. Η έλλειψη
ορισµού έχει το πλεονέκτηµα ότι στον όρο «προσωπικότητα» του άρθρου 57 ΑΚ
µπορούν να περιληφθούν - εκτός από τα ήδη γνωστά και καθιερωµένα - και
άλλα, νέα αγαθά που αποτελούν νέες εκδηλώσεις, προέρχονται από την εξέλιξη
της ζωής και των σύγχρονων τεχνικών µέσων και είναι δυνατό να ενταχθούν
στην έννοια της προσωπικότητας.175 Το άρθρο 57 ΑΚ προστατεύει όλες τις
επιµέρους εκδηλώσεις των αγαθών που συγκροτούν την προσωπικότητα και, µε
την έννοια αυτή, καθιερώνει την πλήρη και σφαιρική176 της προστασία.
Παραπέρα, το πρόσωπο έχει δικαίωµα πάνω στα αγαθά, ή τις εκδηλώσεις,
της προσωπικότητάς του. Το παραπάνω δικαίωµα πηγάζει από το άρθρο 57 ΑΚ,

Αρχές, β΄ εκδ., Αθήνα-Κοµοτηνή 2004, σελ. 120, Φίλιο Π., Γενικές Αρχές αστικού
δικαίου, τοµ. α΄, Αθήνα-Κοµοτηνή 2001, σελ. 83 επ.
174

Για τη φύση του γενετικού υλικού βλ. Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 148 και παραποµπές

5,6 αλλά και 7. Για τη συνταγµατική προστασία της βιολογικής οντότητας του
προσώπου βλ. ενδεικτικά, Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 98, ιδίως σηµ. 188 και τις εκεί
παραποµπές.
175

Βλ. Καρακατσάνη Ι., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο ΑΚ, 57 αρ. 2.

Πρέπει να

σηµειώσουµε ότι τα προστατευόµενα αγαθά και οι εκδηλώσεις δεν είναι αυτοτελή αλλά
«ακτίνες» της προσωπικότητας και ανήκουν σ’αυτήν. Με την παραπάνω έννοια η
προσβολή ενός από αυτά αποτελεί προσβολή του δικαιώµατος.
176

Βλ. Ανθίµου Κ., Το δικαίωµα πληροφοριακού αυτοκαθορισµού του ατόµου ως

έκφανση του δικαιώµατος επί της προσωπικότητας, ΚριτΕ (1998)168 επ., Γεωργιάδη
Απ., ό.π., σελ. 146 επ., ∆εληγιάννη Ι., ό.π., σελ. 492 επ., Καρακώστα Ι., Η προστασία
του ιδιωτικού βίου των προσώπων της επικαιρότητας από τη σκοπιά του συγκριτικού
δικαίου, ∆ΕΕ 5(1999)1230 επ., Κοτζάµπαση Α., ό.π., σελ. 252 επ., Σταθόπουλο Μ., ό.π.,
σελ. 6 επ.
87

είναι ενιαίο,177 περιλαµβάνει τόσο την αξία του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ.1 του
Συντάγµατος) που αποτελεί τον πυρήνα του δικαιώµατος, όσο και την ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγµατος)178 και
καλύπτει προσβολές που δεν προβλέπονται σήµερα από το νοµοθέτη εξαιτίας
της ταχείας εξέλιξης της σύγχρονης πληροφορικής τεχνολογίας.
παραπάνω

έννοια

το

άρθρο

57

ΑΚ

θεµελιώνει

το

Με την

δικαίωµα

στην

προσωπικότητα.
Το παραπάνω δικαίωµα179 περιέχει ένα σύνολο αγαθών, ή εκδηλώσεων,
απροσδιόριστο εννοιολογικά, όπως απροσδιόριστη εννοιολογικά είναι και η
έννοια της προσωπικότητας. Παραπέρα, επειδή είναι ενιαίο - όπως, εξάλλου, και
ο φορέας του -, η προσβολή ενός από αυτά επιφέρει συνολικά την προσβολή του
δικαιώµατος.

177

Για την πάγια αυτή θέση της θεωρίας και της νοµολογίας βλ., ενδεικτικά, Γεωργιάδη

∆., ό.π., σελ. 147, Καρακατσάνη Ι., ό.π., αρ.2, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 174,
Σπυριδάκη Ι., ό.π., σελ. 120.
178

Το άρθρο 5 παρ.1 Συντάγµατος καθιερώνει «ένα γενικό δικαίωµα ελευθερίας

(γενική ελευθερία ενέργειας) που συµπληρώνει την παρεχόµενη από τα άλλα
δικαιώµατα προστασία της προσωπικότητας». Βλ. σχετικά Καρακώστα Ι., ό.π., σελ.
1230 επ., Χρυσόγονο Κ., ό.π., σελ. 166 επ. Βλ. επίσης Τσάτσο ∆., ό.π., σελ. 222, ο
οποίος θεωρεί ότι «Η διατύπωση και το νόηµα (του άρθρου 5 παρ.1), το καθυστά
κατάλληλο για να διαµορφωθεί ερµηνευτικά σε διάταξη ανοικτή στις µελλοντικές
εξελίξεις, ικανή να καταλαµβάνει τις νέες κοινωνικές σχέσεις, τη νέα ύλη δηλαδή που
γεννά η ραγδαία εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας.».
179

Βλ. Καρακατσάνη Ι., ό.π., αρ.2 επ., Κεφάλα Χ., ό.π., σελ. 363 επ., Κοτζάµπαση Α.,

ό.π., σελ. 252 επ., Μπαλή Γ., ό.π., σελ. 78 επ., Παπαστερίου Α., ό.π., σελ. 176,
Σπυριδάκη Ι., ό.π., σελ. 119 επ. Για τη σύλληψη της «προσωπικότητας» ως ενότητας
ξεχωριστής από το πρόσωπο-φορέα της και τη δυνατότητα αντιµετώπισής της από το
πρόσωπο-φορέα ως «αντικείµενο εξουσίασης» βλ., αντί άλλων, Μανιτάκη Α., ό.π., σελ.
137.
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3.3 Το δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης
ως περιεχόµενο του δικαιώµατος στην προσωπικότητα
Το πρόσωπο ως υποκείµενο προσωπικής ελευθερίας είναι φορέας της
«δυνατότητας αυτοδιάθεσης και αυτοκαθορισµού, µε βάση την οποία µπορεί να
αναπτύσσει αυτόνοµα την προσωπικότητά του.».180 Εξάλλου, η έννοια «αξία
του ανθρώπου»181 προσδιορίζεται «από τα στοιχεία εκείνα που κατά την
ισχύουσα νοµοθεσία και τις κρατούσες αντιλήψεις συγκροτούν την αξία του
ανθρώπου», ως πρόσωπου και ως προσωπικότητας µε διάσταση ατοµική,
κοινωνική και ηθική.182 Κατά συνέπεια η παραπάνω έννοια προσδιορίζεται και

180

Οι συνταγµατικές διατάξεις για την αξία του ανθρώπου και την ελεύθερη ανάπτυξη

της προσωπικότητάς του (άρθρα 2 παρ.1 και 5 παρ.1-2 του Συντάγµατος) εγγυώνται
την προϋπόθεση κάθε ελευθερίας (και, συνεπώς, κάθε δικαιώµατος) που είναι η
ελευθερία του προσώπου. Από την παραπάνω αρχή της ελευθερίας του προσώπου
προκύπτουν «ως µερικότερες εκδηλώσεις δικαιώµατα που είναι συνυφασµένα µε την
προσωπική ελευθερία του ατόµου, όπως η ελευθερία διακίνησης και διαµονής (άρθρο 5
παρ.3), το δικαίωµα της προσωπικής ασφάλειας (άρθρο 6), ο σεβασµός της ιδιωτικής
και οικογενειακής ζωής και του ασύλου της κατοικίας (άρθρο 9 παρ.1), το απόρρητο
των επιστολών και της εν γένει ανταπόκρισης και επικοινωνίας (άρθρο 19) και τέλος η
ελευθερία της σκέψης (άρθρο 14 παρ.1) και της θρησκευτικής συνείδησης (άρθρο
13).». Βλ. Μάνεση Α., Συνταγµατικά δικαίωµατα, α΄ ατοµικές ελευθερίες, ό.π., σελ. 109
επ. και 113, Μανιτάκη Α., Το υποκείµενο των συνταγµατικών δικαιωµάτων, ό.π., σελ.
107 επ. Για την άρρηκτη σχέση µεταξύ προσωπικότητας και ελευθερίας βλ. Γεωργιάδη
Απ., Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου, ό.π., σελ. 112 επ., Τσεβά Α., Η εφαρµογή του
νόµου για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα στον τύπο και την ραδιοτηλεόραση, ΚριτΕ (1998)193 επ.
181

Βλ. παραπάνω υπό ΙΙ. 2.1.

182

Βλ. Μάνεση Α., Συνταγµατικά δικαιώµατα, α΄ ατοµικές ελευθερίες, ό.π., σελ. 109 επ.

και 113, Μανιτάκη Α., Το υποκείµενο των συνταγµατικών δικαιωµάτων, ό.π., σελ. 125
επ.
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από το περιεχόµενο της έννοιας της προσωπικότητας, όπως αυτή αναδεικνύεται
στα άρθρα 57 επ. ΑΚ.183
Η δυνατότητα αυτοδιάθεσης και αυτοκαθορισµού βρίσκεται στον πυρήνα
της προσωπικής ελευθερίας. αποτελεί τη βάση της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητας. ταυτίζεται184 µε την αξία του ανθρώπου και εξειδικεύεται στο
ιδιωτικό δίκαιο µε τη γενική διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ. Με την παραπάνω
έννοια η πληροφορική αυτοδιάθεση - ως ειδικότερη εκδήλωση της αυτοδιάθεσης
και του αυτοκαθορισµού - εµπεριέχεται στην έννοια της προσωπικότητας και
προστατεύεται από την «ανοικτή»185 διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ ως µια
παραπέρα εξειδίκευση και ακτίνα της. Κατά τον παραπάνω τρόπο µπορεί να

183

Βλ. Μανιτάκη Α., ό.π., σελ. 130 επ. Για το γενικό δικαίωµα στην προσωπικότητα ως

ratio των συνταγµατικών διατάξεων βλ. Ανθίµου Κ., ό.π., σελ. 175, ∆εληγιάννη Ι., Η
προστασία της προσωπικότητας κατά τον αστικό κώδικα από την άποψη των σχετικών
συνταγµατικών ρυθµίσεων, Ελλ∆νη 38(1997)492 επ., Κεφάλα Χ., Σκέψεις για την
έννοια της προσωπικότητας και το προστατευτικό της δικαίωµα, Ελλ∆νη 24(1983)369,
Παπαχρίστου Α., Η προστασία της προσωπικότητας και το άρθρο 299 ΑΚ, ΤοΣ
(1981)54 επ.
184

Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία

προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 95 επ. Για την «αντικειµενική διάσταση» της
προσωπικότητας και την ταύτισή της µε το δικαίωµα του αυτοκαθορισµού βλ.
Κοτζάµπαση Α., Η εθνική ή θρησκευτική συνείδηση ως στοιχείο της προσωπικότητας
και η προστασία της στο πλαίσιο των ΑΚ 57 επ., ΚριτΕ (2000)255 επ.
185

Βλ. Ανθίµου Κ., Το δικαίωµα πληροφοριακού αυτοκαθορισµού του ατόµου ως

έκφανση του δικαιώµατος επί της προσωπικότητας, ΚριτΕ (1998)176, Αυγουστιανάκη
Μ., Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ.
684 επ. Για τη συστηµατική θέση της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων στο
ιδιωτικό δίκαιο µετά την έκδοση της Οδηγίας 95/46/Ε.Κ. στη Γερµανία βλ. Trunk A.,
Berührungspunkte zum Privat-und Multimediarecht, σε: Bäumler H.,/von Mutius A.,
(εκδ.) “Datenschutzgesetze der dritten Generation” Texte und Materialen zur
Modernisierung des Datenschutzrechts, Neuwied, Kriftel 1999, σελ. 60 επ.
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συναχθεί ερµηνευτικά το δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης από τη
διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ.
Έτσι, σήµερα, το ενιαίο δικαίωµα στην προσωπικότητα του άρθρου 57 ΑΚ
περιλαµβάνει και το δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης ως αγαθό που
ανήκει στην προσωπικότητα και απορρέει από αυτήν.186
3.4. Προσβολή της προσωπικότητας
3.4.1.

Το παράνοµο της προσβολής

Προσβολή είναι η πράξη τρίτου προσώπου που θίγει ένα ή περισσότερα
αγαθά, ή εκδηλώσεις, της προσωπικότητας. Η παραπάνω πράξη αποτελεί
186

Για την πληροφορική αυτοδιάθεση ως εκδήλωση του δικαιώµατος στην

προσωπικότητα βλ. Ανθίµου Κ., ό.π., σελ. 174 επ., Αυγουστιανάκη Μ., ό.π., σελ. 685,
Γεωργιάδη Απ., Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου, ό.π., σελ. 151 επ., Σταθόπουλο Μ., Η
χρήση προσωπικών δεδοµένων και η διαπάλη µεταξύ των ελευθεριών των κατόχων
τους και ελευθεριών των υποκειµένων τους, ό.π., σελ. 18, ο οποίος θεωρεί ότι η
πληροφορική αυτοδιάθεση αφορά την προσωπικότητα και, πάντως, εκφράζει
ελευθερία, Τσεβά Α., ό.π., σελ. 191 επ., ο οποίος, όµως, υποστηρίζει την αυτοτέλεια του
δικαιώµατος που «κατοχυρώνει µια αυτοτελή ζώνη προστασίας, η οποία εκτείνεται
πέραν των αµυντικών ασπίδων των λοιπών δικαιωµάτων του ατόµου», Φίλιο Π.,
Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου, ό.π., σελ. 86 επ. Για την εξουσία αυτοπροσδιορισµού
βλ. Καρακώστα Ι., Η προστασία του ιδιωτικού βίου των προσώπων της επικαιρότητας
από τη σκοπιά του συγκριτικού δικαίου, ∆ΕΕ 5(1999)1230 επ. Βλ. επίσης την υπ’ αριθ.
100/31.1.2000 απόφαση της Αρχής κατά την οποία «Από τα άρθρα 5 παρ.1, 9 παρ.1 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγµατος που ανάγει σε πρωταρχική
υποχρέωση της Πολιτείας το σεβασµό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου,
απορρέει ως ιδιαίτερη εκδήλωση του δικαιώµατος της προσωπικότητας το δικαίωµα
πληροφορικής αυτοδιάθεσης που απαγορεύει τη χρήση προσωπικών δεδοµένων από
οποιοδήποτε, χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου (υποκειµένου), στο οποίο τα
δεδοµένα αυτά αναφέρονται.», ΝοΒ 48(2000)1346.
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προσβολή του δικαιώµατος στην προσωπικότητα και είναι πράξη παράνοµη.187
Έτσι, η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων αποτελεί προσβολή της
προσωπικότητας του υποκειµένου των δεδοµένων ως προσβολή του δικαιώµατος
της πληροφορικής αυτοδιάθεσης και είναι πράξη παράνοµη.
Παρά το απροσδιόριστο της έννοιάς της, η προσωπικότητα - άρα και το
δικαίωµα σ’αυτήν, έχει ορισµένα όρια.188 Τα όρια αυτά είναι ρευστά και
διευρύνονται ή περιορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία189 και τις
κρατούσες αντιλήψεις,190 αλλά και σύµφωνα µε τα όρια που θέτει η ελευθερία
187

Για την ειδική αναφορά του άρθρου στο «παράνοµο» της προσβολής καθώς και τις

ερµηνευτικές κατευθύνσεις που ακολούθησε η θεωρία και η νοµολογία βλ. Γεωργιάδη
Απ., ό.π., σελ. 154, ∆εληγιάννη Ι., ό.π., σελ. 496 επ., Καρακατσάνη Ι., στον Γεωργιάδη Σταθόπουλο ΑΚ, 57 αρ. 11-13, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 177 επ., Σπυριδάκη Ι., ό.π.,
σελ. 121. Για τη θεµελίωση και την άρση του παρανόµου χαρακτήρα της προσβολής
της προσωπικότητας βλ. Καρακώστα Γ., Προσωπικότητα και τύπος - Νοµική θεώρηση
ενός δεοντολογικού ζητήµατος, Αθήνα-Κοµοτηνή 1991, σελ. 51 επ. Για την
«παράνοµη» προσβολή της εθνικής ή θρησκευτικής συνείδησης ως έκφανση της
προσωπικότητας βλ. Κοτζάµπαση Α., ό.π., σελ. 268 επ.
188

Βλ. Καρακώστα Γ., Προσωπικότητα και τύπος, ό.π., σελ. 43 επ., Παπαστερίου ∆.,

ό.π., σελ. 178 επ., Σπυριδάκη Ι., ό.π., σελ. 122 επ.
189

Έτσι, ενδεικτικά, η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ για την κατάχρηση του

δικαιώµατος σε συνδυασµό µε το άρθρο 25 παρ.3 του Συντάγµατος µπορεί να καθορίζει
τα όρια της προσωπικότητας άρα και του δικαιώµατος σ’αυτήν. Βλ. ΕφΑθ 7630/2001
ΝοΒ 50(2002)535, ΑΠ 1599/2000 Τµ. Α΄ Ελλ∆νη 42(2001) 1345. Βλ. επίσης
Σπυριδάκη Ι., ό.π., σελ. 122 επ.
190

Κατά τον Καρακώστα Ι., Η προστασία του ιδιωτικού βίου των προσώπων της

επικαιρότητας από τη σκοπιά του συγκριτικού δικαίου, ό.π., σελ. 1231, «η εξουσία
αυτοπροσδιορισµού δεν είναι ωστόσο απεριόριστη αλλά υπόκειται σε ορισµένους
συµφυείς περιορισµούς που απορρέουν από τις τρέχουσες κοινωνικές αντιλήψεις στο
συγκεκριµένο χρόνο και στο συγκεκριµένο κοινωνικό πεδίο δράσεως αφού ληφθεί
υπόψη η θέση του ενδιαφεροµένου προσώπου στον κοινωνικό περίγυρο.». Για
παράδειγµα, σήµερα, το δικαίωµα στην πληροφόρηση είναι ένα ατοµικό δικαίωµα
ιδιαίτερης βαρύτητας και σηµασίας για το κοινωνικό σύνολο, αφού διαµορφώνει την
92

κάθε προσώπου για αυτοδιάθεση και αυτοκαθορισµό του. Συνεπώς το δικαίωµα
της

πληροφορικής

αυτοδιάθεσης,

ως

εκδήλωση

της

προσωπικότητας,

διευρύνεται ή περιορίζεται αφενός από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις
κρατούσες αντιλήψεις και αφετέρου από την ελευθερία του φορέα του. Η
διεύρυνση ή ο περιορισµός του δικαιώµατος της πληροφορικής αυτοδιάθεσης
κατά τον παραπάνω τρόπο προσδιορίζει και τα όρια του «παρανόµου» της
προσβολής.191

υπεύθυνη γνώµη των πολιτών που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της δηµοκρατίας.
Βλ. σχετικά Εφ∆ωδ 98/2002 ∆Ω∆ ΝΟΜ (2003)27. Κατά την ΑΠ 854/2002 Τµ. Α΄ ΝοΒ
51(2003)50 «Ο άδικος χαρακτήρας της προσβολής µε δυσφήµιση ή εξύβριση αίρεται
σε περίπτωση που ο προσβολέας προβαίνει στις δυσφηµιστικές ή υβριστικές
εκδηλώσεις από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον. Τέτοιο ενδιαφέρον απορρέει και από την,
προστατευόµενη από το Σύνταγµα (άρθρο 14), από την ΕΣ∆Α (άρθρο 10) και από το
∆ΣΑΠ∆ (άρθρο 19), ελευθερία του τύπου, όσον αφορά τη δηµοσίευση ειδήσεων και
γεγονότων σχετικά µε τη συµπεριφορά φυσικών προσώπων, ιδίως δε αυτών που ασκούν
δηµόσιο λειτούργηµα, και κατέχουν αξιώµατα, διότι ευλόγως ενδιαφέρουν το
κοινωνικό σύνολο.». Για το συνδυασµό του αντικειµενικού κριτηρίου των
επικρατούσων κοινωνικών αντιλήψεων µε το υποκειµενικό κριτήριο της βούλησης του
ατόµου για τον προσδιορισµό του ιδιωτικού βίου, αλλά και, παραπέρα, της
προσωπικότητας βλ. Μιχαηλίδη-Νουάρο Γ., ό.π., σελ. 378 επ.
191

Για την προσβολή της προσωπικότητας από την πληροφορική τεχνολογία και την

αναζήτηση (νέων ορίων) του «παρανόµου» της προσβολής βλ. Καλαντζή Α., ό.π., σελ.
316 επ., Σταθόπουλο Μ., ό.π., σελ. 7 επ. Για τη δυσκολία προσδιορισµού των
περιπτώσεων που η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας συνεπάγεται παράνοµη
προσβολή της προσωπικότητας, ακριβώς διότι δεν υπάρχει διάταξη νόµου για τον
καθορισµό του παρανόµου στο επίπεδο της συλλογής, επεξεργασίας και µετάδοσης
πληροφοριών βλ. Βασιλακάκη Ε., ό.π., σελ. 869.
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3.4.2.

Άρση του παρανόµου

Υπάρχουν περιπτώσεις που - παρά την ύπαρξη της προσβολής - αίρεται το
στοιχείο του παρανόµου, δεν επέρχονται οι έννοµες συνέπειες του άρθρου 57
ΑΚ και, παραπέρα, δεν προστατεύεται το πρόσωπο - φορέας του δικαιώµατος
στην προσωπικότητα.
Οι περιπτώσεις αυτές συνδέονται µε τη σύγκρουση του δικαιώµατος στην
προσωπικότητα του ενός, στο οποίο περιλαµβάνεται το δικαίωµα της
πληροφορικής αυτοδιάθεσης, µε το δικαίωµα στην προσωπικότητα του άλλου
που εκδηλώνεται ως συµπεριφορά (περιορισµού του δικαιώµατος της
πληροφορικής αυτοδιάθεσης του πρώτου) µέσω της επεξεργασίας των
προσωπικών δεδοµένων του πρώτου προσώπου. Στην παραπάνω περίπτωση της
σύγκρουσης των δικαιωµάτων, το παράνοµο αίρεται και η προσβολή θεωρείται
ανεκτή όταν, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση και ύστερα από αξιολογική
στάθµιση192 των αγαθών που συγκρούονται και τον καθορισµό των ορίων τους,
192

Βλ. Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 154 επ., Καρακατσάνη Ι., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο

ΑΚ, 57 αρ. 11, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 179, Φίλιο Π., ό.π., σελ. 83. Πάντως κατά
την αξιολογική στάθµιση υπερτερούν τα δικαιώµατα που αφορούν το κοινωνικό
σύνολο, τη δηµοκρατική µας κοινωνία, όπως η ελευθερία της επιστήµης, της έρευνας
και της έκφρασης γνώµης. Βλ. Κρουσταλάκη Ε., ό.π., σελ. 180 και 188 για την υπόθεση
«Μπαµπινιώτη» στην οποία εκδόθηκε η ΑΠ 13/1999 (Ολ.). Για τη στάθµιση
συγκρουόµενων συµφερόντων µεταξύ προσώπων της επικαιρότητας και προσώπων που
συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία του τύπου βλ. ΑΠ 1010/2002 Τµ. Α΄ ΝοΒ 51
(2003) 248. Κατά την ΜΠρΑθ 17115/1988 ΝοΒ 37 (1989) 271 = Ελλ∆νη 30 (1989)
1376 «... Όταν ... το επί της ιδίας προσωπικότητας δικαίωµα του ενός διασταυρώνεται
µε το αντίστοιχο δικαίωµα των άλλων, τότε ανακύπτει το πρόβληµα της αξιολογήσεως
και της σταθµίσεως «αξιών» εκατέρωθεν δικαιωµάτων, συµφερόντων και έννοµων
αγαθών, ποιά αξία, ποιό δικαίωµα, ποιό συµφέρον, ποιό έννοµο αγαθό είναι στη
συγκεκριµένη περίπτωση σπουδαιότερο από το άλλο και µέχρι ποίου σηµείου φθάνει η
νοµική σηµασία καθ’ενός απ’αυτά, στην περιοχή του δικαιώµατος επί της ιδίας
προσωπικότητας, επί τη βάσει γενικών αρχών, που συνάγονται είτε από το συνολικό
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επικρατεί το σηµαντικότερο και θεωρείται νόµιµη η προσβολή του άλλου
αγαθού. Αξιολογικό κριτήριο για την παραπάνω στάθµιση αποτελεί η προστασία
της προσωπικότητας, οι συνταγµατικές διατάξεις για την προστασία των
ατοµικών δικαιωµάτων που επιτελούν ερµηνευτική λειτουργία και ισχύουν
άµεσα193 στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, η αρχή της αναλογικότητας194 για τον
περιορισµό του δικαιώµατος, ο οποίος πρέπει να είναι πρόσφορος ενόψει του
επιδιωκόµενου σκοπού (που συνίσταται στην προστασία του άλλου δικαιώµατος
που προτιµήθηκε), και, ασφαλώς, η αξιοπρέπεια και η αξία του ανθρώπου που
προηγείται και υπερισχύει όλων των άλλων αγαθών.195
Εξάλλου το παράνοµο αίρεται όταν αυτό προβλέπεται σε συγκεκριµένο
κανόνα δικαίου, όπως, ενδεικτικά, στις διατάξεις των άρθρων 282 και 283 ΑΚ
για την αυτοδικία, 284 ΑΚ για την άµυνα, 285 και 286 ΑΚ για την κατάσταση
ανάγκης, 985 ΑΚ για την αυτοδύναµη προστασία της νοµής, 1518 ΑΚ για την
επιµέλεια του προσώπου του τέκνου. Στις παραπάνω περιπτώσεις η προσβολή
της προσωπικότητας του ενός θεωρείται θεµιτή, µε αποτέλεσµα την άρση του
παρανόµου χαρακτήρα της προσβολής, επειδή αποτελεί συνέπεια της άσκησης
δικαιώµατος του άλλου (του προσβάλλοντος), το οποίο αξιολογείται από το
νόµο ως υπέρτερο.
Τέλος, το παράνοµο της προσβολής αίρεται στην περίπτωση της
συναίνεσης του δικαιούχου. Η συναίνεση που µπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή196
πνεύµα της νοµοθεσίας και τις επί µέρους διατάξεις ..., είτε από το πολιτιστικό ιδεώδες
... και του επί του ιδεώδους τούτου θεµελιουµένου «πίνακος αξιών»...».
193

Βλ. άρθρο 25 παρ.1 εδ. γ΄ του Συντάγµατος, παραπάνω υπό ΙΙ. 2.8.

194

Βλ. άρθρο 25 παρ.1 εδ. γ΄ του Συντάγµατος, παραπάνω υπό ΙΙ. 2.8.

195

Βλ. Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 154, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 172, Σπυριδάκη Ι., ό.π.,

σελ. 123. Βλ. επίσης παραπάνω υπό ΙΙ. 2.1.
196

Για την άρση του παρανόµου «µε τη ρητή ή σιωπηρή οικεία συναίνεση ή έγκριση»

βλ. ΑΠ 1010/2002 ΝοΒ 51(2003)248=Ελλ∆νη 44(2003)1356 = Συνήγορος 6(2002)341,
ΑΠ 411/2002 ΕΕΝ 70(2003)356. «Το πότε υπάρχει συναίνεση του προσώπου για
δηµοσίευση της φωτογραφίας του ως προς τον τρόπο και το σκοπό της δηµοσίευσης
κρίνεται πάντοτε µε ερµηνεία της συναίνεσής του κατ’άρθρα 173 και 200 ΑΚ.», ΕφΘεσ
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πρέπει να είναι έγκυρη,197 δηλαδή να µην αντίκειται στο νόµο (άρθρο 174 ΑΚ) ή
στα χρηστά ήθη (άρθρα 178 και 179 ΑΚ) και, παραπέρα, να µη συνίσταται σε
συµπεριφορά που αντίκειται στη συνταγµατική επιταγή του σεβασµού και της
προστασίας της αξίας του ανθρώπου. Έτσι η συναίνεση του ατόµου για την
ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων χωρίς τις παραπάνω
προϋποθέσεις δεν αίρει τον παράνοµο χαρακτήρα της προσβολής του
δικαιώµατος

της

πληροφορικής

αυτοδιάθεσης

ως

εκδήλωσης

της

προσωπικότητας.198
3.4.3. ∆ιακρίσεις της προσβολής του δικαιώµατος στην προσωπικότητα
Η προσβολή του δικαιώµατος στην προσωπικότητα µπορεί να είναι
εσωτερική, όταν προέρχεται από το ίδιο το πρόσωπο και εξωτερική, όταν
προέρχεται από τρίτους.

3.4.3.1. Εσωτερική προσβολή της προσωπικότητας
2147/2001 Αρµ 56(2002)1161 και 1752. Για τη συναίνεση του υποκειµένου στην
επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων βλ. αναλυτικά, παρακάτω υπό 4.3.2.2.
197
198

Βλ. Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 154.
Βλ. υπ’ αριθ. 92/2001 απόφαση

της Αρχής, http://www.dpa.gr/decs.htm 1346-

3.07.2001 = ΤοΣ (2001)1369. Για την κριτική που δέχθηκε η παραπάνω απόφαση βλ.
Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων, ό.π., σελ. 198 σηµ. 304. Βλ. επίσης Σταθόπουλο Μ., ό.π., σελ. 16, Τσεβά A.,
ό.π., σελ. 193 επ., για την «άνευ άλλου τινός συναίνεση του ατόµου», ο οποίος όµως,
δέχεται την αυτοτέλεια του δικαιώµατος της πληροφορικής αυτοδιάθεσης. Για την
προϋπόθεση της προηγούµενης «γραπτής συναίνεσης» του υποκειµένου (άρθρο 7 παρ.
2α΄ ν. 2472/97) όσον αφορά την (ύστερα από άδεια της Αρχής) καταχώριση σε αρχείο
ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων βλ. υπ’ αριθ. 13/2003 απόφαση της Αρχής,
Συνήγορος 7(2003)421.
96

Η εσωτερική προσβολή δεν ρυθµίζεται από τον ΑΚ199 και αντιµετωπίζεται
σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Εσωτερική προσβολή αποτελεί, για
παράδειγµα, η παραίτηση του προσώπου από το δικαίωµα στην προσωπικότητα,
ή η παραίτησή του από τις επί µέρους εκδηλώσεις του δικαιώµατος, όπως από το
δικαίωµά του στα προϊόντα της διάνοιας.200 Η παραπάνω παραίτηση είναι άκυρη
διότι προσκρούει στα άρθρα 178 και 179 ΑΚ. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι
εσωτερική προσβολή της προσωπικότητας υπάρχει όταν το πρόσωπο, κρίνοντας
βάσιµα ότι µόνο η µη άσκηση των δικαιωµάτων του θα µπορούσε να το
προφυλάξει από τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, παραιτείται από το
δικαίωµά του της πληροφορικής αυτοδιάθεσης.201 Η παραπάνω εσωτερική
προσβολή, πέρα από κάθε απαγόρευση λόγω δηµοσίου συµφέροντος,
προσβάλλει

τη

συνταγµατικά

κατοχυρωµένη

ελεύθερη

ανάπτυξη

της

προσωπικότητας και την ίδια την αξία του ανθρώπου.
Εξάλλου, µορφή εσωτερικής προσβολής µπορεί να θεωρηθεί η συναίνεση
του ατόµου (υποκειµένου), η οποία νοµιµοποιεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας να
συλλέξει, να επεξεργαστεί και να δηµιουργήσει αρχείο των προσωπικών του
δεδοµένων, όταν η συναίνεση αυτή αντίκειται στη συνταγµατική διάταξη του
σεβασµού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου καθώς και στα χρηστά
ήθη ή δεσµεύει υπέρµετρα την ελευθερία του ατόµου, όπως αυτή κατοχυρώνεται
στις συνταγµατικές διατάξεις για τα ατοµικά δικαιώµατα. Η παραπάνω
συναίνεση είναι αντισυνταγµατική, αντίθετη µε τα χρηστά ήθη, υπέρµετρα

199

Η γενική απαγόρευση της εσωτερικής προσβολής της προσωπικότητας θεωρείται

αυτονόητη λόγω του αναπαλλοτρίωτου χαρακτήρα της προσωπικότητας. Βλ. για το
θέµα Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 153, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 176, Σπυριδάκη Ι., ό.π.,
σελ. 121.
200

Για την παραίτηση από συγκεκριµένες εξουσίες του δικαιώµατος στα προϊόντα της

διάνοιας βλ. Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 153.
201

Βλ. Γέροντα Α., Πληροφορική και δίκαιο, ό.π., σελ. 194 επ., Παπαδόπουλο Α., Όροι

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 68.
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δεσµευτική της ελευθερίας του ατόµου και, εποµένως, άκυρη. Κατά συνέπεια
θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ – πράγµα που καθιστά την επεξεργασία παράνοµη.
Τέτοια είναι η περίπτωση που κάποιος συναινεί να συµµετέχει σε
τηλεοπτική εκποµπή στην οποία παρακολουθείται αδιάλειπτα η προσωπική του
ζωή202 από το κοινό. Η παραπάνω συµπεριφορά τείνει στον εξευτελισµό της
αξιοπρέπειας και της αξίας του ανθρώπου, αλλά και της προσωπικότητας
γεγονός που καθιστά την συναίνεση άκυρη και την επεξεργασία παράνοµη
επειδή είναι αθέµιτη. Το κενό της προστασίας της εσωτερικής προσβολής καθώς
και την πρόληψη τέτοιων προσβολών καλύπτουν οι διατάξεις του ν.
2472/1997.203
3.4.3.2. Εξωτερική προσβολή της προσωπικότητας
Εξωτερική προσβολή είναι κάθε πράξη ή παράλειψη τρίτου προσώπου που
θίγει ένα ή περισσότερα αγαθά, ή εκδηλώσεις, της προσωπικότητας.204 Τα άρθρα
57 επ. ΑΚ ρυθµίζουν την προστασία της προσωπικότητας από τις εξωτερικές
προσβολές στην περίπτωση που οι παραπάνω προσβολές είναι παράνοµες.
Ειδικά στην περίπτωση της αθέµιτης συλλογής και επεξεργασίας των
προσωπικών δεδοµένων, προσβάλλεται ευθέως το δικαίωµα της πληροφορικής
αυτοδιάθεσης, ως εκδήλωση της προσωπικότητας του υποκειµένου των
δεδοµένων. Στην παραπάνω περίπτωση η συλλογή και επεξεργασία είναι πράξη
παράνοµη, όχι µόνο επειδή αποτελεί συµπεριφορά που έχει ως τελικό

202

Βλ. υπ’ αριθ. 92/2001 απόφαση της Αρχής, παραπάνω υπό 3.4.2. σηµ. 198.

203

Βλ. παρακάτω υπό ΙΙ. 4.3.

204

Βλ. Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 153, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 176, Σπυριδάκη Ι., ό.π.,

σελ. 121. Κατά την ΑΠ 1599/2000 Τµ. Α΄ ΕΕΝ 69(2002)318 η προσβολή του
δικαιώµατος στην προσωπικότητα «προκαλείται µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη
τρίτου µε την οποία διαταράσσεται η κατάσταση που υπάρχει σε µία ή περισσότερες
εκδηλώσεις της σωµατικής, ψυχικής, πνευµατικής και κοινωνικής ατοµικότητας του
βλαπτοµένου κατά τη στιγµή της προσβολής».
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αποτέλεσµα την προσβολή της προσωπικότητας,205 αλλά κυρίως, επειδή θίγει το
απολύτως προστατευόµενο έννοµο αγαθό της προσωπικότητας και, ειδικότερα,
το δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης που προστατεύεται από το
Σύνταγµα (άρθρο 9Α), από τον Αστικό Κώδικα (άρθρα 57 επ. ΑΚ) και,
παραπέρα, από την πρόσφατη νοµική ρύθµιση για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων (ν. 2472/1997). Έτσι, για παράδειγµα, η επεξεργασία
στοιχείων που αφορούν την τηλεπικοινωνία µεταξύ τρίτων προσώπων όταν αυτή
προστατεύεται ως απόρρητη, διότι δεν συντρέχει νόµιµος206 λόγος άρσης του
απορρήτου,

αποτελεί

συµπεριφορά

που

οδηγεί

στην

προσβολή

της

προσωπικότητας µέσω της προσβολής της επικοινωνίας. Παράλληλα, όµως, η
παραπάνω επεξεργασία προσβάλλει ευθέως το δικαίωµα της πληροφορικής
αυτοδιάθεσης και παραπέρα την προσωπικότητα των υποκειµένων που
επικοινωνούν και είναι για το λόγο αυτό, καθεαυτή παράνοµη.
Υπάρχουν, όµως, περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας που δεν
έχουν το χαρακτήρα της άµεσης και ευθείας προσβολής. Στις περιπτώσεις αυτές
205

Βλ. τις ΕφΑθ 1371/2003 Ελλ∆νη 44(2003)1375 και 4351/2002 Ελλ∆νη

44(2003)198 κατά τις οποίες «Η προσβολή απόλυτου δικαιώµατος είναι καθεαυτή
παράνοµη γιατί ενέχει εναντίωση προς την αποκλειστική εξουσία που παρέχει το
δικαίωµα αυτό στον δικαιούχο, απόλυτο δε είναι και το δικαίωµα της προσωπικότητας
σε όλες του τις εκδηλώσεις, όπως της τιµής, της υπόληψης, της υγείας κ.λπ.».
206

Βλ. άρθρο 4 παρ.1 ν. 2774/1999, το οποίο ορίζει ότι «Οποιαδήποτε χρήση των

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως ορίζονται στον παρόντα νόµο, προστατεύεται από
τις ρυθµίσεις για το απόρρητο των επικοινωνιών. Η άρση του απορρήτου σε δηµόσιες
αρχές είναι επιτρεπτή µόνο για τους λόγους και υπό τους όρους και διαδικασίες που
ορίζει ο ν. 2225/1994 (ΦΕΚ 121Α΄/20.7.1994), όπως ισχύει.». Ο ν. 2225/1994 στο
άρθρο 5 παρ.10 ορίζει: «Το περιεχόµενο της ανταπόκρισης ή επικοινωνίας, το οποίο
έγινε γνωστό λόγω της άρσης του απορρήτου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε αυτή
στοιχείο απαγορεύεται, µε ποινή ακυρότητας, να χρησιµοποιηθεί και να ληφθεί υπ’όψη
ως άµεση ή έµµεση απόδειξη σε άλλη ποινική, πολιτική, διοικητική και πειθαρχική
δίκη και διοικητική διαδικασία για σκοπό διαφορετικό από εκείνον που είχε καθορισθεί
µε τη διάταξη...».
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για τη θεµελίωση του παρανόµου είναι κρίσιµο αν αυτός που πραγµατοποίησε
την προσβολή παρέβη κάποιον άλλο κανόνα της έννοµης τάξης, ο οποίος
επέβαλε θετική συµπεριφορά τέτοια ώστε τελικά να είχε αποφευχθεί το
αποτέλεσµα, δηλαδή η προσβολή.207 Έτσι, παράνοµη προσβολή στην
προσωπικότητά

του

υφίσταται

το

πρόσωπο

(υποκείµενο

οικονοµικών

δεδοµένων) από εσφαλµένη καταχώριση δυσµενούς πληροφορίας (δεδοµένου)
που το αφορά, όταν η εσφαλµένη καταχώριση οφείλεται στην παράλειψη
(αµέλεια) του υπεύθυνου της επεξεργασίας να ελέγξει την ακρίβεια των
δεδοµένων που καταγράφει στο αρχείο του, αν και έχει σχετική υποχρέωση.208
207

Βλ. ∆εληγιάννη Ι., ό.π., σελ. 496 επ., ο οποίος επιδιώκει το συνδυασµό των απόψεων

της θεωρίας και της νοµολογίας ως προς το νόηµα της προϋπόθεσης του παρανόµου
του άρθρου 57 ΑΚ. Μάλιστα κατά την άποψή του «ο άλλος αυτός κανόνας δεν είναι
απαραίτητο να είναι κανόνας γραπτού δικαίου. Μπορεί, και χωρίς να είναι
διατυπωµένος σε γραπτό κείµενο του θετικού δικαίου, να πηγάζει από το γενικότερο
πνεύµα της έννοµης τάξης, εκφράζοντας τις γενικές αρχές της.». Βλ. επίσης Τσέβα Α.,
ό.π., σελ. 192 επ. Για την επέµβαση, χωρίς δικαίωµα, σε αρχείο δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα βλ. άρθρ. 22 παρ.4 ν. 2472/97, ΕφΑθ 984/2001 ΠοινΧρ (2003)56.
208

Βλ. άρθρο 4 παρ.1 γ΄ και δ΄ του ν. 2472/1997. Συγκεκριµένα, πρόκειται για την από

λανθασµένη καταχώριση των υπαλλήλων της α.ε. «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ - Τραπεζικά
Συστήµατα Πληροφοριών ΑΕ» εµφάνιση ατόµου ως αφερέγγυου στις οικονοµικές του
συναλλαγές και, µάλιστα, ως ευρισκόµενου σε διαρκή οικονοµική αδυναµία να
ανταποκριθεί στην πληρωµή των ληξιπρόθεσµων χρεών του. Η εσφαλµένη καταχώριση
του δυσµενούς στοιχείου, που οφείλεται σε αµέλεια των υπαλλήλων (προστιθέντων)
της παραπάνω εταιρίας, συνιστάµενη στην παράλειψή τους να ελέγξουν την ακρίβειά
του πριν προβούν στην καταγραφή του, επέφερε µείωση της τιµής και της υπόληψης
του υποκειµένου του παραπάνω δεδοµένου και συνακόλουθα της προσωπικότητάς του.
Η α.ε. «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ - Τραπεζικά Συστήµατα Πληροφοριών ΑΕ» είναι φορέας
επεξεργασίας

προσωπικών

δεδοµένων

(υπεύθυνος).

Τηρεί

και

επεξεργάζεται

οικονοµικά δεδοµένα που αφορούν την οικονοµική φερεγγυότητα, την αξιοπιστία και
τη συναλλακτική συµπεριφορά των υποκειµένων των δεδοµένων.

Τα παραπάνω

δεδοµένα διαβιβάζει στις Τράπεζες - µέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών προς
ενηµέρωση και µε σκοπό την εξυγίανση των οικονοµικών συναλλαγών. Για την
100

Αντίθετα, δεν συνιστά παράνοµη προσβολή της προσωπικότητας η άρνηση
χορήγησης στελέχους επιταγών λόγω ύπαρξης δυσµενών στοιχείων στο σύστηµα
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ καθόσον αυτό αποτελεί πάγια τακτική των τραπεζών, για λόγους
προστασίας και εξυγίανσης των οικονοµικών συναλλαγών.209
3.5. Προστασία της προσωπικότητας
Από τις διατάξεις των άρθρων 57 επ. ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση
παράνοµης προσβολής της προσωπικότητάς του, το πρόσωπο έχει τις παρακάτω
αξιώσεις:
3.5.1. Αξίωση για άρση της προσβολής (άρθρο 57 παρ.1 εδ.α΄ ΑΚ)
Με την παραπάνω αξίωση, η οποία προϋποθέτει αφενός το δικαίωµα στην
προσωπικότητα και αφετέρου παράνοµη και υφιστάµενη προσβολή στην
προσωπικότητα, επιδιώκεται ο άµεσος παραµερισµός της πράξης προσβολής και
η επαναφορά στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την προσβολή. Η αξίωση
για άρση της προσβολής δεν απαιτεί υπαιτιότητα του προσβάλλοντος. Ο τρόπος
µε τον οποίο θα αρθεί η προσβολή ορίζεται από το δικαστήριο, που συνεκτιµά
τις συνθήκες της κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης, δηλαδή το προσβαλλόµενο
αγαθό, ή εκδήλωση, της προσωπικότητας, το είδος και τη βαρύτητα της

επεξεργασία

οικονοµικών

δεδοµένων

από

την

«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Α.Ε.»

βλ.

Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
στο πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας (Νοµικό πλαίσιο), Αρµ 58(2004)1381 επ.
Βλ. επίσης ΕφΑθ 4786/2002 ∆ΕΕ 8(2002)1003 = ΕΤρΑξΧρ∆ 11(2003)103, ΠΠρΑθ
3058/2003 ΕΤρΑξΧρ∆ 11(2003)891.
209

Βλ. ΠΠρΑθ 4677/2001 ΕΤρΑξΧρ∆ 10(2002)131=ΕΕµπ∆ 52(2001)566 και ΕφΑθ

4786/2002 ∆ΕΕ 8(2002)1003.
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προσβολής, αλλά και τα αποτελέσµατα του τρόπου άρσης της προσβολής για τον
προσβάλλοντα.210
Στην περίπτωση της παράνοµης προσβολής στην προσωπικότητα από
εσφαλµένη καταχώριση δυσµενούς οικονοµικού στοιχείου που θίγει την τιµή ή
την υπόληψη ή την επαγγελµατική δραστηριότητα του προσώπου (υποκειµένου
του οικονοµικού δεδοµένου), αυτό δικαιούται να αξιώσει την άρση της
προσβολής, δηλαδή τη µη µεταβίβαση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή της
εσφαλµένης καταχώρισης που επέφερε τη µείωση της προσωπικότητάς του,
καθόσο εµφανίστηκε ως άτοµο αφερέγγυο στις οικονοµικές του συναλλαγές.211
3.5.2. Αξίωση για παράλειψη της προσβολής στο µέλλον (άρθρο 57 παρ. 1 εδ.
α΄ ΑΚ)

210

Βλ. Αγαλλοπούλου Π., ό.π., σελ. 57, Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα

από το δίκαιο πληροφορικής, ό.π., σελ. 46 επ., Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 156,
Καρακατσάνη Ι., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο ΑΚ, 57 αρ.16, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ.
180 επ.
211

Βλ. ΠΠρΑθ 528/2002 ΕΤρΑξΧρ∆ 11(2003)107. Σύµφωνα µε την παραπάνω

απόφαση, «το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων στην περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας
δεν ικανοποιεί τα δικαιώµατα πρόσβασης και αντίρρησης που καθιερώθηκαν.». «Σε
περίπτωση που δεδοµένα έχουν συλλεγεί ή υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του
παραπάνω νόµου (ν.2472/1997) η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων έχοντας
εξακριβώσει αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετική καταγγελία παράβαση των
διατάξεων, µπορεί να επιβάλλει την προσωρινή ή την οριστική ανάκληση της άδειας
που έχει χορηγήσει, τη διακοπή της συλλογής ή της επεξεργασίας, καθώς και την
καταστροφή των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ήδη συλλεγεί ή τύχει
επεξεργασίας...». Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ.1 του ν. 2472/97, το
υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να προβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις στον
υπεύθυνο της επεξεργασίας, οι οποίες πρέπει να περιέχουν αίτηµα για συγκεκριµένη
ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή µη χρησιµοποίηση, δέσµευση, µη διαβίβαση ή
διαγραφή.
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Η αξίωση προϋποθέτει αφενός το δικαίωµα στην προσωπικότητα και
αφετέρου την παράνοµη, αλλά µελλοντική προσβολή. Συγκεκριµένα, είναι
δυνατό είτε να έχει προηγηθεί η παράνοµη προσβολή και να υπάρχει βάσιµος
κίνδυνος ότι θα επαναληφθεί στο µέλλον, είτε να µην έχει προηγηθεί παράνοµη
προσβολή και να διαπιστώνεται ο κίνδυνος της προσβολής στο µέλλον. Στην
τελευταία περίπτωση η αξίωση ασκείται προληπτικά όταν κρίνεται βάσιµο ότι
υπάρχει επικείµενος212 κίνδυνος προσβολής. Έτσι η αξίωση για παράλειψη της
µελλοντικής προσβολής είναι µια προληπτική αξίωση και ασκείται µε
προληπτική αγωγή.213
Στην περίπτωση της παράνοµης προσβολής του δικαιώµατος της
πληροφορικής αυτοδιάθεσης, ως εκδήλωση της προσωπικότητας, η οποία
συνίσταται στην από αµέλεια του υπεύθυνου της επεξεργασίας εσφαλµένη
καταχώριση (σε αρχείο) δυσµενούς οικονοµικού δεδοµένου, το υποκείµενο του
δεδοµένου «δικαιούται να ζητήσει αφενός την άρση της προσβολής και την
παράλειψή της στο µέλλον, χωρίς να απαιτείται η συνδροµή υπαιτιότητας του
προσβάλλοντος…».214
212

Η αξίωση για παράλειψη της παράνοµης προσβολής στο µέλλον προϋποθέτει

βάσιµη απειλή επικείµενης προσβολής στο µέλλον. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος,
δεν δύναται να γίνει λόγος για παράλειψη στο µέλλον. Αν η προσβολή έχει λήξει, η
άρση των αποτελεσµάτων της επιτυγχάνεται σύµφωνα προς τη διάταξη του άρθρου 59
ΑΚ. Βλ. σχετικά ΕφΠειρ 431/2000 Ελλ∆νη 42(2001)499.
213

Βλ. ΠΠρΠειρ 177/2001 ΠειρΝ (2002)74, ΑΠ 718/2001 Τµ. Α΄ ΝοΒ 50(2002)1097,

ΜΠρΤρικ 349/2002 ΑρχΝ 53(2002)497, ΠΠρΑθ 7795/2000 ΕπισκΕ∆ 6(2000)829.
214

Βλ. ΕφΑθ 4786/2002 ∆ΕΕ 8(2002)1003, ΠΠρΑθ 3058/2003 ΕΤρΑξΧρ∆

11(2003)891. Τα δυσµενή για το υποκείµενο προσωπικά δεδοµένα που διαβιβάζονται
κάθε φορά στον αποδέκτη πρέπει να είναι ακριβή και ενηµερωµένα µέχρι το χρόνο της
διαβίβασης. Η ακρίβεια και ενηµέρωση των στοιχείων αποτελεί βάρος του υπευθύνου
της επεξεργασίας και σε καµία περίπτωση του υποκειµένου (ΜΠρΘεσ 2950/2002 ΝοΒ
50(2002)713). Για τους αποδέκτες των οικονοµικών δεδοµένων βλ. ΑλεξανδροπούλουΑιγυπτιάδου Ε., Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο της
τραπεζικής δραστηριότητας, ό.π., σελ. 1386 επ.
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Επίσης

παράνοµη προσβολή του δικαιώµατος της πληροφορικής

αυτοδιάθεσης αποτελεί η παράνοµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που έχουν ήδη καταχωρηθεί σε αρχείο. Στην παραπάνω περίπτωση
το υποκείµενο των δεδοµένων «έχει δικαίωµα – ευθέως από τις διατάξεις των
ν.2472/97 και 2774/99 ή και σε συνδυασµό µε το άρθρο 57ΑΚ – να προβάλλει
αντιρρήσεις (άρθρο 13 ν. 2472/97) και να απαιτήσει τη διακοπή και παράλειψη
µιας τέτοιας παράνοµης επεξεργασίας και τέλος την καταστροφή τους (άρθρο 4
παρ.2 ν. 2472/97)…». 215
3.5.3.

Αξίωση για αποζηµίωση (άρθρο 57 παρ. 2 ΑΚ)

Αξίωση για αποζηµίωση υπάρχει όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
αδικοπραξίας (άρθρα 914 επ. ΑΚ), δηλαδή παράνοµη προσβολή, υπαιτιότητα216
και περιουσιακή ζηµία του προσώπου που υπέστη την προσβολή της
προσωπικότητας. Για παράδειγµα, παράνοµη προσβολή της προσωπικότητας
αποτελεί η χρησιµοποίηση της εικόνας του προσώπου για εµπορική διαφήµιση
προϊόντων χωρίς τη συναίνεσή του.217 Η παραπάνω παράνοµη προσβολή της
προσωπικότητας παράγει αξίωση για αποζηµίωση όταν η ενλόγω συµπεριφορά
προκαλεί τη µείωση της υπάρχουσας περιουσίας του προσώπου (θετική ζηµία)
καθώς και διαφυγόν κέρδος (π.χ. λόγω µείωσης της επαγγελµατικής του πίστης
και, κατά συνέπεια, των εσόδων του ή λόγω διακοπής του συµβολαίου
διαφήµισης µε άλλη εταιρία), το οποίο προσδοκά κανείς µε πιθανότητα
σύµφωνα µε τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις

215

Σχετικά βλ. ΜΠρΤρικ 1129/2001 ∆ελτίο ΑΕ και ΕΠΕ (2003)281.

216

Βλ. Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 156, Καρακατσάνη Ι., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο

ΑΚ, 57 αρ.18, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 180. Βλ. επίσης ΠΠρΡοδ 506/2000, ΑρχΝ
52(2001)73 = Ελλ∆νη 42(2001)512 = Αρµ 55(2001)770.
217

Βλ. σχετικά ΑΠ 940/1995 Τµ. Α΄ ΝοΒ 45(1997)1109. Κατά την παραπάνω απόφαση

η έννοια του άρθρου 298 ΑΚ «δεν διαφοροποιείται όταν η αδικοπραξία συντελείται µε
προσβολή του δικαιώµατος της προσωπικότητας.».
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και ιδίως τα προπαρασκευαστικά µέτρα που έχουν ληφθεί. Έτσι, στην περίπτωση
της δηµοσίευσης φωτογραφίας για διαφηµιστικούς σκοπούς χωρίς τη συναίνεση
του εικονιζόµενου, αποζηµίωση µπορεί να αποτελέσει εκείνο το ποσό αµοιβής,
το οποίο συνήθως καταβάλλεται για τη δηµοσίευση µετά από παροχή
συναίνεσης εκ µέρους του εικονιζόµενου προσώπου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται
η εφαρµογή και άλλων ειδικών διατάξεων του ΑΚ, όπως η εφαρµογή του
άρθρου 730 ΑΚ για τη µη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων – οπότε ο
προσβαλλόµενος στην προσωπικότητά του δικαιούται να απαιτήσει από τον µη
γνήσιο διοικητή αλλοτρίων την απόδοση εκείνου του κέρδους που αποκόµισε
από τη διαχείριση αλλοτρίων στοιχείων της προσωπικότητας, ή η εφαρµογή του
άρθρου 920 ΑΚ για τις δυσφηµιστικές διαδόσεις.218
Άλλη περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας αποτελεί η προσβολή µε
δηµοσίευµα που θίγει την τιµή και την υπόληψη του ατόµου. Εν προκειµένω,
πέρα από οποιαδήποτε υποκειµενική ευθύνη, προκύπτει και αντικειµενική
ευθύνη219 του ιδιοκτήτη του εντύπου που υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση για
218

Βλ. Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 157, Παπανικολάου Π., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο

ΑΚ, 739 αρ. 9, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 182. Βλ. επίσης ΕφΑθ 3346/1996 Ελλ∆νη
39(1998)667.
219

Για την αντικειµενική ευθύνη του ιδιοκτήτη για την οποία είναι απαραίτητη η

συνδροµή της ευθύνης του συντάκτη του προσβλητικού δηµοσιεύµατος βλ. ν.
1178/1981 (ΦΕΚ Α΄187/16.7.1981) «Περί αστικής ευθύνης του τύπου και άλλων τινών
διατάξεων». Κατά την παρ.1 άρθρου µόνου του παραπάνω νόµου: Ο ιδιοκτήτης παντός
εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση για την παράνοµη περιουσιακή ζηµία,
καθώς και σε χρηµατική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που προξενήθηκαν υπαίτια,
µε δηµοσίευµα το οποίο θίγει την τιµή και την υπόληψη οποιουδήποτε ατόµου, έστω
και αν η κατά το άρθρο 914 ΑΚ υπαιτιότητα ή η κατά το άρθρο 919 ΑΚ πρόθεση και η
κατά το άρθρο 920 ΑΚ γνώση ή υπαίτια άγνοια συντρέχει στον συντάκτη του
δηµοσιεύµατος, ή αν αυτός είναι άγνωστος, στον εκδότη ή στο διευθυντή σύνταξης του
εντύπου. (Τα παραπάνω πρόσωπα ευθύνονται βάσει των γενικών διατάξεων του ΑΚ,
άρθρα 57, 58, 59, 914, 919, 920, 932 σε συνδυασµό µε άρθρο 361 επ. ΠΚ). Παραπέρα,
κατά την παρ.2, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παρ.4 του άρθρου
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την παράνοµη περιουσιακή ζηµία που υπαίτια προξενήθηκε µε δηµοσίευµα
«έστω κι αν η κατ’άρθρο 914 ΑΚ υπαιτιότητα, η κατ’άρθρο 919 ΑΚ πρόθεση
και η κατ’άρθρο 920 γνώση ή υπαίτια άγνοια συντρέχει στο συντάκτη του
δηµοσιεύµατος, ή αν αυτός (συντάκτης) είναι άγνωστος, στον εκδότη ή στο
διευθυντή συντάξεως του εντύπου».220
Επίσης, είναι δυνατό να υπάρχει παράνοµη προσβολή της προσωπικότητας
σε περίπτωση αναγραφής ανακριβών ειδήσεων από τον τύπο.221 Στην παραπάνω
µόνου ν. 2243/1994 (ΦΕΚ Α΄ 162/3.10.1994) «Κατάργηση των ειδικών ποινικών
διατάξεων περί Τύπου», «Η κατά το άρθρο 932 του ΑΚ χρηµατική ικανοποίηση λόγω
ηθική βλάβης του αδικηθέντος από κάποια από τις προβλεπόµενες στην προηγούµενη
παράγραφο πράξεις, ορίζεται, εφόσον αυτές τελέσθηκαν δια του Τύπου, κατά την κρίση
του δικαστή, όχι κατώτερη των δέκα εκατοµµυρίων δραχµών για τις Ηµερήσιες
Εφηµερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και για τα περιοδικά που κυκλοφορούν
µέσω των Πρακτορείων Εφηµερίδων και των δύο εκατοµµυρίων δραχµών για τις άλλες
εφηµερίδες ή περιοδικά, εκτός αν ζητήθηκε από τον ενάγοντα µικρότερο ποσό και αυτό
ανεξάρτητα από την απαίτηση προς αποζηµίωση για περιουσιακή ζηµία.». Στα
«δηµοσιεύµατα» κατά το ν. 1178/1981 περιλαµβάνονται και οι τηλεοπτικές και οι
ραδιοφωνικές εκποµπές. Βλ. ΠΠρΑθ 7795/2000 ΕπισκΕ∆ 6(2000)829 µε παρατηρήσεις
Παµπούκη Κ. Εξάλλου, κατά την παραπάνω απόφαση «η αντικειµενική ευθύνη του
ιδιοκτήτη τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι, αν δεν υπάρχει για οποιοδήποτε
λόγο υπαιτιότητα των προσώπων (συντάκτη, εκδότη, διευθυντή) τα οποία ενέχονται
κατά τις γενικές διατάξεις (άρθρα 57-59, 914, 919, 920, 932 ΑΚ) δεν υπάρχει και
ευθύνη του ιδιοκτήτη και ως εκ τούτου δεν θεµελιώνεται αξίωση προς αποζηµίωση των
θιγοµένων από το επίµαχο δηµοσίευµα προσώπων.
220

Βλ. ΠΠρΑθ 2364/2002 ∆ΕΕ 8(2002)595 µε σηµ. της Κυπρούλη Ν., για την εικόνα

προσώπου και την προσβολή της προσωπικότητας ηθοποιού µε δηµοσίευση άσεµνων
φωτογραφιών. Βλ. επίσης ΕφΑθ 5593/2001 Αρµ 56(2002)201, ΕφΑθ 5594/2001
Αρµ56(2002)1291 και ΕφΑθ 5783/1997, Ελλ∆νη 39(1998)667, ΜΠρΑθ 22338/1996
ΝοΒ 45(1997)73.
221

Βλ. σχετικά ΜΠρΑθ 22338/1996 (Ασφ. µ.) ΝοΒ 45(1997)73. Κατά την παραπάνω

απόφαση, στην περίπτωση της παράνοµης προσβολής της προσωπικότητας από τον
τύπο µε ανακριβείς ειδήσεις, «γεννιούνται οι από τα άρθρα 57, 914 και 59 ΑΚ
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περίπτωση γεννιέται αξίωση αποζηµίωσης όταν η ανακριβής είδηση έχει ως
αποτέλεσµα τη µείωση της περιουσίας του προσώπου που έχει προσβληθεί από
το δηµοσίευµα.
Τέλος, η εισαγωγή στο σύστηµα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ανακριβούς πληροφορίας που
εµφανίζει συγκεκριµένο πρόσωπο ως πτωχό και η διαβίβαση της ανακριβούς
αυτής

πληροφορίας

σε

τρίτους,

συνιστά

παράνοµη

προσβολή

της

προσωπικότητας του προσώπου διότι επιφέρει µείωση της τιµής και της
υπόληψής του καθώς αυτό εµφανίζεται ως άτοµο αναξιόπιστο στις οικονοµικές
του συναλλαγές, κάτι το οποίο δεν ισχύει.222 Περαιτέρω, αν από την υπαίτια
καταχώριση της παραπάνω ανακριβούς πληροφορίας το πρόσωπο υποστεί ζηµία
περιουσιακή ή έχει διαφυγόν κέρδος, έχει, κατά της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ – Τραπεζικά
Συστήµατα Πληροφοριών α.ε., όλα τα δικαιώµατα που του παρέχει η ειδική
νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Το δικαστήριο
εφαρµόζοντας την παραπάνω νοµοθεσία «περιορίζεται στην επιβολή ποινικών
κυρώσεων κατά του παραβάτη του νόµου αυτού (ν. 2472/1997), στην αστική
ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας, εφόσον προκάλεσε περιουσιακή ή ηθική
βλάβη στο υποκείµενο των δεδοµένων… και στην προσωρινή δικαστική
προστασία του υποκειµένου σε περίπτωση που αποφάσεις που το αφορούν
στηρίζονται σε αξιολόγηση πτυχών της προσωπικότητάς του και λαµβάνονται
αποκλειστικά µε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία στοιχείων.».223
προβλεπόµενες αξιώσεις για άρση της προσβολής, παράλειψής της στο µέλλον,
αποζηµίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης… Οι δύο τελευταίες όµως αξιώσεις
δύνανται να επιδιωχθούν µε αγωγή που εκδικάζεται µε την τακτική διαδικασία και όχι
µε

διάταξη

ασφαλιστικών

µέτρων,

που

λαµβάνονται

προς

ρύθµιση

της

δηµιουργηθείσης κατάστασης, διότι, προεχόντως, αυτό θα αποτελούσε πλήρη
ικανοποίηση του παρεχόµενου στον προσβαλλόµενο δικαιώµατος, που απαγορεύεται
από την παρ.4 του άρθρου 692 ΚΠολ∆.».
222

Βλ. σχετικά ΠΠρΑθ 4667/2001 ΕΕµπ∆ 52(2001)566, ΜΠρΑθ 373/2004 ∆ΕΕ

10(2004)557.
223

Βλ. ΠΠρΑθ 528/2002 ΕΕµπ∆ 53(2002)622. Βλ. επίσης άρθρο 14 ν. 2472/1997,

παρακάτω υπό 4.4.4.5..
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3.5.4.

Αξίωση για ικανοποίηση ηθικής βλάβης (άρθρο 59 ΑΚ)

Η αξίωση για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης αποτελεί αξίωση για
ικανοποίηση µη περιουσιακής ζηµίας.224 Μη περιουσιακή ζηµία είναι η βλάβη
που επέρχεται στα µη περιουσιακά αγαθά του προσώπου, δηλαδή η βλάβη που
υφίσταται το πρόσωπο από τη διατάραξη των σωµατικών, ψυχικών,225
πνευµατικών, ηθικών226 και κοινωνικών αγαθών, ή εκδηλώσεων, που συνιστούν
την ατοµικότητά227 του. Ως τέτοια αγαθά θεωρούνται ιδίως η ζωή, η σωµατική,
πνευµατική και ψυχική ακεραιότητα, η υγεία, η τιµή και η ελευθερία.228 Τα

224

Για τη µη περιουσιακή ζηµία βλ. Βαβούσκο Κ., Το αστικόν αδίκηµα εις τας

περιπτώσεις ηθικής ζηµίας υπό το κράτος του Αστικού Κώδικος, ΕΕΝ 22(1955)82 επ.,
Καρακώστα Γ., Ικανοποίηση της µη περιουσιακής ζηµίας και νοµολογία, ΝοΒ
34(1986)1385 και ιδίως σηµ.3 όπου και παραπέρα βιβλιογραφικές παραποµπές. Για την
προσβολή της ιδιοκτησίας ως έµµεση ηθική βλάβη βλ. Καψάλη Χ., Υλικές ζηµίες και
ηθική βλάβη, ΝοΒ 34(1986)1516, Παπαχρίστου Α., Η προστασία της προσωπικότητας
και το άρθρο 299 ΑΚ, ΤοΣ (1981)44.
225

Βλ. Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 149 και 157 και Γεωργιάδη Απ., στον Γεωργιάδη-

Σταθόπουλο ΑΚ, 932 αρ.1. Βλ. επίσης Αυγουστιανάκη Μ., ό.π., σελ. 678, Παπαστερίου
∆., ό.π., σελ. 174. Για την απόσπαση της ηθικής βλάβης από ψυχολογικές, µεταφυσικές
και θρησκευτικές ερµηνείες βλ. Καρακώστα Γ., Ικανοποίηση της µη περιουσιακής
ζηµίας και νοµολογία, ΝοΒ 34(1986)1385 επ.
226

Η ηθική υπόσταση περιλαµβάνει την αξιοπιστία που απολαµβάνει το άτοµο στις

συναλλαγές του µε τρίτους, την οικονοµική του πίστη και γενικά την οικονοµική
υπόσταση του προσώπου. Βλ. σχετικά Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 149, Καρακώστα Γ.,
ό.π., σελ. 1391, Κεφάλα Χ., ό.π., σελ. 362.
227

Βλ. Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 157, Καρακατσάνη Ι., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο

ΑΚ, 59 αρ.2-4, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 187. Βλ. επίσης ΑΠ 1599/2000 Ελλ∆νη
42(2001)1345, ΕιρΚουφ 71/1996 ΑρχΝ 48(1997)556.
228

Τα παραπάνω αγαθά προστατεύονται από τις προσβολές τους, ιδίως, από τις

συνταγµατικές διατάξεις για τα ατοµικά δικαιώµατα (παραπάνω υπό ΙΙ.2.) αλλά και από
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παραπάνω µη περιουσιακά αγαθά ανήκουν ασφαλώς στην προσωπικότητα και
απορρέουν από αυτήν. Μάλιστα, η προσβολή τους αποτελεί διαταραχή της
εσωτερικής ισορροπίας ή του εσωτερικού κόσµου του προσώπου και γι’αυτό
συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς του,229 αφού αποτελούν επιµέρους
στοιχεία της. Έτσι, η χρήση (επεξεργασία) των προσωπικών πληροφοριών
(δεδοµένων) που αναφέρονται σ’αυτά προσβάλλει πρώτιστα230 τη δυνατότητα
αυτοδιάθεσης και αυτοκαθορισµού του προσώπου, και άρα την προσωπικότητά
του, µε την έννοια ότι το κάθε πρόσωπο έχει το απόλυτο δικαίωµα να
διαχειρίζεται τις παραπάνω προσωπικές πληροφορίες και να τις κοινοποιεί για
σκοπούς που το ίδιο κρίνει ότι το εξυπηρετούν και, για το λόγο αυτό, παρέχει
αξίωση για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης.
Η ικανοποίηση της κατά τα παραπάνω αξίωσης αποβλέπει στην
ανακούφιση του προσβληθέντος από τη λύπη, τη στεναχώρια και γενικά τον
ψυχικό

πόνο

που

αισθάνεται,

λόγω

της

παράνοµης

προσβολής

της

προσωπικότητάς του.231 Είδος της ηθικής βλάβης αποτελεί η ψυχική οδύνη.232

τις διατάξεις του ΑΚ για την προστασία του γενικού δικαιώµατος της προσωπικότητας.
Βλ. επίσης άρθρα 928 ΑΚ και 932 εδ.β΄ ΑΚ.
229

Βλ. ∆εληγιάννη Ι., Η προστασία της προσωπικότητας κατά τον Αστικό Κώδικα από

την άποψη των σχετικών συνταγµατικών ρυθµίσεων, ό.π., σελ. 496, Καρακώστα Γ.,
Ικανοποίηση της µη περιουσιακής ζηµίας και νοµολογία, ΝοΒ 34(1986)1385 επ.,
Καψάλη Χ., Υλικές ζηµίες και ηθική βλάβη, ΝοΒ 34(1986)1515 επ.
230

Βλ. Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 151, Καρακώστα Γ., ό.π., σελ. 1390, Καψάλη Χ., ό.π.,

σελ. 1516.
231

Βλ. ΑΠ 191/1990 Τµ.Β΄ ΝοΒ 39(1991)78, ΕφΑθ 5715/1999 ΝοΒ 49(2001)848.

232

Βλ. άρθρο 932 εδ. γ΄ ΑΚ. Η ψυχική οδύνη συνίσταται στους ψυχικούς πόνους του

προσώπου που προκαλούνται µε την προσβολή του σώµατος ή της υγείας (σωµατικής ή
ψυχικής) ή του συναισθηµατικού του κόσµου. Για την αυτοτέλεια της αξίωσης βλ.
Καρακατσάνη Ι., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο ΑΚ, 59 αρ.4, Καρακώστα Γ., ό.π., σελ.
1390. Για το διπλό περιορισµό που εισάγει η διάταξη 932 εδ. γ΄ ΑΚ βλ. Γεωργιάδη Απ.,
στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο ΑΚ, 932 αρ.2, Κουτσάκη Σ., Περιορισµένη ή απεριόριστη
109

Παραπέρα, κατά το άρθρο 299 ΑΚ, για µη περιουσιακή ζηµία οφείλεται
χρηµατική ικανοποίηση στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος. Τέτοιες
περιπτώσεις χρηµατικής ικανοποίησης για αποκατάσταση µη περιουσιακής
ζηµίας αναφέρονται στα άρθρα 59 και 932 ΑΚ.233 Επειδή η προσβολή της
προσωπικότητας είναι δυνατό να αποτελεί αδικοπραξία, η ικανοποίηση της
ηθικής βλάβης είναι επίσης δυνατό να υπάγεται στη διάταξη του άρθρου 932
ΑΚ. Η διάταξη του άρθρου 59 ΑΚ έχει σηµασία όχι µόνο στην περίπτωση που
δεν υπάρχουν οι όροι της αδικοπραξίας και, εποµένως, δεν υπάρχει περίπτωση
εφαρµογής του άρθρου 932 ΑΚ, αλλά και όταν συντρέχουν οι όροι της
αδικοπραξίας, διότι η ικανοποίηση κατά το άρθρο 59 ΑΚ δεν συνίσταται µόνο
σε χρηµατικό ποσό, αλλά και σε άλλα µέσα, όπως «σε δηµοσίευµα ή σε
οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις.».234
Έτσι, επειδή η παράλειψη του υπευθύνου επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα (του ίδιου ή των προστιθέντων του) να ελέγξει την
ακρίβεια των δεδοµένων που καταγράφει στο αρχείο του συνιστά παράνοµη
προσβολή της προσωπικότητας, ο προσβληθείς «δικαιούται να ζητήσει αφενός
την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο µέλλον, χωρίς να απαιτείται
η συνδροµή υπαιτιότητας του προσβάλλοντος και αφετέρου, µε συνδροµή και
του στοιχείου της υπαιτιότητας,235 την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, η οποία
η χρηµατική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης µε βάση τον Αστικό Κώδικα;, Αρµ
45(1991)846.
233

Για τη σχέση και την αντίφαση των άρθρων 59 και 932 ΑΚ βλ. Καψάλη Χ., ό.π.,

σελ. 1518, Κουτσάκη Σ., ό.π., 845 επ., Παπαχρίστου Α., ό.π., σελ. 50 επ.
234

Βλ. ΕφΑθ 5356/1996 ΝοΒ 45(1997)803, ΠΠρΠειρ 610/1996 ΝοΒ 45(1997)825,

ΕφΘεσ 1625/2003 Αρµ 57(2003)1582.
235

Αµφισβητείται αν η αξίωση για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, εκτός από τον

παράνοµο χαρακτήρα, προϋποθέτει και υπαιτιότητα. Επιχειρήµατα υπέρ της παραπάνω
άποψης είναι η γραµµατική ερµηνεία του άρθρου 59 εδ.α΄ που ορίζει ότι «... το
δικαστήριο ... µπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο...» καθώς και η αρχή της
υπαιτιότητας που αποτελεί τον κανόνα στα θέµατα της αποζηµίωσης του ΑΚ. Κατά την
κρατούσα στη θεωρία άποψη «υπαίτιος της προσβολής» µπορεί να σηµαίνει τον
110

συνίσταται σε πληρωµή χρηµατικού ποσού, δηµοσίευµα ή σε οτιδήποτε άλλο
επιβάλλεται από τις περιστάσεις.».236
Ακόµη, η πρακτική εταιρίας πώλησης προϊόντων από απόσταση, η οποία
απέστειλε διαφηµιστικές επιστολές σε πρόσωπο που είχε περιληφθεί στο
Μητρώο237 προσώπων που δεν επιθυµούν να περιλαµβάνονται σε αρχεία (που
έχουν σκοπό την προώθηση προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από
απόσταση) συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, µε σκόπιµη άγνοια
της πρόθεσης προσώπου για προστασία της ιδιωτικής του ζωής. Το γεγονός ότι
σκόπιµα αγνοήθηκε η βούληση του προσώπου και παράνοµα παραβιάστηκε η
σφαίρα της ιδιωτικής του ζωής κρίθηκε238 ότι προκάλεσε ηθική βλάβη σ’αυτό,
για την οποία του επιδικάστηκε, ενόψει των επιπτώσεων που είχε η πράξη της
εταιρίας στην ιδιωτική του ζωή, του πταίσµατος της εταιρίας και της
οικονοµικής κατάστασης των µερών, χρηµατική ικανοποίηση κατά το άρθρο 23
παρ.1 του ν.2472/1997.
Επίσης, κατά τη νοµολογία239 τέτοια περίπτωση παράνοµης και υπαίτιας
προσβολής της προσωπικότητας συνιστά και η εσφαλµένη καταχώριση
δυσµενούς στοιχείου (αίτησης πτώχευσης), η οποία οφείλεται σε αµέλεια των
προστηθέντων της ανώνυµης εταιρίας «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» να ελέγξουν, αν και
είχαν σχετική υποχρέωση (άρθρο 4 παρ.1 περ. γ΄ και δ΄ ν.2472/1997), την
ακρίβεια του στοιχείου και η διαβίβαση αυτής της ανακριβούς και δυσµενούς
πληροφορίας στις τράπεζες. Η παραπάνω διαβίβαση επιφέρει µείωση της τιµής

υπεύθυνο της παράνοµης πράξης της προσβολής ανεξάρτητα από υπαιτιότητα. Βλ.
σχετικά Καρακώστα Γ., Ικανοποίηση της µη περιουσιακής ζηµίας και νοµολογία, ό.π.,
σελ. 1386, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 189, Σπυριδάκη Ι., ό.π., σελ. 125.
236

Βλ. ΕφΑθ 4786/2002 ∆ΕΕ 8(2002)1003, ΠΠρΑθ 3058/2003 ΕΤρΑξΧρ∆

11(2003)891.
237

Το Μητρώο αυτό τηρείται από την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού

Χαρακτήρα (άρθρο 19 παρ.4 (δ) ν. 2472/1997).
238

ΜΠρΑθ 1988/2000 ΝοΒ 51(2003)79.

239

Βλ. ΠΠρΑθ 528/2002 ΕΤρΑξΧρ∆ 11(2003)107.
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και της υπόληψης του προσώπου (υποκειµένου των δεδοµένων) και
συνακόλουθα της προσωπικότητάς του επειδή εµφανίζεται ως άτοµο αφερέγγυο
στις οικονοµικές του συναλλαγές και, επιπλέον, «σηµαντική ηθική βλάβη, για
την οποία του επιδικάζεται για χρηµατική ικανοποίηση ποσό, το ύψος του
οποίου κρίνεται εύλογο ενόψει του είδους και της βαρύτητας της προσβολής,
των συνθηκών τέλεσης της πράξης, του βαθµού υπαιτιότητας (αµέλεια) των
οργάνων της ανώνυµης εταιρίας «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» και της οικονοµικής και
κοινωνικής θέσης των µερών.».
3.5.5.

Άλλες δυνατότητες προστασίας της προσωπικότητας

3.5.5.1.

Άσκηση αναγνωριστικής αγωγής

Με την άσκηση της αναγνωριστικής αγωγής240 του άρθρου 70 ΚΠολ∆
παρέχεται αυτοτελής241 δικαστική προστασία σε κάθε περίπτωση που ζητείται η
αυθεντική διάγνωση (αναγνώριση) της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας µιας έννοµης

240

Η ρύθµιση της αναγνωριστικής αγωγής καθιερώθηκε αρχικά µε το άρθρο 127

ΕισΝΑΚ, το οποίο καταργήθηκε µε το άρθρο 53 ΕισΝΚΠολ∆. Σήµερα ρυθµίζεται από
τη διάταξη του άρθρου 70 ΚΠολ∆. Για την αναγνωριστική αγωγή βλ. ενδεικτικά
Βαθρακοκοίλη Α.Β., Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας, Ερµηνευτική-Νοµολογιακή
Ανάλυση (κατ’άρθρο), τοµ. Α΄, άρθρα 1-220, Αθήνα 1994, σελ. 437 επ., Γιαννόπουλο
Κ., Ζοµπόλα Τ., Καλαντζή Χ., Κάτρα Ι., Μπλάτσιο Α., Τσικούρη Μ., Κώδικας Πολιτικής
∆ικονοµίας, τοµ. Α΄, άρθρα 1-494, Σχόλια-Νοµολογία, Αθήνα 1998, σελ. 221 επ., Μπέη
Ε.Κ. - Καλαβρό Φ.Κ. - Σταµατόπουλο Γ.Σ., Πολιτική ∆ικονοµία, Γενικό Μέρος,
∆ιαδικασία στα Πρωτοβάθµια ∆ικαστήρια (από τον Κ.Φ. Καλαβρό), Αθήνα-Κοµοτηνή
2003, σελ. 60 επ.
241

Για την «αυτοτελή» δικαστική προστασία που παρέχεται µε την παραπάνω

αναγνωριστική αγωγή, η οποία δεν αποτελεί επικουρικό υποκατάστατο της
καταψηφιστικής ή της διαπλαστικής αγωγής, βλ. Βαθρακοκοίλη Α.Β., ό.π., σελ. 438,
Μπέη Ε.Κ. - Καλαβρό Φ.Κ. - Σταµατόπουλο Γ.Σ., ό.π., σελ. 61 επ.
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σχέσης από εκείνον που έχει έννοµο συµφέρον. Έννοµη σχέση242 είναι και
εκείνη που δηµιουργείται από την παράνοµη και υπαίτια243 προσβολή της
προσωπικότητας ενός προσώπου από άλλο πρόσωπο.
Στην περίπτωση αυτή µπορεί ο προσβαλλόµενος να ασκήσει παραδεκτά
αναγνωριστική αγωγή µε την οποία να ζητήσει την αναγνώριση της ηθικής
βλάβης που υπέστη από την παράνοµη και υπαίτια προσβολή της
προσωπικότητάς του, καθώς και την ικανοποίησή της - η οποία συνίσταται,
µεταξύ άλλων, και στην καταβολή χρηµατικού ποσού (άρθρο 59 ΑΚ) - «οσάκις
ο εναγόµενος (υπαίτιος της προσβολής) αµφισβητεί καθ’οιονδήποτε τρόπον και
δι’οιονδήποτε λόγον την τοιαύτην προς αποκατάστασιν υποχρέωσίν του ή έστω
µόνον το µέγεθος αυτής.».244 Στην παραπάνω περίπτωση (της αµφισβήτησης
από τον εναγόµενο), αν η προσβολή της προσωπικότητας συνιστά και
αδικοπραξία245 κατά τη διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ, αντικείµενο της
αναγνωριστικής αγωγής µπορεί να είναι η αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση
λόγω ηθικής βλάβης που επήλθε από την επικαλούµενη αδικοπραξία,
ανεξάρτητα από την αξίωση αποζηµίωσης για την περιουσιακή ζηµία.
3.5.5.2.

Λήψη ασφαλιστικών µέτρων

Το πρόσωπο που έχει προσβληθεί µπορεί να ζητήσει την προστασία του
δικαιώµατος στην προσωπικότητά του µε τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων,
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 682 επ. ΚΠολ∆, και, µάλιστα,

242

Για την έννοια του όρου «έννοµη σχέση» και τις θεωρίες που υποστηρίζονται βλ.

ενδεικτικά Βαθρακοκοίλη Β., ό.π., σελ. 439 επ., Γιαννόπουλο Ε., Ζοµπόλα Ι., Καλαντζή
Χ., Κατρά Ι., Μπλάτσιο Α., Τσικούλη Μ., ό.π., σελ. 222 επ., αρ. 1-34 και 58, Μπέη Ε.Κ.
- Καλαβρό Φ.Κ. - Σταµατόπουλο Γ.Σ., ό.π., σελ. 62 επ. Βλ. επίσης ΠΠρΑθ 7555/1985
Ελλ∆νη 26(1985)1407 όπου και παραπέρα βιβλιογραφικές παραποµπές.
243

Βλ. παραπάνω υπό ΙΙ. 3.5.4. σηµ. 235.

244

Βλ. σχετικά ΕφΑθ 1704/1975 ΝοΒ 23(1975)940.

245

Βλ. παραπάνω υπό ΙΙ. 3.5.3.
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την προσωρινή ρύθµιση της κατάστασης κατά τα άρθρα 731 και 732 ΚΠολ∆.246
Μάλιστα, µεγάλη πρακτική σηµασία έχει η λήψη των παραπάνω ασφαλιστικών
µέτρων στις περιπτώσεις προσβολής του απορρήτου, προσβολής µέσω του
τύπου, της τηλεόρασης, του διαδικτύου καθώς και στις περιπτώσεις προσβολών
της χρήσης κοινόχρηστων πραγµάτων.
Έτσι, η σύναψη σύµβασης µεταξύ κάποιου φορέα παροχής διαθεσίµων στο
κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (που παραλείπει να ελέγξει την ακρίβεια
των στοιχείων - προσωπικών δεδοµένων - του αντισυµβαλλόµενού του) και ενός
προσώπου (συνδροµητή), όχι, όµως, στο αληθινό όνοµα του προσώπου, αλλά
απατηλά στο όνοµα άλλου προσώπου (το οποίο αγνοεί ή δεν έχει δώσει τη
συγκατάθεσή του) για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, και η (µε βάση την
παραπάνω σύµβαση) παροχή υπηρεσιών στο συνδροµητή - στο όνοµα του άλλου
- συνιστά παράνοµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που
περιλαµβάνονται σε αρχείο. Το φυσικό πρόσωπο και υποκείµενο των δεδοµένων
που αφορά η παράβαση, «έχει δικαίωµα - ευθέως από τις διατάξεις των ν.
2472/1997 και 2774/1999 ή και σε συνδυασµό µε το άρθρο 57 ΑΚ - να
προβάλλει αντιρρήσεις (άρθρο 13 ν. 2472/1997) και να απαιτήσει τη διακοπή και
παράλειψη µιας τέτοιας παράνοµης επεξεργασίας και τέλος την καταστροφή
τους (άρθρο 4 παρ. 2 ν. 2472/1997) ακόµη και µε ασφαλιστικά µέτρα, αν
συντρέχει επικείµενος κίνδυνος ή επείγουσα περίπτωση (682 ΚΠολ∆).».247
Νόµιµη περίπτωση για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων υπάρχει
προκειµένου να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία κεραίας και µηχανηµάτων
σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη στέγη πολυκατοικίας, χωρίς τη
συγκατάθεση των συνιδιοκτητών και συνιστά παράνοµη προσβολή της
προσωπικότητάς τους, αφού από τη λειτουργία των µηχανηµάτων κινδυνεύει η
υγεία αυτών και των οικογενειών τους εξαιτίας της ακτινοβολίας των

246

Βλ. Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 157, Καρακατσάνη Ι., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο

ΑΚ 57 αρ.22, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 183, Σπυριδάκη Ι., ό.π., σελ. 124.
247

ΜΠρΤρικ 1129/2001 ∆ελτίο ΑΕ και ΕΠΕ (2003)281.
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ηλεκτροµαγνητικών ραδιοκυµάτων που εκπέµπονται.248 Ακόµη, η άντληση και
χρήση του νερού από γεώτρηση που αναµένεται να προκαλέσει ανακοπή ή
µείωση του νερού της κοινόχρηστης βρύσης του χωριού. Η παραπάνω άντληση
και χρήση νερού αποτελεί «βάσιµη απειλή επικείµενης προσβολής στην
προσωπικότητα των (αιτούντων) κατοίκων του χωριού, που συνίσταται στη
στέρηση του δικαιώµατος για χρήση και απόλαυση της κοινόχρηστης βρύσης, η
δε προσβολή αυτή είναι παράνοµη και δικαιολογεί τη λήψη ασφαλιστικών
µέτρων προκειµένου να υποχρεωθούν οι καθών να απέχουν στο µέλλον από
οποιαδήποτε ενέργεια άντλησης και χρήσης του νερού της επίδικης γεώτρησης
...».249
Επίσης, η εγκατάσταση από τρίτο ιστοσελίδων στο διαδίκτυο που
αναφέρονται στο έργο και τη ζωή συγγραφέως, χωρίς την άδειά της, και η
παραπέρα δηµοσίευση του ονόµατος και της φωτογραφίας της κατά τρόπο
προσβλητικό καθώς και η αµφισβήτηση της αλήθειας των στοιχείων του
βιογραφικού της σηµειώµατος συνιστά προσβολή της προσωπικότητας της
παραπάνω συγγραφέως και είναι νόµιµο το αίτηµά της «να ληφθούν
ασφαλιστικά µέτρα: α) για τη συντηρητική κατάσχεση των επιµέρους στοιχείων
του ηλεκτρονικού υπολογιστή του προσβάλλοντος, β) για την απαγόρευση κάθε
µορφής εγγραφής, αναπαραγωγής, θέσεως σε κυκλοφορία, παρουσιάσεως στο
κοινό και εν γένει εκµετάλλευσης των έργων της µε οποιοδήποτε τρόπο και
µέσο, γ) για την απαγόρευση της χρησιµοποίησης, παρουσίασης στο κοινό και εν
γένει εκµετάλλευσης του ονόµατός της, της φωτογραφίας της, στοιχείων της
προσωπικής της κατάστασης, του βιογραφικού της και εν γένει της
προσωπικότητάς της, µε κάθε µέσο και µε την απειλή χρηµατικής ποινής και
προσωπικής κράτησης.».250
3.5.5.3.

Αυτοδύναµη προστασία της προσωπικότητας

248

ΜΠρΠειρ 959/2001 ΠειρΝ (2001)356.

249

Βλ. ΕιρΑρήνης 29/2000 Ελλ∆νη 42(2001)520.

250

ΜΠρΑθ 1639/2001 ∆ΕΕ 7(2001)858.
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Ο νόµος επιτρέπει την αυτοδύναµη προστασία του φορέα του δικαιώµατος
στην προσωπικότητα σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως είναι η αυτοδικία (ΑΚ
282-283), η άµυνα (ΑΚ 284) και η κατάσταση ανάγκης (ΑΚ 285-286).
Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο παράνοµος χαρακτήρας της προσβολής
αίρεται251 και δεν προστατεύεται ο προσβαλλόµενος (και φορέας δικαιώµατος
στην προσωπικότητα) παρά την ύπαρξη της προσβολής, όταν ο προσβάλων
προστατεύει αυτοδύναµα το δικό του δικαίωµα στην προσωπικότητα που έχει
προσβληθεί.
3.5.5.3.1. Αυτοδικία
Με την αυτοδικία252 επιτρέπεται η αυτοδύναµη ικανοποίηση και
διασφάλιση της αξίωσης προστασίας που απορρέει από το δικαίωµα στην
προσωπικότητα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 282 ΑΚ.
Κατά συνέπεια, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις253 του άρθρου 282
ΑΚ (η ύπαρξη προσώπου-φορέα της αξίωσης, η βοήθεια της αρχής να µην
µπορεί να φτάσει έγκαιρα, η - εκ της αδυναµίας της αρχής να φτάσει έγκαιρα αναβολή της ικανοποίησης της αξίωσης, ο - εκ της αναβολής - κίνδυνος να
251

Βλ. ΜΠρΑθ 17115/1988 Ελλ∆νη 30(1989)1376 = ΕΕΝ 56(1989)149 = ΝοΒ

37(1989)270, ΕφΑθ 6655/1996 Ελλ∆νη 38(1997)924.
252

Το άρθρο 282 ΑΚ ορίζει ότι: «Η ικανοποίηση της αξίωσης από το δικαιούχο

αυτοδύναµα και χωρίς τη βοήθεια της αρχής (αυτοδικία) επιτρέπεται µόνο όταν η
βοήθεια της αρχής δεν µπορεί να φτάσει έγκαιρα και υπάρχει κίνδυνος από την
αναβολή να µαταιωθεί ή να δυσκολευτεί σηµαντικά η πραγµάτωση της αξίωσης.». Για
την αυτοδικία ως αρχική εκδήλωση του δικαίου βλ. Μπόσδα ∆., Η αυτοδικία εν τω
Αστικώ ∆ικαίω, ΕΕΝ 13(1946)393 επ.
253

Αναλυτικά για τις προϋποθέσεις του άρθρου 282 ΑΚ βλ. Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ.

286, επ., Μπαλή Γ., Γενικαί Αρχαί του Αστικού ∆ικαίου, έκδ. 8η, Αθήνα 1961, σελ. 433
επ., Μπόσδα ∆., ό.π., σελ. 394, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 269 επ., Ταµπάκη Γ., στον
Γεωργιάδη-Σταθόπουλο ΑΚ, 282 αρ. 3-5, Φίλιο Π., ό.π., σελ. 179 επ.
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µαταιωθεί ή να δυσκολευτεί σηµαντικά η πραγµάτωση της αξίωσης, η πράξη της
αυτοδικίας, η τήρηση του απαιτούµενου µέτρου), είναι θεµιτή και νόµιµη η
προσβολή του δικαιώµατος της προσωπικότητας ενός προσώπου (Β), η οποία
αποσκοπεί στην ικανοποίηση της αξίωσης που απορρέει από το δικαίωµα στην
προσωπικότητα του προσβάλλοντος (Α), εφόσον η συµπεριφορά (επεξεργασία)
του προσβαλλόµενου (Β) αποτελεί παράνοµη προσβολή του δικαιώµατος της
πληροφορικής

αυτοδιάθεσης,

ως

εκδήλωση

της

προσωπικότητας,

του

προσβάλλοντος προσώπου (Α).
Ο ΑΚ δεν αναφέρει τις πράξεις254 µε τις οποίες ο φορέας της αξίωσης θα
ικανοποιήσει την αξίωσή του. Γίνεται δεκτό ότι πράξεις αυτοδικίας µπορεί να
είναι η αφαίρεση ή βλάβη ή καταστροφή πράγµατος κινητού ή ακινήτου, ο
αυτοδύναµος εξαναγκασµός του υπόχρεου σε πράξη που ικανοποιεί την αξίωση,
η αυτοδύναµη κράτηση του υπόχρεου. Σε κάθε περίπτωση, όταν επιχειρείται
πράξη αυτοδικίας παρά την έλλειψη έστω και µιας των προϋποθέσεων του
άρθρου 282 ΑΚ ή όταν η πράξη υπερβαίνει το απαιτούµενο µέτρο προς
αποτροπή του κινδύνου (ΑΚ 283 εδ. α΄) ή όταν οφείλεται σε πλάνη του
προσώπου που αυτοδικεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου (ΑΚ 283
εδ. β΄), η παραπάνω πράξη αυτοδικίας είναι παράνοµη και παράγει υποχρέωση
για αποζηµίωση.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, επειδή µεταξύ των αγαθών που απαρτίζουν το
περιεχόµενο του δικαιώµατος στην προσωπικότητα είναι και η εικόνα του
προσώπου255 και δεν επιτρέπεται από κανένα να αποτυπώσει φωτογραφικά ή
κινηµατογραφικά256 την εικόνα άλλου, χωρίς τη συναίνεσή του και επειδή µόνη
η αποτύπωση ή και η εµφάνιση στο κοινό της εικόνας κάποιου προσώπου
προσβάλλει αυτοτελώς την προσωπικότητά του (χωρίς να απαιτείται γι’αυτό να
254

Για τις πράξεις ή ενέργειες ικανοποίησης της αξίωσης βλ. Μπαλή Γ., ό.π., σελ. 434

επ., Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 274, Ταµπάκη Γ., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο ΑΚ, 282
αρ. 10, Φίλιο Π., ό.π., σελ. 179 επ.
255

Βλ. ΑΠ 411/2002 ΕΕΝ 70(2003)356.

256

Βλ. ΠΠρΑθ 4824/2002 ΧρΙ∆ 2(2002)998.
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προσβάλλεται συγχρόνως και άλλο αγαθό της προσωπικότητας, όπως η τιµή και
η υπόληψη του εικονιζόµενου), αποτελεί πράξη θεµιτής αυτοδικίας η αφαίρεση
ή η καταστροφή της κινηµατογραφικής µηχανής του προσβάλλοντος όταν αυτός
κινηµατογραφεί σε ερηµική ακτή και καταγράφει κινήσεις, χειρονοµίας και
µορφασµούς λουοµένων µε µαγιό - µεταξύ των οποίων κυρίως το πρόσωπο που
αυτοδικεί - χωρίς τη συναίνεσή τους. Επίσης, επειδή «η θέση του ανθρώπου
µέσα στην οικογένεια δηµιουργεί γι’αυτόν ένα βασικό οικογενειακό δικαίωµα
που είναι στοιχείο της προσωπικότητάς του» και «από αυτό απορρέουν
ειδικότερες νοµικές εξουσίες που και αυτές µπορούν να χαρακτηρισθούν
οικογενειακά δικαιώµατα»,257 πράξη θεµιτής αυτοδικίας αποτελεί η από το
γονέα - φορέα προσωπικών οικογενειακών δικαιωµάτων - αυτοδύναµη κράτηση
ενήλικου προσώπου λόγω σύναψης ερωτικών σχέσεων µε το ανήλικο τέκνο του,
όταν ο τελευταίος πρόκειται να συναντήσει τον ανήλικο, επειδή η συµπεριφορά
του ενηλίκου προσώπου παρεµβάλλει εµπόδια στην ικανοποίηση των
προσωπικών οικογενειακών δικαιωµάτων του γονέα.
Ακόµη πράξη θεµιτής αυτοδικίας µπορεί να είναι η επέµβαση ενός
προσώπου µε οποιονδήποτε τρόπο σε αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
(όταν πρόκειται για αρχείο στο οποίο έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγµή ο
καθένας) και η καταστροφή των δεδοµένων που το αφορούν και τα οποία
προσβάλλουν την προσωπικότητά του ή ανάγονται στην απαραβίαστη σφαίρα
της ιδιωτικής του ζωής και στα οποία «ουδείς (ούτε δηµόσια Αρχή αλλά ούτε και
ιδιώτης) επιτρέπεται να διεισδύσει.»,258 στην περίπτωση που η έστω και για λίγο
χρόνο αναµονή της επέµβασης των αρµόδιων αρχών (να) εγκυµονεί τον κίνδυνο
µη αναστρέψιµης βλάβης της προσωπικότητας του προσβαλλοµένου.
3.5.5.3.2. Άµυνα

257

Βλ. ΜΠρΑγριν 36/2002 Ελλ∆νη 44(2003)1424.

258

Βλ. ΣτΕ 3545/2002 Τµ. ∆΄ ∆ελτίο ΑΕ και ΕΠΕ (2003)564 = Ελλ∆νη 44(2003)1062

= Ποιν∆ικ (2003)132.
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Με την άµυνα259 επιτρέπεται ενέργεια προς υπεράσπιση (κάποιου)
προσώπου, η οποία επιβάλλεται για να αποτραπεί παρούσα και άδικη επίθεση
εναντίον του ή εναντίον τρίτου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
284 ΑΚ.
Κατά συνέπεια, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 284 ΑΚ
(επίθεση από άνθρωπο, η επίθεση να είναι παρούσα και άδικη, η επίθεση να
στρέφεται κατά του αµυνόµενου ή τρίτου, ενέργεια υπεράσπισης του
αµυνόµενου, η υπεράσπιση να είναι επιβαλλόµενη για την προστασία του
αµυνόµενου προσώπου, η υπεράσπιση να στρέφεται κατά του επιτιθέµενου),
είναι νόµιµη και θεµιτή ως επιβαλλόµενη260 η προσβολή της προσωπικότητας
ενός προσώπου Β (επιτιθέµενου) προς υπεράσπιση του δικαιώµατος της
πληροφορικής αυτοδιάθεσης - ως εκδήλωση της προσωπικότητας - ενός άλλου
προσώπου (Α) που βρίσκεται στη θέση του αµυνόµενου, όταν η προσωπικότητά
του (του Α) προσβάλλεται παράνοµα (άδικα) από τη συµπεριφορά του
επιτιθέµενου (Β) που συνίσταται στην αθέµιτη επεξεργασία των προσωπικών
δεδοµένων του αµυνόµενου.
Είναι γεγονός ότι ενώ µπορεί να υποστηριχθεί η «άδικη» επίθεση, ως
ενέργεια που κατά αντικειµενική κρίση είναι αντίθετη προς τους κανόνες του
δικαίου (ν. 2472/1997), αποτελεί ζήτηµα πραγµατικό πότε η επίθεση είναι
«παρούσα». Η εξέλιξη της σύγχρονης τεχνολογίας επιβάλλει την ένταξη στον
όρο «παρούσα»261 και της µέλλουσας ή επικείµενης ή απειλούµενης επίθεσης
(πράξη προσβολής του δικαιώµατος πληροφορικής αυτοδιάθεσης, ως εκδήλωσης

259

Για την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 284 ΑΚ βλ. Μπαλή Γ., ό.π., σελ.

438 επ., Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 277 επ., Ταµπάκη Γ., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο
ΑΚ, 284 αρ.1-11, Φίλιο Π., ό.π., σελ. 182 επ.
260

Για την «επιβαλλόµενη» υπεράσπιση βλ. Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 289 επ., Μπαλή

Γ., ό.π., σελ. 440, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 280 επ., Ταµπάκη Γ., στον ΓεωργιάδηΣταθόπουλο ΑΚ, 284 αρ.11, Φίλιο Π., ό.π., σελ. 185. Βλ. επίσης ΑΠ 829/1989 Τµ. Γ΄
ΕΕΝ 57(1990)246 για την υπέρβαση του αναγκαίου µέτρου της άµυνας.
261

Σχετικά µε τη διεύρυνση του όρου βλ. Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 279 επ.
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του δικαιώµατος της προσωπικότητας, µε την αθέµιτη επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων),

επειδή,

όσον

αφορά

την

παραπάνω

προσβολή,

αν

ο

προσβαλλόµενος θα επιτρεπόταν να αµυνθεί µόνο εάν συνέτρεχε «παρούσα»
επίθεση, η άµυνα του προσβαλλόµενου προσώπου δεν θα είχε νόηµα και η
διάταξη του άρθρου 284 ΑΚ δεν θα αποκτούσε περιεχόµενο εξαιτίας της
ταχύτητας µε την οποία πραγµατοποιείται η προσβολή του δικαιώµατος της
πληροφορικής αυτοδιάθεσης µέσω της αθέµιτης επεξεργασίας των προσωπικών
δεδοµένων.262
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, επειδή το µέτρο της άµυνας προσδιορίζεται
από την επίθεση αλλά και από τη βλάβη που επέρχεται στην προσωπικότητα, η
επιβαλλόµενη υπεράσπιση δεν µπορεί να είναι (στην περίπτωση της προσβολής
της προσωπικότητας µε προσβολή του δικαιώµατος της πληροφορικής
αυτοδιάθεσης) η εσωτερική προσβολή της προσωπικότητας από το ίδιο το
πρόσωπο (αµυνόµενο) µε τη µη άσκηση των δικαιωµάτων του ή µε την
παραίτησή του από το δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης. Η παραπάνω

262

Η παραδοσιακή αντίληψη της προστασίας του δικαιώµατος της προσωπικότητας

αλλά και η προστασία του ατόµου από τους κινδύνους που προκύπτουν από την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων εξειδικεύονται από το ν. 2472/1997
πολλές από τις ρυθµίσεις του οποίου αναφέρονται σε ζητήµατα που προηγούνται της
προσβολής του δικαιώµατος στην προσωπικότητα µε αποτέλεσµα τη µετατόπιση της
άµυνας πριν από την προσβολή. Για την σκοπιµότητα της ατοµικής ενηµέρωσης του
υποκειµένου από τον αποδέκτη δυσµενών για το υποκείµενο πληροφοριών (άρνηση
χορήγησης δανείου), πριν ο αποδέκτης λάβει (βάσει των παραπάνω πληροφοριών)
αποφάσεις, που δίνει στο υποκείµενο τη δυνατότητα να αµυνθεί βλ. Σταθόπουλο Μ.,
ό.π., σελ. 16 επ. Περισσότερα βλ. Γέροντα Α., Πληροφορική και ∆ίκαιο, ό.π., σελ. 117
επ. Εξάλλου στη θεωρία υποστηρίζεται η άποψη ότι η άµυνα αποτελεί αυτοτελές
δικαίωµα. Βλ. σχετικά Ταµπάκη Γ., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο ΑΚ, 284 αρ.1-2. Βλ.,
όµως, και Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 278 και τις εκεί παραποµπές.
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παραίτηση ως «φυγή»263 αποτελεί εσωτερική προσβολή της προσωπικότητας και
απαγορεύεται.264
Ο ΑΚ δεν αναφέρει τις πράξεις υπεράσπισης µε τις οποίες µπορεί ο
αµυνόµενος να υπερασπίσει τον εαυτό του ή τρίτο. Γίνεται δεκτό ότι πράξη
άµυνας αποτελεί η καταστροφή πραγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για την
επίθεση,265 πράξεις κατά του επιτιθέµενου για την απόκρουση της επίθεσης,266
χρησιµοποίηση πραγµάτων τρίτου προσώπου για την αντιµετώπιση της
επίθεσης, χρήση βίας κάτω από συνθήκες που δεν επιτρέπουν την ακριβή
στάθµιση των αµυντικών ενεργειών.
Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παραπάνω άρθρου ο αµυνόµενος δεν
έχει υποχρέωση αποζηµίωσης ακόµη και αν προκαλέσει ζηµία στον επιτιθέµενο.
Στην περίπτωση υπέρβασης των ορίων267 της άµυνας, η πράξη της υπεράσπισης
είναι άδικη ως προς την υπέρβαση και παράγει υποχρέωση αποζηµίωσης.
Έτσι, επειδή στην έννοια του δικαιώµατος της προσωπικότητας ανήκει και
η ελευθερία του προσώπου «να εισέρχεται στα νοµίµως λειτουργούντα καζίνο
και να µετέχει στα διενεργούµενα σε αυτά παίγνια, εφόσον έχει συµπληρώσει τη
νόµιµη ηλικία και αποδέχεται τους όρους και τους κανονισµούς του καζίνο»,268 η
απαγόρευση ή ο αποκλεισµός προσώπου από φύλακα του καζίνο βίαια µε
επιθετικές πράξεις και συµπεριφορά χωρίς νόµιµη αιτία, προσβάλλει την
προσωπικότητα του παραπάνω προσώπου, το οποίο δικαιούται να προβεί σε
πράξεις υπεράσπισης κατά του προσβολέα και των µέσων που αυτός
χρησιµοποιεί, να αποκρούσει την επίθεση και να εισέλθει στο καζίνο.

263

Για τη φυγή ως µέσο άµυνας βλ. Μπαλή Γ., ό.π., σελ. 440, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ.

281, Ταµπάκη Γ., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο ΑΚ, 284 αρ.11.
264

Βλ. παραπάνω υπό 3.4.3.1.

265

Βλ. Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 281.

266

Βλ. Μπαλή Γ., ό.π., σελ. 440.

267

Βλ. Μπαλή Γ., ό.π., σελ. 440, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 282.

268

Βλ. για το θέµα στην ΠΠρΘεσ 16923/2003 ΧρΙ∆ 3(2003)705.
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Επίσης, επειδή «προσβάλλεται η προσωπικότητα των κατοίκων αστικής
περιοχής, όπου λειτουργεί καφετέρια-µπαρ και η λειτουργία της οποίας προκαλεί
θορύβους από ηχητικά όργανα, ακόµη και κατά τις ώρες κοινής ησυχίας»,269 η
παραπάνω συµπεριφορά θέτει σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων της περιοχής
και προσβάλλει την προσωπικότητά τους και, παραπέρα, αποτελεί πράξη άµυνας
η αφαίρεση ή η καταστροφή µεγαφώνου δίπλα από την οικία του αµυνόµενου µε
σκοπό τη διατήρηση της ησυχίας.
Ακόµη, η παραβίαση προσωπικού ερµαρίου, η απόσπαση από αυτό
ηµερολογίου και η περαιτέρω χρήση270 του αποτελεί επιθετική πράξη και
προσβολή της προσωπικότητας και δικαιούται ο κύριος του ηµερολογίου να
αποκρούσει την επίθεση και να προβεί σε αµυντικές ενέργειες για τη διατήρηση
της κατοχής του ηµερολογίου του.

3.5.5.3.3. Κατάσταση ανάγκης
Κατάσταση ανάγκης271 είναι η κατάσταση εκείνη που επιτρέπει την
καταστροφή ξένου πράγµατος, εφόσον η καταστροφή είναι αναγκαία για να

269

Βλ. ΑΠ 718/2001 Ε∆Π (2003)272.

270

Βλ. υπ’ αριθ. 94/2002 απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων,

Συνήγορος 7(2003)315 που έκρινε ότι η συγγραφή και η κατοχή προσωπικού
ηµερολογίου δεν συνιστά αρχείο προσωπικών δεδοµένων.
271

Αναλυτικά για τις προϋποθέσεις του άρθρου 285 ΑΚ βλ. Μπαλή Γ., ό.π., σελ. 441

επ., Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 282 επ., Ταµπάκη Γ., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο ΑΚ,
285 αρ.6-10, Φίλιο Π., ό.π., σελ. 185 επ.
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αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος που απειλεί δυσανάλογα µεγαλύτερη ζηµία
σ’αυτόν που επιχειρεί την καταστροφή ή σε άλλον.
Κατά συνέπεια, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 285 ΑΚ (η
καταστροφή ξένου πράγµατος, η ανάγκη καταστροφής προς αποτροπή κινδύνου,
ο κίνδυνος απειλής δυσανάλογα µεγαλύτερης ζηµίας, η απειλή ζηµίας για αυτόν
που καταστρέφει ή για άλλον), η καταστροφή ξένου πράγµατος δεν είναι πράξη
παράνοµη.
Η έννοια του όρου «πράγµα» προσδιορίζεται στο άρθρο 947 ΑΚ.272 Ο
παραπάνω όρος, ερµηνευόµενος διασταλτικά, είναι δυνατό να περιλαµβάνει
κάθε αντικείµενο µε περιουσιακή αξία,273 περιουσιακά δικαιώµατα (νοµή,
κατοχή) καθώς και ενοχικά δικαιώµατα που συνδέονται µε τα παραπάνω
περιουσιακά δικαιώµατα,274 Με την παραπάνω, όµως, έννοια είναι δυνατό να
θεωρηθεί ότι η προσωπική πληροφορία (δεδοµένο) αποτελεί «αντικείµενο» της
προσωπικότητας και ότι ο όρος «πράγµα» περιλαµβάνει την έννοια του αρχείου
προσωπικών δεδοµένων, αλλά και το σύνολο των προσωπικών δεδοµένων κάθε
προσώπου. Η παραπάνω θεώρηση οδηγεί, παραπέρα, την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων στο χώρο των εµπράγµατων δικαιωµάτων και στην ιδέα
της «εµπορευµατοποίησης»275 του δικαιώµατος, αφαιρώντας την αµυντική
διάσταση του δικαιώµατος προστασίας προσωπικών δεδοµένων και, τελικά,
καθιστά τα προσωπικά δεδοµένα αντικείµενο συναλλαγής και διαπραγµάτευσης
παρά την αντίθετη επιταγή του συνταγµατικού και του κοινού νοµοθέτη.
272

Κατά το άρθρο 947 ΑΚ: Πράγµατα κατά την έννοια του νόµου είναι µόνο ενσώµατα

αντικείµενα. Πράγµατα λογίζονται και οι φυσικές δυνάµεις ή ενέργειες, ιδίως το
ηλεκτρικό ρεύµα και η θερµότητα, εφόσον υπόκεινται σε εξουσίαση όταν περιορίζονται
σε ορισµένο χώρο.
273

Βλ. Λιτζερόπουλο Α., Κριτικαί παρατηρήσεις επί του πρώτου βιβλίου του Αστικού

Κώδικος του 1940, ΕΕΝ 13(1946)149.
274

Βλ. Σηµαντήρα Κ., Γενικαί Αρχαί του Αστικού ∆ικαίου, Θεσσαλονίκη-Αθήναι 1973,

σελ. 196 επ., Ταµπάκη Γ., στον Γεωργιάδη-Σταθόπουλο ΑΚ, 285 αρ.5.
275

Για τον αµυντικό και ιδιοκτησιακό χαρακτήρα του δικαιώµατος βλ. Μήτρου Λ.,

Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, ό.π., σελ. 94 επ.
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Για την αντιµετώπιση του παραπάνω κρίσιµου ζητήµατος που αφορά την
προσβολή και την προστασία της προσωπικότητας και των αγαθών ή
εκδηλώσεων που απορρέουν από αυτήν, ορθότερο θα ήταν να γενικευθεί ο
κανόνας του άρθρου 285 ΑΚ µε την αντικατάσταση της λέξης «πράγµα» από τη
λέξη «αγαθό»276 ώστε να µπορούν στην έννοια του άρθρου 285 ΑΚ να
περιλαµβάνονται και τα αγαθά που απορρέουν από την προσωπικότητα και
ανήκουν σ’αυτήν (όπως το δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης), πολλά
από τα οποία αποτελούν περιεχόµενο ατοµικών ελευθεριών.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν αποτελεί παράνοµη πράξη (συµπεριφορά) η
καταστροφή ή βλάβη αρχείου277 προσωπικών δεδοµένων (ως αγαθό που πηγάζει
από την προσωπικότητα) ενός προσώπου (Β), εφόσον η καταστροφή ή η βλάβη
είναι αναγκαία για να αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος από την περιέλευσή τους
σε τρίτο πρόσωπο που απειλεί τη ζωή ή τις ελευθερίες αυτού που επιχείρησε την
καταστροφή (Α) ή άλλου προσώπου.
Ακόµη είναι θεµιτή η καταστροφή από τον Α κινηµατογραφικής ταινίας
του Β όπου καταγράφονται ιδιωτικές στιγµές του Α µε άλλο πρόσωπο επειδή
υπάρχει επικείµενος κίνδυνος προβολής (δηµόσιας ή ιδιωτικής) της ταινίας, από
την οποία προβολή θίγεται το δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης, ως
εκδήλωση της προσωπικότητας, του Α, αλλά και του άλλου προσώπου.
276

Βλ. Λιτζερόπουλο Α., ό.π., σελ. 149. Βλ., όµως, Παπαστερίου ∆., ό.π., σελ. 284, ο

οποίος υποστηρίζει ότι ο όρος «πράγµα» δεν µπορεί να αντικατασταθεί από τον όρο
«έννοµο αγαθό».
277

Κατά το άρθρο 2 περ. (ε) του ν. 2472/1997 ως «Αρχείο δεδοµένων προσωπικού

χαρακτήρα («αρχείο»), (νοείται) το σύνολο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα
οποία αποτελούν ή µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας, και τα οποία
τηρούνται είτε από το ∆ηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ή ιδιωτικού
δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο.». Εξάλλου, τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στα δελτία ταυτότητας αποτελούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
που περιλαµβάνονται (ή πρόκειται να περιληφτούν) σε αρχείο. Βλ. υπ’ αριθ.
510/17/15.05.2000 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/
510_17_ 150500.doc.
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4.

Η ειδική ρύθµιση

4.1. Εισαγωγικά
Όπως αποδείχθηκε παραπάνω,278 οι συνταγµατικές διατάξεις που
θεµελιώνουν ατοµικά δικαιώµατα και ελευθερίες, ιδιαίτερα εκείνες που
αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση279 του ν. 2472/1997, προστατεύουν από
κάθε είδους προσβολή την προσωπικότητα και τα αγαθά που απορρέουν από
αυτήν. Επίσης γίνεται παραδεκτό ότι οι παραπάνω συνταγµατικές διατάξεις
διοχετεύονται στο ιδιωτικό δίκαιο διαµέσου της γενικής ρήτρας του άρθρου 57
ΑΚ που αναγνωρίζει και προστατεύει το δικαίωµα στην προσωπικότητα, αλλά
και το δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης ως αγαθό που ανήκει και
απορρέει από αυτήν.
Υπήρχε,

συνεπώς,

στην

Ελλάδα

νοµοθετική

πρόβλεψη

για

την

αντιµετώπιση των προσβολών του ατόµου από τη χρήση της πληροφορικής. Οι
παραπάνω διατάξεις θα εκαλούντο σε εφαρµογή σε περίπτωση έλλειψης ειδικής
ρύθµισης.
Όµως, οι πληροφορίες -ιδιαίτερα οι προσωπικές- αντιπροσωπεύουν µια
κοινωνική πραγµατικότητα µέσα στην οποία εντάσσεται το άτοµο και µε την
οποία συνδέεται280 και για το λόγο αυτό είναι υποχρεωµένο να δεχθεί
περιορισµούς281 στο δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης -δηλαδή, στην

278

Βλ. παραπάνω υπό ΙΙ. 2.

279

Βλ. Εισηγ. Έκθεση του ν. 2472/1997 Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ΚΝοΒ 45(1997)501 επ.
280

Βλ. Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 19. Για το

δικαίωµα στην προσωπικότητα ως όριο της µείωσης της σφαίρας του απορρήτου βλ.
Μιχαηλίδη-Νουάρο Γ., ό.π., σελ. 380.
281

Για τους περιορισµούς του δικαιώµατος, όπως διαµορφώθηκαν από τη νοµολογία

του Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Γερµανίας βλ. Γέροντα Α., Η
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προσωπικότητά του- χάριν της ικανοποίησης του υπέρτερου γενικού
συµφέροντος ή των δικαιωµάτων των άλλων. Έτσι, το παραπάνω δικαίωµα
περιορίζεται από τη διασφάλιση της χρήσης της πληροφορικής. Αλλά και η
διασφάλιση της χρήσης της πληροφορικής απαιτεί όρους και προϋποθέσεις για
τη χρήση - µε την έννοια της επεξεργασίας - των πληροφοριών που αφορούν το
άτοµο, ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία θέσεων υπεροχής και, παραπέρα,
θέσεων εξουσίας και κατάχρησης.
Όπως διαφαίνεται δεν πρόκειται απλά για ένα ζήτηµα σύγκρουσης
αντιτιθέµενων συµφερόντων ή δικαιωµάτων. Πρόκειται για τη συνολική
προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών του προσώπου ως
ατόµου και ως πολίτη, ώστε να µην γίνεται θύµα διακρίσεων και να εναντιώνεται
στη δυσµενή του µεταχείριση. Η παραπάνω προστασία έχει σκοπό την ελεύθερη
συµµετοχή του και την επικοινωνία του µέσα σε µια συγκεκριµένη κάθε φορά
κοινωνία της πληροφορίας. Με αυτήν την έννοια της συµµετοχής, αλλά και της
επικοινωνίας, η αναγκαιότητα της προστασίας υπαγορεύεται από την αρχή της
δηµοκρατικής κοινωνίας.
Έτσι, η ειδική ρύθµιση του ν. 2472/1997 αποτελεί ειδική εκδήλωση282 του
ευρύτερου κανόνα της προστασίας της προσωπικότητας έναντι της ανεξέλεγκτης
επέµβασης σ’αυτήν της πληροφορικής τεχνολογίας, αφού προσδιορίζει τους
όρους υπό τους οποίους είναι ανεκτή από το δίκαιο η επεξεργασία των
προσωπικών δεδοµένων. Παραπέρα, ρυθµίζει τη ροή των προσωπικών
δεδοµένων στο κράτος, στην κοινωνία και στην οικονοµία µε την εγγύηση των
θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών.
4.2. Η αναγκαιότητα της θέσπισης ειδικών διατάξεων
προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π.,
σελ. 69 επ., στον ίδιο, Πληροφορική και δίκαιο, Συλλογή µελετών, Αθήνα-Κοµοτηνή
1991, σελ. 196 επ.
282

Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία

προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 181, Σταθόπουλο Μ., ό.π., σελ. 7.
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Από τον τίτλο αλλά και από τα αναφερόµενα στην Εισηγητική Έκθεση του
ν. 2472/1997 προκύπτει ότι, για την προστασία του ατόµου από την
πληροφορική, δεν αρκούσαν οι γενικές διατάξεις περί προστασίας της
προσωπικότητας. Ήταν επιβεβληµένη η θέσπιση ειδικών, ουσιαστικών και
δικονοµικών, ρυθµίσεων διότι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την απεριόριστη
συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών είναι ασυγκρίτως πιο άµεσοι και
διαφορετικής τάξης για το άτοµο και την ιδιωτική ζωή από τις συνήθεις
προσβολές της προσωπικότητας. Επιπλέον, οι παραπάνω ρυθµίσεις είναι
αναγκαίες για τη διασφάλιση του φιλελεύθερου και δικαιοκρατικού χαρακτήρα
της τεχνολογικής ανάπτυξης και, µάλιστα, δεν κατοχυρώνουν απλά την ιδιωτική
σφαίρα του ατόµου, αλλά διασφαλίζουν την άσκηση των περισσότερων από τα
θεµελιώδη δικαιώµατά του, όπως, για παράδειγµα, την ελεύθερη συµµετοχή του
σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή σωµατεία.283
Παραπέρα, η θέσπιση των ειδικών διατάξεων αποτελούσε υποχρέωση του
νοµοθέτη κατά τις συνταγµατικές διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1 για την
προστασία της αξίας του ανθρώπου, 5 παρ.1 για την ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας, 9 παρ.1 εδ. β΄ για την προστασία της ιδιωτικής και
οικογενειακής ζωής, και 19 για την προστασία του απόρρητου των επικοινωνιών
καθώς και συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης.284 Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η

283

Βλ. Εισηγητική Έκθεση του ν. 2472/1997, ό.π., σελ. 501.

284

Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύµβαση 108/1981 του Συµβουλίου της Ευρώπης µε το ν.

2068/1992 (βλ. παραπάνω υπό Ι. 5.) χωρίς, όµως, να υιοθετήσει ειδικές ρυθµίσεις για
την προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. Για τις προσπάθειες
νοµικής ρύθµισης που έγιναν πριν και µετά την κύρωση της Σύµβασης βλ. Εισηγητική
Έκθεση του ν. 2472/1997, ό.π., σελ. 502 επ., Αυγουστιανάκη Μ., ό.π., σελ. 682 επ.,
Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων, ό.π., σελ. 176 επ. Για την πορεία επικύρωσης της Σύµβασης στη χώρα µας
βλ. Καλαντζή Α., ό.π., σελ. 316 επ.
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θέσπιση ειδικών διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων ήταν
απολύτως επιβεβληµένη. Με το ν. 2472/1997 ο νοµοθέτης αναγνώρισε: την
αναγκαιότητα της διασφάλισης της «ιδιωτικής σφαίρας» του κάθε ατόµου σε
συνάρτηση µε την άσκηση θεµελιωδών δικαιωµάτων του. και την αναγκαιότητα
της διασφάλισης του «φιλελεύθερου και δηµοκρατικού χαρακτήρα της
τεχνολογικής ανάπτυξης».285
4.2.1. Οι κίνδυνοι από τη χρήση προσωπικών δεδοµένων286
Στη σύγχρονη κοινωνία η Πληροφορία ανάγεται σε µέγεθος που
αξιοποιείται και χρησιµοποιείται από τον αποδέκτη της για τη λήψη αποφάσεων
σε οικονοµικό, πολιτικό, στρατιωτικό και πολιτιστικό επίπεδο.287 Η σύγχρονη
πληροφορική

τεχνολογία

έχει

αυξηµένες

δυνατότητες

επεξεργασίας

πληροφοριών που αφορούν το άτοµο. Η ταυτότητα, η ζωή, οι ιδιότητες, η
συµπεριφορά, η υγεία, το επάγγελµα, οι οικονοµικές δραστηριότητες, οι
αντιλήψεις, οι κοινωνικές σχέσεις, οι επικοινωνίες, η «ιστορία» του κάθε ατόµου
είναι πληροφορίες και στοιχεία που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία,

285

Οι έννοιες εντός των εισαγωγικών αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση του ν.

2472/1997, ό.π., σελ.501. Βλ. επίσης Simitis S., Auf dem Weg einem neuen
Datenschutzkonzept, DuD (2000)714 επ. Για το δικαίωµα της πληροφορικής
αυτοδιάθεσης και τη λειτουργία και χρήση του Internet βλ. Schmitz P., TDDSG und das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Shriftenreihe: Information und Recht,
Band 12, München 2000, σελ. 7 επ.
286

Για τη χρήση του όρου «προσωπικά δεδοµένα» που έχει επικρατήσει έναντι του

όρου «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα» βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε.,
Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο της τραπεζικής
δραστηριότητας (νοµικό πλαίσιο), Αρµ 58(2004)1377 σηµ. 1, Σταθόπουλο Μ., ό.π., σελ.
3 επ.
287

Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία

προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 16 επ.
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αναµεταδίδονται και καθιστούν την εικόνα του ατόµου «διαφανή»288
δηµιουργώντας µια νέα απειλή κατά του σύγχρονου ανθρώπου.289 Η απειλή αυτή
συνίσταται στον άµεσο κίνδυνο ήπιας ή έντονης παρέµβασης στην ιδιωτική ζωή
και την προσωπικότητα του ατόµου και, παραπέρα, στον κίνδυνο της
χειραγώγησης της ανθρώπινης σκέψης και συµπεριφοράς µε αποτέλεσµα τον
καθολικό έλεγχο.
Παράλληλα, η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από την επιθυµία του
ατόµου για πληροφόρηση και την τάση του να εκφράζει ελεύθερα τη γνώµη του.
Εξάλλου, η πληροφοριακή ενηµέρωση δεν είναι µόνο άσκηση ατοµικής
ελευθερίας αλλά και µέσο εξέλιξης της γνώσης και της Οικονοµίας.
Όµως, σε σχέση µε κάθε πληροφορία υπάρχει η αντίθεση ανάµεσα στο
δικαίωµα του κοινού να γνωρίζει και στο δικαίωµα του ατόµου να προστατευτεί
από τις εξωτερικές επεµβάσεις στην ιδιωτική του ζωή. Αυτή ακριβώς η απειλή
της επέµβασης στην ιδιωτική ζωή και παραπέρα στην προσωπικότητα του
ατόµου επέβαλε στο νοµοθέτη να θεσπίσει ειδικούς προστατευτικούς κανόνες
δικαίου σταθµίζοντας την κοινωνική µεταβολή και εξέλιξη απέναντι στην
προστασία του ιδιωτικού βίου και της προσωπικότητας και λαµβάνοντας υπόψη
288

Βλ. Γέροντα Α., ό.π., σελ. 16 και σηµ. 7, Καλαντζή Α., ό.π., σελ. 314 επ., Σταθόπουλο

Μ., ό.π., σελ. 2 επ., Meyer B., Der Schutz des Individuums im Spannungsfeld von
Sicherheit und Privatheit, σε: Jan von Knop/Martin Zilkens (έκδ.), Datenschutz im
Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Privatheit (Tagungsband, 29.09.2004),
Bielefeld 2005, σελ. 11 επ. και 27.
289

Για την πορεία της συνεχούς προώθησης του ατόµου σε σχέση µε την κοινωνία και

τη συνεχή και βαθµιαία απελευθέρωσή του από τους περιορισµούς του κοινωνικού
περιβάλλοντος στην ιστορία της ανθρωπότητας βλ. Μιχαηλίδη-Νουάρο Γ., ό.π., σελ.
370 επ. Για τις νέες δυνατότητες συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων
υπό συνθήκες ψηφιακής τεχνολογίας, διαδικτύου και παγκοσµιοποίησης που καθιστούν
αναγκαία την τεχνολογική διαµόρφωση του δικαίου προστασίας προσωπικών
δεδοµένων βλ. Bizer J., Datenschutz durch Technikgestaltung, σε: Bäumler H.,/von
Mutius A., (έκδ.) “Datenschutzgesetze der dritten Generation” Texte und Materialen zur
Modernisierung des Datenschutzrechts, ό.π., σελ. 28 επ.
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την προώθηση της οικονοµικής ευηµερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Με
άλλα λόγια, κατέστη επιβεβληµένη η θέσπιση νέων κανόνων δικαίου στα
πλαίσια των σύγχρονων οικονοµικών και κοινωνικών δεδοµένων.
4.2.2. Τα δικαιώµατα που συγκρούονται
Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αναφέρθηκαν αφορούν διαφορετικά
δικαιώµατα που συγκρούονται µεταξύ των και τα οποία διακρίνονται σε δύο
οµάδες.
4.2.2.1. Τα δικαιώµατα του ατόµου στην προστασία των προσωπικών του
δεδοµένων
Τα δικαιώµατα του υποκειµένου των δεδοµένων είναι τα δικαιώµατα του
ατόµου να αποφασίζει µόνο του σχετικά µε την αποκάλυψη και χρήση
πληροφοριών που το αφορούν, ή, αλλιώς, το δικαίωµα πληροφορικής
αυτοδιάθεσης ή πληροφοριακού αυτοκαθορισµού ή αυτοπροσδιορισµού. Το
παραπάνω δικαίωµα απαιτεί την προστασία του φορέα των δεδοµένων, δηλαδή,
την προστασία των δικαιωµάτων του, των θεµελιωδών ελευθεριών του και,
ιδίως, της ιδιωτικής ζωής. Με άλλα λόγια, απαιτεί την προστασία της
προσωπικότητας.
4.2.2.2. Τα συµφέροντα της ελεύθερης κυκλοφορίας των πληροφοριών
Τα συµφέροντα αυτά είναι η ακώλυτη κυκλοφορία και χρήση των
προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο του κράτους, της οικονοµίας και της
κοινωνίας, ή αλλιώς, το δικαίωµα της πληροφοριακής ελευθερίας. Το παραπάνω
δικαίωµα απαιτεί την προστασία της ελευθερίας της πληροφόρησης, δηλαδή, της
ελευθερίας του «πληροφορείν» και του «πληροφορείσθαι». Παραπέρα, απαιτεί
την

εξασφάλιση

της

ισορροπίας

µεταξύ

της

ελεύθερης

κυκλοφορίας
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πληροφοριών και της προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος από πληροφορίες
βλαπτικές γιαυτό. 290
4.2.3. Η οριοθέτηση των συγκρουόµενων δικαιωµάτων
Τα

παραπάνω

συµφέροντα

δεν

έχουν

κοινή

ή

παράλληλη

ή

αλληλοσυµπληρωµατική πορεία. Αντίθετα, εµπλέκονται, αντιπαρατίθενται και
συχνά συγκρούονται.291 Ο συγκερασµός της προστασίας του υποκειµένου των
δεδοµένων και η διασφάλιση της κυκλοφορίας και της χρήσης τους είναι µια
δύσκολη εξισορρόπηση συµφερόντων και καταστάσεων που απαιτεί τη χάραξη
µεταξύ των µιας οριοθετικής γραµµής. Με την οριοθέτηση και τη ρύθµιση των
συµφερόντων ο νοµοθέτης οφείλει να αποφύγει την «υποπροστασία» ή την
«υπερπροστασία» του ατόµου κατά την κυκλοφορία και τη χρήση των
δεδοµένων. Και αυτό, κυρίως διότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οικονοµικά
συµφέροντα που εξυπηρετούνται και που αποτελούν τον απώτερο στόχο της
Οδηγίας 95/46/Ε.Κ. Ο στόχος αυτός είναι η προστασία του διασυνοριακού
ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτός αποτελεί και τη δέσµευση του
νοµοθέτη ως προς το αποτέλεσµα και την επιτυχία εφαρµογής της Οδηγίας.292
Με την ειδική ρύθµιση του ν. 2472/1997 ο νοµοθέτης «οριοθετεί µε
ουσιαστικούς, οργανωτικούς, διαδικαστικούς και κυρωτικούς κανόνες τη
συνταγµατικά ανεκτή επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και µε τον τρόπο
αυτό ρυθµίζει τη ροή των προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο του κράτους, της

290

Για τις περιπτώσεις που θίγουν το δηµόσιο συµφέρον βλ. Μαρίνο Α., ό.π., σελ.2 επ.

291

Βλ. Σταθόπουλο Μ., ό.π., σελ. 4 επ.

292

Βλ. Λουκέρη Γ., ό.π., 555 επ.
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οικονοµίας και της κοινωνίας και οργανώνει τις πληροφοριακές σχέσεις µεταξύ
των προσώπων».293
4.3. Ο Νόµος 2472/1997
Ο ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήµερα,294 αποτελεί σύνολο ειδικών
νοµοθετικών ρυθµίσεων µε τις οποίες θεσπίζονται οι προϋποθέσεις της νόµιµης
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε σκοπό την προστασία των
δικαιωµάτων και των ελευθεριών των φυσικών295 προσώπων και ιδίως της
293

Βλ. Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 14 επ.

Συγκριτική θεώρηση του δικαίου προστασίας του ιδιωτικού βίου σε µια
αντιπροσωπευτική οµάδα δικαίων µε έµφαση το ζήτηµα του δικαιώµατος στον ιδιωτικό
βίο των προσώπων της επικαιρότητας βλ. ενδεικτικά σε Καρακώστα Ι., ό.π.,
σελ.1236,µε την παρατήρηση, µάλιστα, ότι: «Η ελληνική έννοµη τάξη συµβαδίζει µε τα
λοιπά δίκαια της ηπειρωτικής Ευρώπης… χωρίς να λείπουν οι παρεµβάσεις του
νοµοθέτη ο οποίος µε ειδικές διατάξεις προβαίνει εκ των προτέρων στην στάθµιση (π.χ.
Ν. 2472/1997). Το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό είναι µάλλον αρνητικό καθώς η
αποτελεσµατική έννοµη προστασία της προσωπικότητας επιβάλλει κατεξοχήν τη
συνεκτίµηση των περιστατικών κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης η οποία αποτελεί έργο
του δικαστή». Για τη θεωρία των διασήµων προσώπων ή προσώπων της επικαιρότητας
βλ. Μιχαηλίδη-Νουάρου Γ., ό.π., σελ. 385 επ.
294

Μετά τις τροποποιήσεις του από το άρθρο 8 ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α΄ 84/15.3.2000)

και από το άρθρο 34 ν. 2915/2001(ΦΕΚ Α΄ 109/29.5.2001).
295

Σύµφωνα µε το άρθρο 2(α) της Κοινοτικής Οδηγίας 95/46 Ε.Κ. της 24ης Οκτωβρίου

1995, υποκείµενο των δεδοµένων θεωρείται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο
αναφέρονται τα δεδοµένα, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να
εξακριβωθεί. Ως τέτοιο πρόσωπο «λογίζεται το πρόσωπο εκείνο που µπορεί να
προσδιοριστεί, άµεσα ή έµµεσα, ιδίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός ή
περισσοτέρων συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από
φυσική, βιολογική, ψυχολογική, οικονοµική, πολιτιστική ή κοινωνική άποψη».
Εξάλλου και στο άρθρο 1 παρ.1 της παραπάνω Οδηγίας ορίζεται ως στόχος η
προστασία «των θεµελιωδών ελευθεριών και δικαιωµάτων των φυσικών προσώπων…».
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Παραπέρα, στα άρθρα 1 και 2(α) της Σύµβασης 108/1981 του Συµβουλίου της Ευρώπης
προβλέπεται η προστασία των φυσικών προσώπων. Το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης
είναι ευρύτερο όσο αφορά τα νοµικά πρόσωπα. Το άρθρο 3 παρ.2(β) παρέχει τη
δυνατότητα στα Μέρη να εφαρµόσουν τη Σύµβαση σε πληροφορίες που αναφέρονται
σε ενώσεις πρόσωπων που αποτελούνται άµεσα ή έµµεσα από φυσικά πρόσωπα,
ανεξάρτητα από την ύπαρξη νοµικής προσωπικότητας. Η επέκταση της προστασίας των
δεδοµένων και στα νοµικά πρόσωπα είναι σκόπιµη καθόσον αυτά έχουν δικαίωµα στην
προσωπικότητα, στο βαθµό που αυτό εναρµονίζεται µε τη φύση τους και εφαρµόζεται
σ’ αυτά η διάταξη 57 ΑΚ. Εξάλλου, αποτελούν υποκείµενα των ατοµικών δικαιωµάτων
που κατοχυρώνονται στο Σύνταγµα. Για το θέµα της προστασίας των δεδοµένων των
νοµικών προσώπων βλ. Σταθόπουλο Μ., ό.π., σελ. 16 όπου και παραπέρα παραποµπές,
Παπαδόπουλο Α., ό.π., σελ. 79, Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την
ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 183, σηµ. 281 όπου και
παραπέρα παραποµπές, Καλαντζή Α., ό.π., σελ. 318 όπου και παραπέρα παραποµπές,
Ιγγλεζάκη Ι., Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 64 επ.
Σύµφωνα µε την

Εισηγητική Έκθεση του ν. 2472/1997, ό.π., σελ. 504, τα νοµικά

πρόσωπα δεν εµπίπτουν στο ρυθµιστικό πεδίο του νόµου, διότι κρίθηκε ότι «η ρύθµιση
της επεξεργασίας δεδοµένων που τα αφορούν πρέπει να γίνεται µε βάση εντελώς
διαφορετικές αρχές και κριτήρια». Στη Γερµανία τα νοµικά πρόσωπα δεν
περιλαµβάνονται στη ρύθµιση του αντίστοιχου γερµανικού νόµου (BDSG § 3 Abs. 1)
Αντίθετα, άλλα κράτη, όπως η Αυστρία, ∆ανία, Λουξεµβούργο, Ελβετία (Art 3a του
ελβετικού αµοσπονδιακού νόµου για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων της
19 Ιουνίου 1992, http://www.edsb.ch/cgi_bin/showme.cgi? Folder=d%2fg%2fw),
συµπεριέλαβαν τα νοµικά πρόσωπα στη ρύθµιση του νόµου για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων. Βλ. ενδεικτικά για το παραπάνω θέµα Garstka H.,
Modernisierung des Datenschutzrechts, σε: Rossnagel A.,/Pfitzmann A.,/Garstka H.,
DuD (2001)253 επ., Gola P., Schomerus R., BDSG-Kommentar, 8. Auflage, München
2005, υπό § 3 Rn. 11, Schaar P., ό.π., σελ. 54 επ.
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ιδιωτικής

ζωής.

Με

την

παραπάνω

νοµοθετική

ρύθµιση

η

Ελλάδα

ανταποκρίθηκε στο «αίτηµα των καιρών»296 και συµµορφώθηκε προς τις
διεθνείς297 και τις ευρωπαϊκές298 υποχρεώσεις της.
Η ειδική νοµοθετική ρύθµιση στηρίζεται στο σύστηµα των ουσιαστικών
και τυπικών προϋποθέσεων της νοµιµότητας της επεξεργασίας, στο σύστηµα των
δικαιωµάτων του υποκειµένου των δεδοµένων και των εγγυήσεων για την
προστασία του και στο σύστηµα του θεσµικού ελέγχου µε την ίδρυση της Αρχής
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων.299
296

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π.,

σελ. 22 επ., Αραβαντινό Β., ό.π., σελ. 14 επ., Γέροντα Α., ό.π., σελ. 178 επ., Μήτρου Λ.,
ό.π., σελ. 13 επ., Παπαδόπουλο Α., ό.π., σελ. 25 και 38 επ.
297

Βλ. απόφαση 2450/19.12.1968 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών˙

Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε. της 10.12.1948
άρθρο 12˙ το κείµενο «Αρχές διέπουσες την προστασία της προσωπικής σφαίρας του
ανθρώπου και τις διασυνοριακές ροές προσωπικών στοιχείων» του Οργανισµού για
Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α.) του 1980˙ το Σχέδιο απόφασης της
επιτροπής των δικαιωµάτων του ανθρώπου «Κατευθυντήριες αρχές προστασίας
προσωπικών δεδοµένων σε αυτοµατοποιηµένα αρχεία» της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών της 14.12.1990. Σχετικά µε τη νοµική δεσµευτικότητα των αρχών
που θεµελιώνονται στα παραπάνω διεθνή κείµενα, για τον τρόπο αντιµετώπισης των
προβληµάτων από τη χρήση της πληροφορικής και την άσκηση των ελευθεριών βλ.
Γέροντα Α., ό.π., σελ.102, σηµ.194 και σελ.103 επ., Παπαδόπουλο Α., ό.π., σελ. 75 επ.
Βλ. επίσης παραπάνω υπό Ι.
298

Για το ζήτηµα της προστασίας του ατόµου από την ηλεκτρονική επεξεργασία

των πληροφοριών στις εθνικές ευρωπαϊκές νοµοθεσίες βλ. Γέροντα Α., ό.π., σελ. 105
επ., Εισηγ. Έκθ. ν. 2472/1997, ό.π., σελ. 502. Τα σηµαντικότερα νοµοθετήµατα στο
χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: Η Σύµβαση 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης, η
Συµφωνία Σένγκεν και η Σύµβαση Εφαρµογής της και η Οδηγία 95/46/Ε.Κ.
(24.10.1995) για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Βλ. επίσης παραπάνω υπό Ι. 1,5,7,8,9,10,11.
299

Στο εξής η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων θα αναφέρεται στο κείµενο

ως Αρχή.
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4.3.1. Η διάκριση των δεδοµένων σε απλά και ευαίσθητα
4.3.1.1.

Εισαγωγικά

Η πρόβλεψη για τη διάκριση των προσωπικών δεδοµένων ανάλογα µε το
βαθµό της «ευαισθησίας» τους περιλαµβάνεται στα πρώτα νοµοθετήµατα300 για
την προστασία τους και ιδίως στη Σύµβαση 108/1981 του Συµβουλίου της
Ευρώπης και στην Οδηγία 95/46/Ε.Κ. που προβλέπουν ειδικές κατηγορίες
δεδοµένων. Σχετικά µε την παραπάνω διάκριση διατυπώθηκε σχεδόν παράλληλα
και η αντίθετη άποψη,301 δηλαδή, ότι όλες οι πληροφορίες (δεδοµένα) είναι
σηµαντικές και ευαίσθητες σε σχέση µε τη δυνατότητα αξιοποίησής τους αλλά
και σε σχέση µε το σκοπό για τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν. Μάλιστα,
σύµφωνα µε την παραπάνω άποψη, η δυνατότητα αξιοποίησης των δεδοµένων
του προσώπου παρουσιάζεται αυξηµένη εξαιτίας της ηλεκτρονικής συλλογής και
επεξεργασίας η οποία µπορεί, µέσω συσχετισµού και µε άλλα δεδοµένα, να
300

Για τη θέσπιση νοµικών κανόνων προστασίας των δεδοµένων σε διεθνές και

ευρωπαϊκό επίπεδο, βλ. παραπάνω υπό Ι.
301

Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία

προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 69 επ., για την απόφαση Οµοσπονδιακού
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Γερµανίας του 1983 (BVerfGE 65, 1 επ.) που
απορρίπτει τη διάκριση των πληροφοριών σε κατηγορίες και δέχεται ότι η προστασία
τους πρέπει να διαφοροποιείται σε συνάρτηση µε το σκοπό για τον οποίο θα
χρησιµοποιηθούν. Για τη δυσκολία της θεωρητικής θεµελίωσης της ένταξης µιας
κατηγορίας προσωπικών δεδοµένων στα απλά ή στα ευαίσθητα που συναρτάται µε τις
διαφορετικές κοινωνικές ή νοµικές αντιλήψεις κάθε κράτους ως προς το περιεχόµενο
του σκληρού πυρήνα της ιδιωτικής ζωής καθώς και για τη δυσκολία διατύπωσης
κριτηρίων βάσει των οποίων η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων δεν οδηγεί σε
ευµενείς ή δυσµενείς διακρίσεις του υποκειµένου των δεδοµένων βλ. Αρµαµέντο Π.,
Σωτηρόπουλο Β., Προσωπικά δεδοµένα-Ερµηνεία Ν. 2472/1997, Αθήνα-Θεσσαλονίκη
2005, άρθρο 2, αρ. 56.
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παράγει «νέα πληροφορία» και έτσι να καταστήσει δυνατή την προσβολή της
προσωπικότητας και των συνταγµατικών ελευθεριών του προσώπου.
4.3.1.2.

Η προσωπικότητα και η διάκριση των προσωπικών δεδοµένων σε
απλά και ευαίσθητα

Πρότυπο της ελληνικής ρύθµισης για τη διάκριση των δεδοµένων σε απλά
και ευαίσθητα αποτέλεσε η διάταξη του άρθρου 8 παρ.1 της Οδηγίας302
95/46/Ε.Κ.,303 αλλά και το άρθρο 6 της Σύµβασης 108/1981 του Συµβουλίου της
Ευρώπης.304
Από τη βούληση του νοµοθέτη305 αλλά και από το αντικείµενο307 του ν.
2472/1997308 προκύπτει ότι σκοπός του νόµου είναι η προστασία της ιδιωτικής
302

Κατά το άρθρο 8 παρ.1 της Οδηγίας µε τίτλο «Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών

δεδοµένων» απαγορεύεται η «επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που
παρέχουν πληροφορίες για τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε συνδικαλιστικές
οργανώσεις και την υγεία και τη σεξουαλική ζωή». Για την ιστορική πορεία της
διάκρισης στη χώρα µας που ανάγεται και στο πολιτικό παρελθόν βλ. αντί άλλων
Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων, ό.π., σελ.182 επ., και ιδίως σηµ.280, Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 31 και 193 επ.
303

Στο εξής η Οδηγία 95/46/Ε.Κ. θα αναφέρεται ως Οδηγία.

304

Το άρθρο 6 της Σύµβασης µε τίτλο «Ειδικές κατηγορίες πληροφοριών» ορίζει ότι:

«Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική προέλευση,
τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, όπως και οι
πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, που σχετίζονται µε την υγεία ή τη σεξουαλική
ζωή, δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείµενο αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας, εάν
το εσωτερικό δίκαιο δεν προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις. Το αυτό ισχύει για τις
πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες.».
305
307

Βλ. Εισηγητική Έκθεση ν. 2472/1997, ό.π., σελ. 501 και 504.
Το άρθρο 1 ν. 2472/1997 ορίζει ότι: «Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η

θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
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ζωής αλλά και γενικά της προσωπικότητας και των εκδηλώσεων της, πολλές από
τις οποίες αποτελούν περιεχόµενο αντίστοιχων συνταγµατικών επιταγών.309
Έτσι, καθεαυτά τα προστατευόµενα δεδοµένα, ως προσωπικά, καθώς και
η διάκρισή τους σε απλά και ευαίσθητα, συναποτελούν το περιεχόµενο της
προσωπικότητας στη συγκεκριµένη χρονικά και κοινωνικά στιγµή και µε βάση
τις συγκεκριµένες πολιτιστικές και κοινωνικές αντιλήψεις, υπό την αυτονόητη
προϋπόθεση της υπαγωγής σ’ αυτά και άλλων, νέων εκδηλώσεων (δεδοµένων)
της αόριστης έννοιας της προσωπικότητας.310
Μάλιστα, ιδίως τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα αποτελούν εκδηλώσεις
ή στοιχεία του δικαιώµατος της πληροφορικής αυτοδιάθεσης, που αποτελεί
ιδιαίτερα

σηµαντική

εκδήλωση

της

προσωπικότητας

και,

παραπέρα,

συγκαθορίζουν την αξία του ανθρώπου που βρίσκεται στον πυρήνα του
δικαιώµατος και αποτελεί το σκοπό κάθε κανόνα δικαίου.311 Σύµφωνα µε το
προς προστασία των δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών των φυσικών
προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής». Το άρθρο 1 παρ.1 της Οδηγίας 95/46/Ε.Κ. µε
τίτλο «Στόχος της Οδηγίας» ορίζει ότι: Τα κράτη-µέλη εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, την προστασία των θεµελιωδών ελευθεριών και
δικαιωµάτων των φυσικών προσώπων, και ιδίως της ιδιωτικής ζωής, έναντι της
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
308

Στο εξής κάθε παραποµπή σε άρθρα χωρίς αναφορά νοµοθετικού κειµένου καθώς

και κάθε παραποµπή στο νόµο νοείται ως παραποµπή στο νόµο 2472/1997.
309

Βλ. παραπάνω υπό ΙΙ.2.

310

Βλ. Ανθίµου Κ., ό.π., σελ. 166 επ., Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την

ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 181, Μήτρου Λ., Η Αρχή
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 26. Για τον κλειστό αριθµό του
καταλόγου των ευαίσθητων δεδοµένων αλλά και την ευχέρεια του νοµοθέτη για την
ένταξη νέων κατηγοριών ευαίσθητων δεδοµένων βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου
ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 2, αρ. 58.
311

Βλ. Ανθίµου Κ., ό.π., σελ. 169. Βλ. επίσης Κοτζάµπαση Α., ό.π., σελ. 256 επ., για το

δικαίωµα στην ταυτότητα ως «συνέπεια του δικαιώµατος αυτοκαθορισµού της
προσωπικότητας».
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άρθρο 2 περ. β΄ του νόµου ως ευαίσθητα δεδοµένα χαρακτηρίζονται «τα
δεδοµένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά
φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε
ένωση, σωµατείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική
πρόνοια και την ερωτική ζωή καθώς και τα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή
καταδίκες.».312 Το παραπάνω άρθρο προσθέτει και χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα,
κατ’ απόκλιση313 του

άρθρου 8 παρ.1 της Οδηγίας, και τα δεδοµένα που

αφορούν την «κοινωνική πρόνοια»314
312

Όσον αφορά «τα σχετικά µε τις ποινικές διώξεις ή καταδίκες» δεδοµένα, αξίζει να

σηµειωθεί ότι η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 6 της Σύµβασης 108 περιλάµβανε τα
παραπάνω δεδοµένα στις ειδικές κατηγορίες πληροφοριών. Όµως, η παραπάνω διάταξη
δεν περιέχει ρυθµιστικό κανόνα δικαίου και αξιώνει από τον εσωτερικό νοµοθέτη να
προβλέψει τις «κατάλληλες» εγγυήσεις για να ρυθµίσει τις ειδικές κατηγορίες
δεδοµένων αυστηρότερα σε σχέση µε τα απλά.
313

Βλ. Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 25 επ. Τα

δεδοµένα που αφορούν την κοινωνική πρόνοια προστατεύονται ως ευαίσθητα σε
µερικές µόνο χώρες της Ε.Ε., όπως στην Ελβετία, Φινλανδία και Γερµανία, ενώ η
επεξεργασία δεδοµένων που αφορούν «παραβάσεις, ποινικές καταδίκες ή µέτρα
ασφαλείας» καθώς και «η τήρηση πλήρους ποινικού µητρώου» δεν απαγορεύεται,
αλλά, πάντως, προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ.5 της Οδηγίας. Σύµφωνα µε το
παραπάνω άρθρο η επεξεργασία «επιτρέπεται µόνον υπό τον έλεγχο της δηµόσιας
αρχής, ή εάν το εθνικό δίκαιο προβλέπει επαρκείς και ειδικές εγγυήσεις, µε την
επιφύλαξη ενδεχοµένων παρεκκλίσεων τις οποίες ορίζει το κράτος µέλος επί τη βάσει
εθνικών διατάξεων που παρέχουν τις ενδεδειγµένες και ειδικές προς τούτο εγγυήσεις.
Πάντως, η τήρηση πλήρους ποινικού µητρώου επιτρέπεται µόνο υπό τον έλεγχο της
δηµόσιας αρχής. Βλ. περισσότερα Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 200 επ.
314

Όσον αφορά τα δεδοµένα που σχετίζονται µε την κοινωνική πρόνοια, ευαίσθητα

είναι τα προσωπικά δεδοµένα που τηρούν και διαχειρίζονται οι Κοινωνικές Υπηρεσίες
µε σκοπό την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και οι
φορείς µε συναφή αντικείµενα, όπως ασφαλιστικοί και συνταξιοδοτικοί φορείς. Βλ. και
άρθρο 6 παρ.1 του π.δ. 226/1999 (ΦΕΚ Α΄ 190/20.9.1999) «Υπηρεσίες και Οργανώσεις
αρµόδιες για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε υιοθεσίες ανηλίκων και την
138

καθώς και «τα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες».315
πραγµατοποίηση

υιοθεσιών

ανηλίκων

και

διαδικασία

προπαρασκευής

και

πραγµατοποίησης των εν λόγω υιοθεσιών». Κατά το παραπάνω άρθρο οι αρµόδιες
Υπηρεσίες και Οργανώσεις τηρούν απόρρητο αρχείο, το οποίο υπάγεται στις διατάξεις
του ν. 2472/1997. Παραπέρα, δεν είναι θεµιτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 52/2002
απόφαση της Αρχής (ΚΝοΒ 51(2003)736 και 752) η αναγραφή στα πιστοποιητικά
γέννησης του νόµου µε βάση τον οποίο το θετό τέκνο αποκτά την ελληνική ιθαγένεια,
διότι έτσι αποκαλύπτεται έµµεσα η ιδιότητά του ως υιοθετηµένου. Επίσης ευαίσθητα
δεδοµένα που αναφέρονται στην κοινωνική πρόνοια µπορεί να περιέχονται στις
αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας (βλ. υπ’ αριθ. 1319/25.10.2000 απόφαση
της Αρχής σχετικά µε την ανακοίνωση αποφάσεων του ΣτΕ σε τρίτους, σε:
http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/ste.doc), καθώς και µεταξύ των στοιχείων
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όσον αφορά τους δικαιούχους πολεµικών
συντάξεων (βλ. υπ’ αριθ. 39/2002 απόφαση της Αρχής σχετικά µε την ανακοίνωση
στοιχείων που αφορούν δικαιούχους πολεµικών συντάξεων από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους στην Ένωση Αναπήρων Πολέµου, ΚΝοΒ 51(2003)739). Βλ. επίσης
Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 200.
315

Όσον αφορά τα δεδοµένα που σχετίζονται µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες,

ευαίσθητα είναι τα προσωπικά δεδοµένα που αναφέρονται σε ποινικές καταγγελίες,
διώξεις, διοικητικά µέτρα, διοικητικές ποινές, παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας,

δεδοµένα

του

Ποινικού

Μητρώου,

καταδικαστικές

αποφάσεις

δικαστηρίων στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας (βλ. έντυπο 2.0 της Αρχής σε:
www.dpa.gr.). Έτσι, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.67-1047/12.06.2002 απόφαση της Αρχής
για την ανακοίνωση από την αστυνοµία στοιχείων συλληφθέντων προσώπων (ΚΝοΒ
51(2003)752), το όνοµα ή η φωτογραφία προσώπου που φέρεται αναµεµιγµένο σε
εγκληµατική δραστηριότητα και καταζητείται νοµίµως µε σκοπό τη σύλληψη καθώς
και η σύλληψη του παραπάνω προσώπου αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα
βάσει του άρθρου 2 περ. β΄ του νόµου αφού αναφέρονται στην ποινική δίωξη του
προσώπου. Επίσης, ευαίσθητα είναι, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 92/2002 απόφαση της
Αρχής (ΚΝοΒ 51(2003)740), τα προσωπικά δεδοµένα γεωργιανού υπηκόου για τον
οποίο εκκρεµεί στη Γεωργία ένταλµα σύλληψης για ποινικά αδικήµατα.
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Σηµειώνεται ότι στον κατάλογο των ευαίσθητων δεδοµένων του άρθρου 2
περ. β΄ του νόµου προστέθηκαν οι δηλώσεις και τα στοιχεία της αίτησης του
αιτούντος άσυλο καθώς και τα δεδοµένα των ληπτών και ∆ωρητών ανθρωπίνων
ιστών και οργάνων, µε τα άρθρα 2 παρ.12 π.δ.61/1999316 και 9 ν. 2737/1999,317
αντίστοιχα. Ακόµη, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 15/2001 Γνωµοδότηση318 της
Αρχής µε θέµα «Ανάλυση γενετικού υλικού για σκοπούς εξιχνίασης εγκληµάτων
και ποινικής δίωξης» που αφορά στη χρήση γενετικού υλικού (DNA) για
σκοπούς εξιχνίασης εγκληµάτων ενόψει της κατάρτισης του σχεδίου νόµου για
την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας, τα γενετικά δεδοµένα θεωρούνται
ευαίσθητα και η συλλογή και επεξεργασία τους υπόκειται στις ιδιαίτερες
προϋποθέσεις και εγγυήσεις του νόµου, επειδή η χρήση τους ενέχει
σοβαρότατους κινδύνους για τους πολίτες και τα δικαιώµατά τους και, επιπλέον,
«η γνωστοποίηση των δεδοµένων που προκύπτουν από τις γενετικές εξετάσεις
µπορεί να οδηγήσει σε κατηγοριοποίηση των ανθρώπων και σε τελευταία
ανάλυση στον στιγµατισµό και τον κοινωνικό αποκλεισµό τους». Η παραπάνω
316

Το άρθρο 2 παρ.12 του π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ Α΄ 63/1.4.1999) «∆ιαδικασία

αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση
αυτού, έγκριση εισόδου των µελών της οικογενείας του και τρόπος συνεργασίας µε τον
εκπρόσωπο της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα»
ορίζει ότι: «Οι δηλώσεις του αιτούντος άσυλο και τα λοιπά στοιχεία της αιτήσεώς του
αποτελούν «ευαίσθητα δεδοµένα», τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις του ν.
2472/1997», ΚΝοΒ 47(1999)549.
317

Το άρθρο 9 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ Α΄ 174/27.8.1999) «Μεταµοσχεύσεις

ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις» ορίζει ότι: «Το Εθνικό Μητρώο
µε τους λήπτες και τα Αρχεία των ∆ωρητών περιέχουν ευαίσθητα δεδοµένα, κατά την
έννοια του ν. 2472/1997», ΚΝοΒ 47(1999)1908.
318

Βλ. Γνωµοδότηση αρ. 15/2001 (401-15-2-2001 Οδηγία για το DNA) της Αρχής στην

οποία σηµειώνεται µάλιστα ότι στη θεωρία δεν υπάρχει οµοφωνία για την ακριβή
κατάταξη των δεδοµένων αυτών και ότι τα παραπάνω δεδοµένα σχετίζονται µεν µε την
υγεία, µπορεί όµως να θεωρηθούν ως δεδοµένα που αφορούν τη φυλετική ή και εθνική
καταγωγή, ΚΝοΒ 50(2002)1673 επ. Βλ. επίσης Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 100 επ.
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Γνωµοδότηση της Αρχής αφού πρώτα σηµειώνει ότι η λήψη γενετικού υλικού
αποτελεί καθαυτή παρέµβαση (προσβολή) στην προσωπικότητα,319 καθορίζει ως
«γενετικά δεδοµένα όλα τα δεδοµένα, οποιουδήποτε τύπου, τα οποία αφορούν τα
κληρονοµικά χαρακτηριστικά ή τα πρότυπα κληρονοµικότητας αυτών των
χαρακτηριστικών σε µια οµάδα ατόµων. Επίσης όλα τα δεδοµένα για τους
φορείς γενετικής πληροφορίας σε µια ατοµική ή γενετική γραµµή που
σχετίζονται µε οποιαδήποτε άποψη της υγείας ή της ασθένειας, είτε πρόκειται
για προσδιορίσιµα/αναγνωρίσιµα είτε όχι».320
Ανάλογη προς τα γενετικά δεδοµένα πρέπει να είναι και η αντιµετώπιση
των δεδοµένων που προκύπτουν από τη χρήση βιοµετρικών µεθόδων. Μάλιστα,
η χρήση ορισµένων τέτοιων µεθόδων

«θίγει κατάφορα την ανθρώπινη

αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα».321 Κατά συνέπεια τα βιοµετρικά
δεδοµένα322 που προκύπτουν από τέτοιες µεθόδους παρέχουν τη δυνατότητα

319

Αξίζει να σηµειωθεί η διαπίστωση της Αρχής ότι «Η δηµιουργία προφίλ

προσωπικότητας µέσω της γενετικής ανάλυσης προσκρούει ευθέως στην συνταγµατικά
κατοχυρωµένη αξία του ανθρώπου και στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας,
ειδικότερη

εκδήλωση

της

οποίας

είναι

και

το

δικαίωµα

πληροφοριακού

αυτοπροσδιορισµού». Για την απαγόρευση σχηµατισµού προφίλ της προσωπικότητας
βλ. επίσης Schaar P., ό.π., σελ. 50 επ.
320

Όπως καταγράφεται στη Γνωµοδότηση, η Αρχή αποδέχεται τον ορισµό που υιοθετεί

το Συµβούλιο της Ευρώπης στη Σύσταση R (97)5 της 13ης Φεβρουαρίου 1997 για την
προστασία των ιατρικών δεδοµένων των φυσικών προσώπων. Βλ. επίσης Ιγγλεζάκη Ι.,
ό.π., σελ. 100 και σηµ. 45. Η Αρχή και η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής συνδιοργάνωσαν
στις 5.4.2005 εκδήλωση µε θέµα «Προστασία των Γενετικών ∆εδοµένων». Για την
παραπάνω εκδήλωση βλ. περισσότερα σε: http://www.dpa.gr/deltio.htm.
321

Βλ. υπ’ αριθ. 115/2001 Οδηγία της Αρχής (Αρ. Πρωτ. 1830/20.09.2001) ΚΝοΒ

50(2002)1672 επ., http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/workers data61.doc2,
υπό Ε΄ 3.
322

Για τα βιοµετρικά δεδοµένα ειδικότερα καθώς και για τη ένταξή τους στα ευαίσθητα

δεδοµένα βλ. σχετικά Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική
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αναγνώρισης των φυσικών προσώπων κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και,
µάλιστα, κατά τρόπο µοναδικό και εποµένως η επεξεργασία τους εκτός των
πλαισίων323 του νόµου απαγορεύεται. Ειδικότερα, όσον αφορά την επεξεργασία
βιοµετρικών δεδοµένων µε τη µέθοδο συλλογής των δακτυλικών αποτυπωµάτων
για τον έλεγχο εισόδου και εξόδου των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας, η
Αρχή, αφού καταρχήν δέχεται ότι η αναγνώριση του υποκειµένου µε τη µέθοδο
της δακτυλοσκόπησης

εξυπηρετεί από πολλά χρόνια την αντεγκληµατική

πολιτική, έκρινε ότι «η συγκεκριµένη συλλογή και επεξεργασία υπερβαίνει τα
από την αρχή της αναλογικότητας επιβαλλόµενα όρια, σύµφωνα µε το άρθρο 4
παρ. 1β του νόµου, εφόσον ο σκοπός που επιδιώκεται µπορεί να επιτευχθεί µε
ηπιότερα µέσα ελέγχου της παρουσίας των εργαζοµένων…εξαίρεση θα
µπορούσε να γίνει δεκτή µόνο σε ειδικές περιπτώσεις π.χ. για το σκοπό ελέγχου
πρόσβασης σε χώρους απορρήτων αρχείων ή εγκαταστάσεων.».324

4.3.1.3. Τα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς
Τα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς περιλαµβάνουν και αποτυπώνουν
το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρεται στην οικονοµική κατάσταση του
προσώπου και αποτελούν εκδηλώσεις του δικαιώµατος της πληροφορικής
αυτοδιάθεσης. Τα ίδια δεδοµένα είναι συγχρόνως αγαθά, ή εκδηλώσεις, της
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας στην οποία ανήκει η ελευθερία του
προσώπου να αναπτύσσει κάθε είδους νόµιµη δραστηριότητα κοινωνική,
επιστηµονική αλλά και οικονοµική.325 Τέτοια δεδοµένα είναι:326 Τα έσοδα, τα
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 203, σηµ. 310, Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ.
210 όπου και παραπέρα βιβλιογραφικές παραποµπές.
323
324
325

Η επεξεργασία επιτρέπεται στα πλαίσια του άρθρου 7 του νόµου.
Βλ. υπ’ αριθ. 245/9/20.3.2000 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)107.
Βλ. παραπάνω υπό ΙΙ.2.2. και 3.2.
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περιουσιακά στοιχεία κινητά ή ακίνητα, τα περιουσιακά χρέη, οι επενδύσεις, τα
έξοδα, τα δάνεια, οι υποθήκες, οι πιστώσεις, τα επιδόµατα, τα εργασιακά
προνόµια, οι επιχορηγήσεις, πληροφορίες ασφαλιστικές για σύνταξη γήρατος ή
άλλες παροχές, αγαθά ή υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται από το πρόσωπο
καθώς και αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρει το πρόσωπο, τραπεζικοί
λογαριασµοί, πιστωτικές κάρτες, κληρονοµικά δικαιώµατα, αποζηµιώσεις που
λήφθηκαν από το πρόσωπο και ό,τι άλλο αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της
οικονοµικής του συµπεριφοράς.
Θα µπορούσε να υποστηριχθεί327 ότι ορισµένες τουλάχιστον από τις
ειδικότερες εκδηλώσεις της οικονοµικής δραστηριότητας (δεδοµένα οικονοµικής
συµπεριφοράς) αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα και θα έπρεπε να
συµπεριληφθούν στην ρύθµιση του άρθρου 2 περ. β΄ του νόµου. Όµως, παρ’ ότι
η οικονοµική ελευθερία, όπως αυτή κατοχυρώνεται328 από το άρθρο 5 παρ. 1 του

326

Οι κατηγορίες των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς περιλαµβάνονται στο

έντυπο γνωστοποίησης 2.0 της Αρχής: Γνωστοποίηση Σκοπού Τήρησης Αρχείου/
Επεξεργασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (Μέρος ΙΙ), ΚΝοΒ 48(2000)2265 =
www.dpa.gr.
327

Βλ. Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 95 για το παράδειγµα της έρευνας στη Γαλλία όπου µε

βάση τις προτιµήσεις του πληθυσµού τα δεδοµένα σχετικά µε την οικονοµική
δραστηριότητα θεωρήθηκαν κατά πλειοψηφία ότι ανήκουν στις πλέον ευαίσθητες
πληροφορίες.
328

Το Σύνταγµα εγγυάται το δικαίωµα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας

από το οποίο απορρέει η αρχή της οικονοµικής ελευθερίας. Η παραπάνω αρχή σε
συνδυασµό µε τους περιορισµούς που θέτουν ιδίως οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου
106 του Συντάγµατος (και οι οποίοι δεν πρέπει να οδηγούν στην ανατροπή της
οικονοµικής ελευθερίας και την αναίρεση της οικονοµίας της αγοράς) πρέπει να
αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων του κοινωνικού συνόλου και την
πραγµατοποίηση της ευηµερίας του. Από την οικονοµική ελευθερία απορρέουν η
ιδιωτική αυτονοµία και ελευθερία του ανταγωνισµού. Για την οικονοµική ελευθερία ως
«κατευθυντήρια αρχή» βλ. Μάνεση Α., ό.π., σελ. 161 επ. Βλ. επίσης Γεωργόπουλο Κ.,
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Συντάγµατος, αποτελεί (και αυτή) τη βάση του δικαιώµατος της πληροφορικής
αυτοδιάθεσης329 και παρόλο που η διάταξη του άρθρου 2 περ. γ΄ του νόµου για
τον προσδιορισµό του υποκειµένου των δεδοµένων ορίζει ότι το φυσικό
πρόσωπο είναι δυνατό να προσδιοριστεί ιδίως βάσει συγκεκριµένων στοιχείων
που χαρακτηρίζουν, µεταξύ άλλων, την υπόστασή του από άποψη οικονοµική,
τα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς δεν συµπεριλήφθηκαν στην ρύθµιση για
τα ευαίσθητα δεδοµένα «και τούτο λόγω των νοµοθετικών προσπαθειών για τη
διαφάνεια και τον περιορισµό του «βρώµικου χρήµατος», οι οποίες πιθανότατα
θα ναυαγούσαν αν αναγνωριζόταν ένα ειδικό status στα οικονοµικά προσωπικά
δεδοµένα.».330
Ήδη από τη χρησιµοποίηση του όρου «συµπεριφορά» γίνεται αντιληπτό
ότι τα οικονοµικά δεδοµένα αποτελούν έκφραση, ίσως και προέκταση, της
προσωπικότητας του προσώπου και κριτήριο αξιολόγησης όχι µόνο της
παρούσας αλλά και της µελλοντικής οικονοµικής συµπεριφοράς του.
Όµως, η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία της αγοράς, η διαφήµιση, η
αβεβαιότητα,

οι

αλλεπάλληλες

διαρθρωτικές

αλλαγές,

οι

πιθανότητες

δηµιουργίας καταστάσεων ανωτέρας βίας και άλλοι παράγοντες επιδρούν και
διαµορφώνουν οικονοµικές συµπεριφορές και, συνεπώς, δεδοµένα, τα οποία
µπαίνουν στο στόχαστρο των εταιριών πληροφοριών, των τραπεζών και άλλων
φορέων ιδιωτικών ή δηµόσιων µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία αρχείων που
περιέχουν οικονοµικά δεδοµένα µεγάλου αριθµού ατόµων. Τα αρχεία αυτά
εξυπηρετούν την οικονοµική δραστηριότητα των παραπάνω φορέων. Για
παράδειγµα,331 η καταναλωτική πίστη που προσφέρεται από το τραπεζικό

ό.π., σελ. 533 επ., ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα Β΄,
Αθήνα-Κοµοτηνή 1991, σελ. 988 επ.
329

Βλ. παραπάνω υπό ΙΙ.2.2.

330

Βλ. Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 94.

331

Βλ. αποσπάσµατα από το βιβλίο της Ένωσης Καταναλωτών και ∆ανειοληπτών «Οι

Τράπεζες στο µικροσκόπιο» σε: http://www.otsm.idx.gr/"ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ–4–11-00". Βλ.
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σύστηµα στηρίζεται εν πολλοίς στη διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας, η
οποία αποτελεί οικονοµική συµπεριφορά (δεδοµένο) και µπορεί να περιλαµβάνει
πληροφορίες για το άτοµο, όπως πού εργάζεται, πώς ζει, τί αγοράζει, πώς
διασκεδάζει, τί περιουσία έχει, τί θα ήθελε να αποκτήσει και πώς αντιµετωπίζει
τις οικονοµικές του υποχρεώσεις. Με την παραπάνω έννοια η πιστοληπτική
ικανότητα ως υπό επεξεργασία δεδοµένο µπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου
για τα οικονοµικά συµφέροντα, αλλά και για την αξιοπρέπεια του ατόµου.
Επίσης, αυξηµένος παρουσιάζεται ο παραπάνω κίνδυνος στις περιπτώσεις
συλλογής

και

επεξεργασίας

των

δυσµενών

δεδοµένων

οικονοµικής

συµπεριφοράς διότι αυτά µπορούν να αποτελέσουν εµπόδιο στην ανάπτυξη της
προσωπικότητας «και να έχουν δυσανάλογες µε τη βαρύτητά τους δυσµενείς
συνέπειες για το άτοµο αυτό.».332
Το ιδιαίτερα “ευαίσθητο” αυτό θέµα της επεξεργασίας των δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς ήταν αναµενόµενο να απασχολήσει την Αρχή τόσο
προληπτικά µε την µορφή κανονιστικών πράξεων, γνωµοδοτήσεων και
αποφάσεων, όσο και κατασταλτικά µε την ευκαιρία καταγγελιών που
απευθύνθηκαν στην Αρχή. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε να ερευνήσουµε το
νοµικό πλαίσιο της προστασίας των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς των
φυσικών προσώπων, όπως διαµορφώνεται από τις διατάξεις του ν. 2472/1997
και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων.
4.4. Η προστασία των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
4.4.1. Εισαγωγικά

επίσης Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π.,
σελ. 29 και ιδίως σηµ. 15.
332

Βλ. Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 10, Σταθόπουλο Μ., ό.π., σελ. 2.
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Η βασική διάκριση333 των δεδοµένων σε απλά και ευαίσθητα διαµορφώνει
αντίστοιχα και τις προϋποθέσεις επεξεργασίας τους. Όσον αφορά τα απλά
προσωπικά δεδοµένα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα δεδοµένα οικονοµικής
συµπεριφοράς) ο νόµος καθιερώνει στα άρθρα 4 έως 10 τις προϋποθέσεις334
νοµιµότητας

της

επεξεργασίας

τους.

Αυτές

συγκροτούνται

από

τον

προσδιορισµό της βάσης νοµιµότητας της επεξεργασίας µε την καθιέρωση της
αρχής της απαγόρευσης της επεξεργασίας (εκτός αν συντρέχει η συγκατάθεση
του υποκειµένου ή άλλη εξαιρετική περίπτωση που νοµιµοποιεί την
επεξεργασία), τις αρχές που διέπουν τη νοµιµότητα της επεξεργασίας και την
ειδική προϋπόθεση της γνωστοποίησης κάθε επεξεργασίας ή αρχείου δεδοµένων
στην Αρχή.335 Ακόµη, µε ειδικές διατάξεις ρυθµίζονται οι προυποθέσεις της
διασύνδεσης αρχείων και της διασυνοριακής ροής δεδοµένων που αποτελούν
ειδικές µορφές επεξεργασίας.336 Επίσης µεταξύ των προυποθέσεων της
επεξεργασίας περιλαµβάνεται και η λήψη µέτρων ασφάλειας των δεδοµένων και
της επεξεργασίας τους.337 Ο νόµος θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις για την
επεξεργασία των δεδοµένων που προσδιορίζονται ως «ευαίσθητα» σε σχέση µε
τα απλά καθόσον τα ευαίσθητα συγκροτούν τον πυρήνα της προσωπικότητας
του ανθρώπου.338
Επειδή κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων αποτελεί επέµβαση στα
θεµελιώδη δικαιώµατα, ο νοµοθέτης εισάγει την αρχή ότι η συλλογή και η
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων καταρχή απαγορεύονται και επιτρέπονται
333

Βλ. παραπάνω υπό 4.3.1.

334

Βλ. άρθρα 6-9, 16,17 και 25 επ. της Οδηγίας.

335

Για την υποχρέωση γνωστοποίησης όλων των αρχείων ως «εργαλείο

διαπαιδαγώγησης» βλ. Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π.,
σελ. 24.
336

Βλ. παρακάτω υπό 4.4.3.2. και 4.4.3.3.

337

Βλ. παρακάτω υπό 4.4.3.4.

338

Βλ. παραπάνω υπό 4.3.1.2. Η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων

αποτέλεσε αυτοτελή µελέτη από τον Ιγγλεζάκη Ι., Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα,
Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2003, στον οποίο και παραπέµπω.
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µόνον εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου που είναι η συγκατάθεση ή
όταν συντρέχουν άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η
επεξεργασία.
4.4.2.

Το σύστηµα των ουσιαστικών προϋποθέσεων της νοµιµότητας της
επεξεργασίας

Θεµελιώδης αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων είναι ότι η
συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων καταρχήν απαγορεύεται
(και άρα είναι παράνοµη) και επιτρέπεται µόνον υπό τις προϋποθέσεις του
νόµου. Η παραπάνω αρχή αποτελεί τον κανόνα ερµηνείας των διατάξεων του
νόµου και υποδηλώνει ότι πρόθεση του νοµοθέτη είναι, στην περίπτωση της
στάθµισης των συγκρουόµενων αγαθών, να λειτουργήσει η ερµηνεία
περισσότερο υπέρ της προστασίας των δεδοµένων

προς ικανοποίηση του

δικαιώµατος της πληροφορικής αυτοδιάθεσης και λιγότερο υπέρ της
πληροφοριακής ελευθερίας ενόψει των κινδύνων από την ανάπτυξη της
πληροφορικής τεχνολογίας.339

4.4.2.1. Η συγκατάθεση
Βασικός θεµελιωτικός όρος340 και λόγος της επεξεργασίας είναι η παροχή
της συγκατάθεσης του υποκειµένου των δεδοµένων.
Η συγκατάθεση του υποκειµένου βρίσκεται στο κέντρο του συστήµατος
των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την επεξεργασία και αποτελεί εκδήλωση

339

Βλ. Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 16 επ.,

Σταθόπουλο Μ., ό.π., σελ. 19.
340

Βλ. άρθρο 5 ν. 2472/1997.
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του δικαιώµατος της πληροφορικής αυτοδιάθεσης341 του ατόµου να προσδιορίζει
το ίδιο αν δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα που το
αφορούν. Κατά τον ορισµό του νόµου342 συγκατάθεση του υποκειµένου είναι
κάθε ελεύθερη,343 ρητή και ειδική δήλωση βούλησης που εκφράζεται µε τρόπο
341

Βλ. Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής,

ό.π., σελ. 28 επ., Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ.
17 επ. Για το δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης στο Σύνταγµα και στο κοινό
δίκαιο βλ. παραπάνω υπό ΙΙ.2.5.3. και 3.3.3. Κατά το άρθρο 7 της Οδηγίας η
συγκατάθεση είναι µια από τις διαζευκτικά απαριθµούµενες προϋποθέσεις νοµιµότητας
της επεξεργασίας. Για τη σηµασία της διαφοράς µεταξύ της ελληνικής και κοινοτικής
ρύθµισης βλ. Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 70 επ., Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 17 επ. Με τη συγκατάθεση προτάσσει ο νόµος την
προστασία της προσωπικότητας έναντι της πληροφοριακής ελευθερίας την οποία θέτει
υπό περιορισµούς ενόψει των ιδιαιτέρων κινδύνων από την ανάπτυξη της τεχνολογίας
και έναντι της ισχύος των κατόχων της οικονοµικής, ιδίως, πληροφορίας. Για το
παραπάνω θέµα βλ. Σταθόπουλο Μ., ό.π., σελ. 18 επ., ο οποίος σηµειώνει ότι: Όταν
αγωνιζόµαστε για ελευθερίες πρέπει να έχουµε στο νου πρώτιστα τις ελευθερίες των
αδυνάτων και όχι των ισχυρών.
342

Κατά το άρθρο 2 περ. (ια) του νόµου: «Συγκατάθεση» του υποκειµένου των

δεδοµένων (είναι) κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται
µε τρόπο σαφή και εν πλήρη επιγνώσει, και µε την οποία, το υποκείµενο των
δεδοµένων, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο
επεξεργασίας τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.».
343

Βλ. υπ’ αριθ. 18/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)738 και υπ’ αριθ.

38/2002 απόφαση της Αρχής για την έκδοση κάρτας προνοµίων (ΚΝοΒ 51(2003)738)
σύµφωνα µε την οποία πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η συγκατάθεση δίδεται ελεύθερα
(δηλ. χωρίς καταναγκασµό ή υπόσχεση απολαβών), εν πλήρη επιγνώσει (και όχι ως
προϊόν παραπλάνησης) και ύστερα από ενηµέρωση. Βλ. επίσης την υπ’ αριθ.
523/18/25.5.2000 Οδηγία της Αρχής για τους όρους της νόµιµης επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα νέων µητέρων για τους σκοπούς της άµεσης
εµπορίας ή διαφήµισης στο χώρο των µαιευτηρίων, στην οποία διατυπώνεται η
αµφιβολία της Αρχής αν η συγκατάθεση της µητέρας (υποκειµένου) λόγω της φυσικής
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σαφή και µε την οποία το υποκείµενο των δεδοµένων δέχεται την επεξεργασία
των προσωπικών του δεδοµένων, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί.344
Έτσι, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων οικονοµικής
συµπεριφοράς δεν είναι νόµιµη η έκδοση από τράπεζα πιστωτικής κάρτας,345 η
επεξεργασία από τράπεζα πληροφοριών για την πιστοληπτική ικανότητα του
συζύγου της αιτούσας δάνειο (χωρίς ανάµειξη του συζύγου στη δανειακή
σχέση),346 η επεξεργασία από χρηµατιστηριακή εταιρία στοιχείων πελατών
προκειµένου να προβεί σε άνοιγµα λογαριασµού για αγορά µετοχών στο
χρηµατιστήριο,347 η επεξεργασία από επιχειρηµατία – αποδέκτη δυσµενών
οικονοµικών δεδοµένων – των παραπάνω δυσµενών οικονοµικών δεδοµένων του
πελάτη του,348 η επεξεργασία δεδοµένων στις περιπτώσεις της έρευνας
καταναλωτικής συµπεριφοράς µε σκοπό την άµεση ή έµµεση διαφήµιση
προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών,349 η επεξεργασία οικονοµικών δεδοµένων
πελατών από Ασφαλιστική εταιρία για την έκδοση πιστωτικής κάρτας,350 η
επεξεργασία δεδοµένων που αφορούν τη «συγκέντρωση κινδύνων» που έχουν
αναλάβει ιδιώτες και επιχειρήσεις από καταναλωτικά/προσωπικά δάνεια και

ή ψυχολογικής κατάστασής της, µία ή δύο µέρες µετά τον τοκετό, πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 2 περ. (ια) του νόµου, ΚΝοΒ 50(2002)108 επ.
344

Για την ενηµέρωση του υποκειµένου βλ. παρακάτω υπό 4.4.4.2.

345

Βλ. υπ’ αριθ. 41/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1677.

346

Βλ. υπ’ αριθ. 54/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1677.

347

Βλ. υπ’ αριθ. 66/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1677.

348

Βλ. υπ’ αριθ. 130/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1677.

349

Βλ. υπ’ αριθ. 50/20.1.2000.απόφαση της Αρχής «Όροι για τη νόµιµη επεξεργασία

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για του σκοπούς της άµεσης εµπορίας ή
διαφήµισης

και

της

διαπίστωσης

πιστοληπτικής

ικανότητας»,

http://

www.dpa.gr/Documents/Gre/ Apofaseis/etairies.doc. Η απόφαση επαναλήφτηκε µε την
υπ’ αριθ. 26/2004 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 52(2004)686.
350

Βλ. υπ’ αριθ. 61/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1676.
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πιστωτικές/χρεωστικές

κάρτες,351

η

επεξεργασία

από

εταιρία

ευµενών

δεδοµένων, λευκή λίστα, όπως είναι η ακίνητη περιουσία χωρίς βάρη.352
Η συγκατάθεση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδροµικό
αποτέλεσµα. Ο ορισµός της συγκατάθεσης δεν φαίνεται353 να θεωρείται από
µόνος του επαρκής σε ορισµένες περιπτώσεις επεξεργασίας δεδοµένων, για
παράδειγµα όταν υπάρχει εξάρτηση354 του υποκειµένου από τον υπεύθυνο ή το
υποκείµενο δίνει τη συγκατάθεσή του στο πλαίσιο σύµβασης προσχώρησης.355
351

Βλ. υπ’ αριθ. 86/2002 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/site_apof_86_2002.doc = KΝoΒ 51(2003)736 και τη διαπίστωση της
Αρχής ότι σε καµµία ευρωπαϊκή χώρα δεν γίνεται συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων
που αφορούν νόµιµη οικονοµική συµπεριφορά, όπως η λήψη δανείου, χωρίς τη
συγκατάθεση του υποκειµένου.
352

Βλ. υπ’ αριθ. 35/2005 απόφαση της Αρχής, σε:http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/35_05_anonym.doc.
353

Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία

προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 148 και σηµ. 304, Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 71 επ.,
Σταθόπουλο Μ., ό.π., σελ. 16. Εξάλλου, κατά την Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 20 επ., «Η ρύθµιση αντανακλά τις συγκρούσεις
συµφερόντων και δικαιωµάτων που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων.».
354

Βλ. υπ’ αριθ. 115/2001 Οδηγία της Αρχής για την επεξεργασία προσωπικών

δεδοµένων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, όπου αµφισβητείται, στην περίπτωση
των σχέσεων απασχόλησης, η ελευθερία της συγκατάθεσης των εργαζοµένων για την
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων από τον εργοδότη, λόγω της εγγενούς
ανισότητας των µερών, ΚΝοΒ 50(2002)1672, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/
Apofaseis/workersdata61.doc2. Βλ. επίσης υπ’ αριθ. 61/2004 απόφαση της Αρχής (υπό
5), στην ετήσια έκθεση της Αρχής για το 2004, σε: http://www.dpa.gr/Documents/Gre/
Com/annual_report_04.pdf
355

Για την συγκατάθεση που µπορεί να περιέχεται σε γενικούς έντυπους όρους

συναλλαγών, όπως τραπεζικές συµβάσεις, ασφαλιστικές συµβάσεις βλ. Ιγγλεζάκη Ι.,
ό.π., σελ. 220 επ. Βλ. επίσης Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων,
ό.π., σελ. 18.
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Εξάλλου, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 92/2001 απόφαση της Αρχής,356 η
συγκατάθεση ως δήλωση βούλησης κατά την έννοια του νόµου είναι αυτοδίκαια
άκυρη όταν το υποκείµενο δίνει µεν τη συναίνεσή του για την παραγωγή του
εννόµου αποτελέσµατος της συλλογής των προσωπικών του δεδοµένων και της
θέσης τους σε αρχείο, όµως, η συµπεριφορά του αυτή αντίκειται προς τις
συνταγµατικές διατάξεις του σεβασµού και της προστασίας του ανθρώπου ως
αξίας (από τις οποίες απαγορεύεται η παραίτηση) και άρα η παραπάνω
συµπεριφορά (συγκατάθεση) είναι αντισυνταγµατική, παράνοµη και αντίθετη µε
τα χρηστά ήθη και εποµένως άκυρη και δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα.
Η συγκατάθεση του υποκειµένου στην επεξεργασία των δεδοµένων της
οικονοµικής του συµπεριφοράς δεν απαιτείται να είναι έγγραφη,357 αρκεί να
είναι ρητή. Έτσι, µπορεί να προκύπτει από τη σχέση358 που συνδέει το

356

Βλ. υπ’ αριθµ. 92/2001 απόφαση της Αρχής για το θέµα του αρχείου της

τηλεοπτικής

παραγωγής

«BigBrother»,

σε:

http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/BIG20BROTHER%202.doc (1346_3.07.2001) = ΤοΣ (2001)1369 επ. Στην
παραπάνω απόφαση η Αρχή αποφαίνεται ότι κατά τις συνταγµατικές διατάξεις των
άρθρων 2 παρ. 1, 5, 5Α, 9 και 9Α του Συντάγµατος, η τριτενέργεια των οποίων στις
ιδιωτικές σχέσεις είναι αυτόµατη, «η αξία του ανθρώπου και η προστασία της υλικής
και ηθικής του υπόστασης είναι υπέρτατη δηµόσιας τάξης αρχή από την οποία δεν είναι
δυνατή η παραίτηση. Συµπεριφορά αντίθετη προς τις αρχές αυτές δεν είναι ανεκτή από
το δίκαιο και ως εκ τούτου σχετική δήλωση βουλήσεως δεν παράγει έννοµα
αποτελέσµατα, η δε πάνω σ’ αυτή συµφωνία των µερών είναι άκυρη και θεωρείται ότι
δεν έγινε ποτέ.».
357

Ο νόµος απαιτεί έγγραφη συγκατάθεση του υποκειµένου για την επεξεργασία των

ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, στα οποία, όµως, δεν εντάσσονται τα δεδοµένα
οικονοµικής συµπεριφοράς. Βλ. άρθρο 7 παρ.2 περ. α΄ του νόµου.
358

Η Αρχή, στην υπ’ αριθ. 81/2001 απόφασή της (ΚΝοΒ 50(2002)1677), συνήγαγε

συγκατάθεση του υποκειµένου προς την εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µε
την οποία συνδεόταν µε συµβατική σχέση, για τη διενέργεια εκ µέρους της και για
λογαριασµό του πράξεων µέσω οποιασδήποτε χρηµατιστηριακής εταιρίας, από το
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υποκείµενο µε τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από το συνδυασµό των
περιστάσεων που συνοδεύουν την επεξεργασία.359
4.4.2.2. Νοµιµότητα της επεξεργασίας χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου
Ο νόµος προσδιορίζει ταυτόχρονα στο άρθρο 5 παρ. 2 τις περιπτώσεις που
-κατ’ εξαίρεση- επιτρέπεται η επεξεργασία χωρίς τη συγκατάθεση του
υποκειµένου είτε γιατί αυτό δεν το επιθυµεί360 είτε γιατί αγνοεί την επεξεργασία.
Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο η επεξεργασία των απλών προσωπικών
δεδοµένων (και συνεπώς και των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς)
επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου τους, όταν:
(α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύµβασης, στην
οποία συµβαλλόµενο µέρος είναι το υποκείµενο των δεδοµένων ή για τη λήψη
µέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειµένου κατά το προσυµβατικό στάδιο. Έτσι,
η επεξεργασία των δεδοµένων των ιδιοκτητών διαµερισµάτων πολυκατοικίας
στο µέτρο που είναι αναγκαία για διαχειριστικούς σκοπούς (π.χ. αναγραφή στον
πίνακα κοινοχρήστων) µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους
διότι επιβάλλεται για την εκπλήρωση συµβατικών τους υποχρεώσεων.361 Επίσης,
γεγονός ότι ο ενδιαφερόµενος είχε δώσει λευκή συγκατάθεση στην εταιρία να
συναλλάσσεται µε οποιαδήποτε χρηµατιστηριακή επιχείρηση.
359

Βλ. υπ’ αριθ. 124/2001 απόφαση της Αρχής (ΚΝοΒ 50(2002)1677), η οποία έκρινε

ότι η συγκατάθεση του υποκειµένου, στη συλλογή δεδοµένων του από εταιρία εµπορίας
και αποστολής διαφηµιστικού υλικού, τεκµαίρεται από την επανειληµµένη τηλεφωνική
επικοινωνία εκπροσώπου της µαζί του µε σκοπό τη συλλογή των δεδοµένων του και
την τετραετή διαφηµιστική επικοινωνία µαζί του χωρίς να προβάλλει ποτέ αντιρρήσεις.
360

Για το ζεύγος των εναλλακτικών δυνατοτήτων της συγκατάθεσης/ αντίρρησης, ή

αλλιώς, opt-in / opt-out βλ. Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 217 επ., Μήτρου Λ., Η Αρχή
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 18 επ.
361

Βλ. υπ’ αριθ. 72/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1678 και υπ’ αριθ.

47/2005 απόφαση της Αρχής, σε:http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/47_05_
anonym.doc.
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ανεξάρτητα από τη συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων, είναι νόµιµη
η επεξεργασία των δεδοµένων που αφορούν πελάτη (αγοραστή) εταιρίας
εµπορίας αυτοκινήτων από την παραπάνω εταιρία µόνο για την εκτέλεση της
σύµβασης.362
(β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του
υπευθύνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόµο. Για παράδειγµα
είναι νόµιµο το αίτηµα του ∆ήµου για πρόσβαση στο αρχείο της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων µε σκοπό να κατανείµει τις δαπάνες
κατασκευής πεζοδροµίων και έργων αποχέτευσης στους υπόχρεους ιδιοκτήτες,
εφόσον η χορήγηση των σχετικών στοιχείων είναι αναγκαία για την εκπλήρωση
νόµιµης υποχρέωσής του και εµπίπτει στις εξαιρετικές περιπτώσεις που
προβλέπει το άρθρο 85 παρ. 5γ του ν. 2238/1994 για την κάµψη του
φορολογικού απορρήτου, και εφόσον: η επεξεργασία περιορίζεται στο
ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση κατοικίας και ΑΦΜ των υπόχρεων,
αφορά µόνο τους οφειλέτες του ∆ήµου και θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για
την σύνταξη των τίτλων είσπραξης363. είναι νόµιµη η χορήγηση από τη
∆ιεύθυνση Φυλακών στο Σ∆ΟΕ στοιχείων σχετικών µε τις αµοιβές που
εισέπραξαν δικηγόροι από κρατούµενους για τον έλεγχο της τυχόν διάπραξης
φορολογικών παραβάσεων, ενόψει του άρθρου 4 παρ. 2 και 6 του ν. 2343/1995
που επιβάλλει υποχρέωση στις δηµόσιες υπηρεσίες για συνδροµή του Σ∆ΟΕ364. η
πρόσβαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε στα στοιχεία των παραβατών οδηγών που τηρούνται
στο µηχανογραφικό κέντρο του ΥΜΕ, αναγκαία για την είσπραξη των
προστίµων365. η συλλογή και επεξεργασία οικονοµικών δεδοµένων ανωνύµων
εταιριών

από

ορκωτούς

ελεγκτές

στο

πλαίσιο

της

ελεγκτικής

τους

αρµοδιότητας366. η επεξεργασία που συνίσταται στην ενηµέρωση των µελών
362

Βλ. υπ’ αριθ. 18/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)738.

363

Βλ. υπ’ αριθ. 118/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1678.

364

Βλ. υπ’ αριθ. 113/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1678.

365

Βλ. υπ’ αριθ. 99/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1678.

366

Βλ. υπ’ αριθ. 17/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1678.
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∆ικηγορικού Συλλόγου ότι δεν δικαιούνται µερίσµατος, αφού αποτελεί
υποχρέωση του ∆Σ που επιβάλλεται από το νόµο, δηλαδή, από διάταξη του
Καταστατικού του που έχει κυρωθεί µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης.367
(γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος
του υποκειµένου.368 Τέτοια καταρχή, είναι η περίπτωση που το υποκείµενο τελεί
σε φυσική ή νοµική αδυναµία να δώσει τη συγκατάθεσή του. Η παραπάνω
εξαίρεση από τον κανόνα της απαγόρευσης εφαρµόζεται στην περίπτωση που το
υποκείµενο των δεδοµένων θα έδινε τη συγκατάθεσή του, αλλά αυτό δεν είναι
δυνατό διότι βρίσκεται σε φυσική ή νοµική αδυναµία. Στις παραπάνω
περιπτώσεις απαιτείται στάθµιση των συµφερόντων του υποκειµένου που τελεί
σε φυσική ή νοµική αδυναµία να δώσει τη συγκατάθεσή του και της ανάγκης
διαφύλαξης ζωτικού συµφέροντός του, για να θεωρηθεί κατά τεκµήριο ότι το
πρόσωπο αυτό θα έδινε τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των
προσωπικών του δεδοµένων, αν µπορούσε, δηλαδή αν δεν τελούσε σε φυσική ή
νοµική αδυναµία.369
Πέρα από τη φυσική ή νοµική αδυναµία χορήγησης συγκατάθεσης που
νοµιµοποιεί την επεξεργασία η οποία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού
συµφέροντος του υποκειµένου, η Αρχή αντιµετώπισε και άλλες περιπτώσεις
όπου η επεξεργασία κρίθηκε θεµιτή λόγω της αναγκαιότητάς της για τη
διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος του υποκειµένου. Συγκεκριµένα: Η Αρχή
επέτρεψε τη διαβίβαση δεδοµένων αλλοδαπού από το Υπουργείο Εξωτερικών
367

Βλ. υπ’ αριθ. 36/2005 απόφαση της Αρχής, σε:http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/36_05_anonym.doc.
368

Πρβλ. άρθρο 8 παρ. 2 (γ) της Οδηγίας που περιλαµβάνει, όµως, εκτός από το ζωτικό

συµφέρον του υποκειµένου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, και το ζωτικό
συµφέρον «άλλου προσώπου».
369

Για τις έννοιες «φυσική ή νοµική αδυναµία» και «ζωτικό συµφέρον» ως

προϋποθέσεις της εξαίρεσης που εισάγει το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. γ΄ βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 5, αρ. 384-389. Βλ. επίσης Ιγγλεζάκη Ι.,
ό.π., σελ. 224 επ. όπου εξετάζονται οι παραπάνω έννοιες κατά την επεξεργασία
ευαίσθητων δεδοµένων.
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στην υπηρεσία µετανάστευσης των ΗΠΑ (κρίνοντας ότι η αµερικανική
νοµοθεσία έχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας) επειδή η διαβίβαση κρίθηκε
αναγκαία για τη διασφάλιση ζωτικού συµφέροντος του υποκειµένου για την
αντιµετώπιση της ανάγκης παροχής ασύλου370. έδωσε την άδεια στο Υπουργείο
Εξωτερικών να διαβιβάσει στην Πρεσβεία της Αυστραλίας προσωπικά δεδοµένα
αλλοδαπών υπηκόων, αφού διαπιστώθηκε ότι η διαβίβαση των δεδοµένων δεν
επιφέρει βλάβη στα δικαιώµατα των υποκειµένων και ότι ανταποκρίνεται στο
ζωτικό τους συµφέρον να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις του οικείου αλλοδαπού δικαίου.371
Παραπέρα, µπορεί να θεωρηθεί ότι ζωτικό συµφέρον υπάρχει και κατά
την επεξεργασία οικονοµικών αγαθών (περιουσία, ιδιοκτησία) του υποκειµένου,
στο µέτρο που η επεξεργασία τους συνδέεται µε την επιβίωση ή την υγεία του
υποκειµένου, και όχι όταν αυτή υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της ιδιωτικής
αυτονοµίας, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος.372
(δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δηµοσίου
συµφέροντος ή έργου που εµπίπτει στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας και
εκτελείται από δηµόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο
επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδοµένα. Στην
έννοια του έργου δηµοσίου συµφέροντος ή του έργου άσκησης δηµόσιας
εξουσίας για την εκτέλεση των οποίων είναι αναγκαία η επεξεργασία δεδοµένων,
χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου, εµπίπτει η γνωστοποίηση σε βουλευτές
των ονοµάτων των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆ΕΚΟ καθώς και των
αποδοχών τους στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου373. η
δυνατότητα άσκησης ελέγχου σε οικονοµικά δεδοµένα (από την αρµόδια αρχή)
για τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων χορήγησης επιδόµατος

370

Βλ. υπ’ αριθ. 128/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1682.

371

Βλ. υπ’ αριθ. 4/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)740.

372

Βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 5, αρ. 385.

373

Βλ. υπ’ αριθ. 48/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1678.
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κοινωνικής αλληλεγγύης374. η υποβολή εκκαθαριστικού σηµειώµατος της
φορολογικής δήλωσης από τις συζύγους ασφαλισµένων στο ΤΑΠ-ΟΤΕ για τον
έλεγχο τυχόν συνταξιοδότησής τους από άλλο ταµείο375. η είσπραξη από τους
φαρµακευτικούς συλλόγους των οφειλών των Ασφαλιστικών Ταµείων προς τα
Φαρµακεία, µε σκοπό την απόδοσή τους στα Φαρµακεία, εφόσον η παραπάνω
διαδικασία προβλέπεται από το νόµο376. η γνωστοποίηση σε δικαστικό επιµελητή
(εφοδιασµένο

µε

τίτλο

εκτελεστό)

περιουσιακών

στοιχείων

οφειλέτη

(υποκειµένου των σχετικών δεδοµένων) που τηρούνται σε δηµόσια αρχεία και
είναι αναγκαία για την εκτέλεση του τίτλου377. η δηµοσιοποίηση του πορίσµατος
ελέγχου των χρηµατιστηριακών συναλλαγών των βουλευτών που έχει σκοπό το
δηµόσιο έλεγχο των χρηµατιστηριακών δραστηριοτήτων των βουλευτών για την
εξυπηρέτηση της αρχής της διαφάνειας κατά την έννοια του άρθρου 29 παρ. 2
του Συντάγµατος.378
(ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του
έννοµου συµφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι
τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδοµένα και υπό τον όρο ότι τούτο
υπερέχει προφανώς των δικαιωµάτων και συµφερόντων των προσώπων στα
οποία αναφέρονται τα δεδοµένα και δεν θίγονται οι θεµελιώδεις ελευθερίες
αυτών. Τρίτοι, των οποίων το έννοµο συµφέρον για πληροφόρηση υπερέχει του
δικαιώµατος του ατόµου στα προσωπικά του δεδοµένα, µπορούν να θεωρηθούν
Ενώσεις Τραπεζών, όπου λειτουργούν ∆ιατραπεζικά Συστήµατα Συναλλαγών ή
τηρούνται Αρχεία Πληροφοριών µε σκοπό την προστασία των συναλλαγών και

374

Βλ. υπ’ αριθ. 6/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1678.

375

Βλ. υπ’ αριθ. 44/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1678.

376

Βλ. υπ’ αριθ. 90/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1678.

377

Βλ. υπ’ αριθ. 30/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1679.

378

Βλ. υπ’ αριθ. 34/2005 απόφαση της Αρχής σε: http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/34_05_anonym.doc.
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των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, που µετέχουν στις παραπάνω ενώσεις.379
Κρίθηκε από την Αρχή ως υπέρτερο του συµφέροντος του υποκειµένου, µε βάση
της αρχή της αναλογικότητας,380 το συµφέρον του υπεύθυνου (επεξεργασίας) για
την επεξεργασία – από δηµόσια προσβάσιµη πηγή – προσωπικών δεδοµένων µε
σκοπό την προώθηση και διαφήµιση υπηρεσιών381. το συµφέρον για την εύρυθµη
λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος έναντι του συµφέροντος του
υποκειµένου382. το συµφέρον της τράπεζας, εκδότριας πιστωτικών καρτών, να
καταγράφει τηλεφωνική συνδιάλεξη πελάτη της (υποκείµενο προσωπικών
δεδοµένων) µε αντικείµενο την πληροφόρησή του για τον τρόπο ακύρωσης
πιστωτικής κάρτας για να διασφαλίσει το ακριβές περιεχόµενο της συνδιάλεξης,
το χρόνο πραγµατικής διάρκειας και να αποκλείσει τη δυνατότητα συναλλαγών
από µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο µε χρήση κάρτας που έχει απωλεσθεί ή
κλαπεί383. το έννοµο συµφέρον τρίτου για τη χρήση οικονοµικών δεδοµένων384
του υποκειµένου αναγκαίων για την αναγνώριση, άσκηση και υπεράσπιση
δικαιώµατός του ενώπιον του ∆ικαστηρίου. η ικανοποίηση του αιτήµατος
εταιρίας να λάβει γνώση της κίνησης τραπεζικών λογαριασµών πρώην
υπαλλήλου της για την αντίκρουση αγωγής καταβολής µισθών, µόνο ως προς τα
παραστατικά πληρωµής των µισθών (ενόψει του τραπεζικού απορρήτου).385

379

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληρο- φορικής,

ό.π., σελ. 30 επ. Βλ. επίσης παρακάτω υπό 4.4.2.3.
380

Βλ. παρακάτω υπό 4.4.2.5.2.

381

Βλ. υπ’ αριθ. 14/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1679.

382

Βλ. υπ’ αριθ. 36/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1679.

383

Βλ. υπ’ αριθ. 152/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1679.

384

Βλ. σχετικά υπ’ αριθ. 27, 75, 82/2001 αποφάσεις της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1679

επ. και υπ’ αριθ. 22/2004 απόφαση της Αρχής στην Ετήσια Έκθεση για το 2004
σε:http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Com/annual_report _04.pdf.
385

Βλ. υπ’ αριθ. 64/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002) 1680.
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4.4.2.3.

Επεξεργασία

δεδοµένων

οικονοµικής

συµπεριφοράς

από

την

«Τειρεσίας αε»386
Κατά την επεξεργασία των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς από τη
διατραπεζική ανώνυµη εταιρία «Τραπεζικά Συστήµατα Πληροφοριών Α.Ε.» µε
το διακριτικό τίτλο «Τειρεσίας Α.Ε.», είναι δυνατό να ανακύψουν ζητήµατα που
αφορούν κυρίως τη σύγκρουση µεταξύ του δικαιώµατος (οικονοµικό συµφέρον)
της πληροφόρησης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και του δικαιώµατος
(συµφέρον) του πολίτη για την προστασία των προσωπικών του δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς από την ηλεκτρονική τους επεξεργασία. Με αφορµή
την παραπάνω σύγκρουση και για την εναρµόνιση των αρχείων της «Τειρεσίας
αε» µε το νοµοθετικό πλαίσιο του ν. 2472/1997, η Αρχή εξέδωσε σειρά
αποφάσεων µε τις οποίες ρυθµίζει την επεξεργασία των ενλόγω δεδοµένων, η
οποία πραγµατοποιείται κυρίως στο πεδίο της καθηµερινής συναλλακτικής
τραπεζικής

δραστηριότητας,

και

διέκρινε

τις

κατηγορίες

δεδοµένων

(οικονοµικής συµπεριφοράς) σε εκείνες των οποίων η επεξεργασία επιτρέπεται
χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου τους και σε εκείνες των οποίων η
επεξεργασία επιτρέπεται µόνο µε τη συγκατάθεση του υποκείµενου τους.

386

Η διατραπεζική ανώνυµη εταιρία «Τραπεζικά Συστήµατα Πληροφοριών αε» µε το

διακριτικό τίτλο «Τειρεσίας αε» συστάθηκε το 1997 από το σύνολο σχεδόν των
τραπεζικών ιδρυµάτων της χώρας και εξειδικεύεται στην καταχώριση και διάθεση
δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που αφορούν ιδιώτες και επιχειρήσεις, χωρίς να
προβαίνει σε αξιολόγηση των παραπάνω δεδοµένων, η οποία γίνεται από τους
αποδέκτες τους. Περισσότερα για την «Τειρεσίας αε» βλ. ΑλεξανδροπούλουΑιγυπτιάδου Ε., Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο της
τραπεζικής δραστηριότητας (Νοµικό πλαίσιο), ό.π., σελ. 1381 και ιδίως σηµ. 18 και 19,
Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 10 και 130 καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.teiresias.gr
και http://www.goonline.gr/ebusiness/ legislation/article.html?article_id=1106. Βλ.
επίσης

και

την

υπ’

αριθ.

37/2005

απόφαση

της

Αρχής,

σε:

http://www.dpa.gr/Documents/Gre/ Apofaseis/37_05_ anonym. doc.
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4.4.2.3.1.

∆εδοµένα

οικονοµικής

συµπεριφοράς

που

υπόκεινται

σε

επεξεργασία χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου τους
Στις πρώτες αποφάσεις της Αρχής ανήκει η υπ’ αριθ. 109/31.3.1999387 µε
την οποία κρίθηκε ότι η επεξεργασία των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
είναι απολύτως αναγκαία388 για την προστασία της εµπορικής πίστης και υπερέχει
προφανώς στη σύγκριση µε τα συµφέροντα των υποκειµένων τους, και,
συνεπώς, η επεξεργασία των παραπάνω δεδοµένων επιτρέπεται και χωρίς τη
συγκατάθεση του υποκειµένου, αφού βέβαια το υποκείµενο ενηµερωθεί.389

387

Βλ. την υπ’ αριθ. 109/31.1.1999 απόφαση της Αρχής σε: http://www.dpa.gr/

Documents/Gre/Apofaseis/109_310399_APOFASI%20TEIRESIA.doc.

Η

απόφαση

αυτή απευθύνεται στην «Τειρεσίας αε» και επαναλαµβάνεται µε την υπ’ αριθ. 24/2004
απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 52(2004)683.
388

Κατά το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. ε΄ του νόµου «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία

και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν: Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την
ικανοποίηση του έννοµου συµφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο
τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδοµένα και υπό τον όρο ότι τούτο
υπερέχει προφανώς των δικαιωµάτων και συµφερόντων των προσώπων στα οποία
αναφέρονται τα δεδοµένα και δεν θίγονται οι θεµελιώδεις ελευθερίες αυτών.». Βλ.
επίσης Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων από τις τράπεζες (θεσµικό πλαίσιο), ∆ελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,
Α΄ τριµ. (2005)37 επ.
389

Για την ενηµέρωση του υποκειµένου των δεδοµένων βλ. παρακάτω υπό 4.4.4.2.
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Εξάλλου, από την υπ’ αριθ. 523/19.10.1999 απόφαση της Αρχής390
προκύπτει ότι οι κατηγορίες δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς των οποίων
επιτρέπεται η επεξεργασία από την «Τειρεσίας αε» (και χωρίς τη συγκατάθεση
του

υποκειµένου

τους)

είναι:

σφραγισµένες

επιταγές,

απλήρωτες

συναλλαγµατικές, καταγγελίες συµβάσεων πιστωτικών καρτών και δανείων
καταναλωτικής πίστης, προγράµµατα πλειστηριασµών, κατασχέσεις, επιταγές
του ν.δ. 1923,391 διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών, αιτήσεις
πτωχεύσεων, κηρυχθείσες πτωχεύσεις, προσηµειώσεις υποθηκών, υποθήκες.

390

Βλ. την υπ’ αριθ. 523/19.10.1999 απόφαση της Αρχής προς την «Τειρεσίας αε»

(http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/191099_teiresias.doc)=

υπ’

αριθ.

25/2004 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 52(2004)685 επ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην
παραπάνω απόφαση η Αρχή θεωρεί καταρχή σύννοµη τη δηµιουργία από την
«Τειρεσίας αε» αρχείου «απολεσθέντων ταυτοτήτων και διαβατηρίων µε τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά: α) Είδος δεδοµένων: ∆ηλώσεις απώλειας δελτίων αστυνοµικής
ταυτότητας ή διαβατηρίων. β) Πηγή δεδοµένων: Τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν τις
ως άνω δηλώσεις. γ) Σκοπός επεξεργασίας: Η προστασία των ως άνω φυσικών
προσώπων από τυχόν παράνοµες σε βάρος τους ενέργειες µε χρήση των απολεσθέντων
ταυτοτήτων ή διαβατηρίων. δ) Αποδέκτες των δεδοµένων: Τα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα, οι εταιρίες χρηµατοδοτικών µισθώσεων (leasing), οι εταιρίες πρακτορείας
επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring), οι εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης µέσων
πληρωµών και φορείς του δηµοσίου τοµέα. ε) Χρόνος τήρησης δεδοµένων: Στο
διηνεκές.».
391

Κατά το άρθρο 76 του ν.δ. 17.7./13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων

εταιριών» (ΦΕΚ Β΄ 17 Ιουλ./13 Αυγ. 1923): ∆ύνανται να εκδοθώσι εις διαταγήν α)
εντολαί πληρωµής εκδιδόµεναι υπό εµπόρου επί εµπόρου, β) ή χρεωστικά οµόλογα
εκδιδόµενα

υπό

εµπόρου

περί

παροχής

χρηµάτων,

χρεωγράφων

ή

άλλων

αντικαταστατών πραγµάτων, γ) συναλλαγµατικαί, γραµµάτια εις διαταγήν και
τραπεζικαί επιταγαί, δ) αποθηκόγραφα και ενεχυρόγραφα γενικών αποθηκών, ε)
φορτωτικαί θαλάσσιαι και χερσαίαι, στ) ναυτοδανειστικά, ζ) ασφαλιστήρια.
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Οι παραπάνω κατηγορίες392 δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
απαριθµούνται αποκλειστικά και συνεπώς δεν επιτρέπεται η επεξεργασία άλλων
οικονοµικών δεδοµένων από την «Τειρεσίας αε», χωρίς τη σχετική απόφαση της
Αρχής.393 Από τις λοιπές αποφάσεις της Αρχής που αφορούν την επεξεργασία
οικονοµικών δεδοµένων από την «Τειρεσίας αε», χωρίς τη συγκατάθεση του
υποκειµένου, ενδιαφέρον παρουσιάζουν η υπ’ αριθ. 36/2001 απόφαση της
Αρχής,394 η οποία έκρινε νόµιµη την καταχώριση στην «Τειρεσίας αε» των
οικονοµικών δεδοµένων φυσικού προσώπου που ενεργεί ως εκπρόσωπος
εταιρίας, καθώς και η υπ’ αριθ. 129/2001 απόφαση της Αρχής395 που έκρινε
νόµιµη την καταχώριση στην «Τειρεσίας αε» επιταγής µε την ένδειξη
«εξοφλήθηκε» αδιάφορο αν µετά την εξόφληση η επιταγή κηρύχθηκε άκυρη.

4.4.2.3.2.

∆εδοµένα

οικονοµικής

συµπεριφοράς

που

υπόκεινται

σε

επεξεργασία µε τη συγκατάθεση του υποκειµένου τους

392

Περισσότερα για την κατηγορία των διαταγών πληρωµής, όσον αφορά τις πρόσθετες

προϋποθέσεις που καθόρισε η Αρχή µε την υπ’ αριθ. 545/27.10.1999 απόφασή της
καθώς και την υπ’ αριθ. 91/2001 σχετική απόφαση της Αρχής βλ. ΑλεξανδροπούλουΑιγυπτιάδου Ε., Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο της
τραπεζικής δραστηριότητας (Νοµικό πλαίσιο), ό.π., σελ. 1382, σηµ. 28 και παρακάτω
υπό 4.4.4.2.3. Επίσης, για το πρόγραµµα πλειστηριασµού που αντικαταστάθηκε από
την περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης βλ. την ίδια, ό.π., σηµ.29.
393

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών

δεδοµένων στο πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας, (Νοµικό πλαίσιο), ό.π., σελ.
1382 επ.
394

Βλ. ΚΝοΒ 50(2002)1679.

395

Βλ. ΚΝοΒ 50(2002)1679.
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Τα δεδοµένα της παραπάνω κατηγορίας ορίζονται αρνητικά και αποκλείονται
από την επεξεργασία αν δεν υπάρχει η συγκατάθεση του υποκειµένου τους. Έτσι
η Αρχή έκρινε396 ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων
που αφορούν αγορές και πωλήσεις ακινήτων δεν συµβιβάζεται µε την αρχή της
αναλογικότητας397 σύµφωνα µε την οποία τα δεδοµένα δεν πρέπει να είναι
«περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της
επεξεργασίας». Κατά την κρίση της Αρχής η διατήρηση τέτοιων στοιχείων
προκαταβολικά, για απροσδιόριστο αριθµό προσώπων που δεν τα συνδέει -και
ίσως δεν τα συνδέσει ποτέ- καµιά σχέση µε τις τράπεζες υπερακοντίζει τους
σκοπούς του αρχείου. Η επέµβαση στην ιδιωτική σφαίρα όλων αυτών των
προσώπων είναι εντονότερη επιβάρυνση των συµφερόντων τους από ό,τι η
επιβάρυνση µιας τράπεζας να φροντίζει σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, πριν
π.χ. συνάψει µια πιστωτική σύµβαση µε ένα πελάτη της, να ζητεί ενηµέρωση για
την ακίνητη περιουσία του, αν αποδίδει σηµασία σ’ αυτό και πέρα από τις
ασφάλειες που του ζητεί. Τα παραπάνω δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς
αποτελούν προσωπικά δεδοµένα παρόλο που προέρχονται από γενικά προσιτές
πηγές.398
Επίσης αποκλείονται από την επεξεργασία, η οποία επιτρέπεται µόνο
ύστερα από τη συγκατάθεση του υποκειµένου, τα ευµενή δεδοµένα. Ευµενή
396

Βλ. υπ’ αριθ. 109/31.3.1999 απόφαση της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.3.1. και σηµ.

387.
397

Βλ. άρθρο 4 παρ. 1 εδ. β΄ του νόµου και παρακάτω υπό 4.4.2.5.2.

398

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη συνέχεια, και απευθυνόµενη στην «Τειρεσίας αε», η

Αρχή παρατηρεί ότι η υποκατάσταση ενός ιδιωτικού αρχείου (της «Τειρεσίας αε») στη
θέση ενός δηµόσιου αρχείου (όπως των βιβλίων υποθηκών και µεταγραφών) ή άλλου
αρχείου εξυπηρετούντος ευρύτερους σκοπούς, είναι αντίθετη µε την αρχή της
προσφορότητας της επεξεργασίας για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόµενου σκοπού,
δηλαδή της προστασίας του τραπεζικού συστήµατος από αφερέγγυους πελάτες. Η
διαφάνεια ως προς την ακίνητη περιουσία των πολιτών, συνεχίζει η Αρχή, είναι σκοπός
που θα µπορούσε να ενδιαφέρει το δηµόσιο (π.χ. για φορολογικούς λόγους) και όχι,
άνευ ετέρου, επιµέρους ιδιωτικούς φορείς.
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δεδοµένα θεωρούνται τα δεδοµένα που παρουσιάζουν τη θετική εικόνα του
υποκειµένου τους. Η επεξεργασία των παραπάνω δεδοµένων έχει µεγάλη
σηµασία για την περίπτωση της επεξεργασίας συνολικών ή µερικών
µορφοτύπων (προφίλ) της πιστοληπτικής ικανότητας. Η Αρχή έκρινε399 ότι
ευµενή δεδοµένα αποτελούν και η κατοχή πιστωτικής κάρτας, µπλοκ επιταγών, η
αναφορά σε υπάρχουσα ακίνητη περιουσία. Εξάλλου, δεν θεωρούνται «ευµενή»
δεδοµένα οι διορθώσεις ή οι διαγραφές των δυσµενών, πράγµα που αποτελεί
αυτονόητη υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας.
H Αρχή έκρινε400 ότι ασήµαντες παραβάσεις που αφορούν µικροποσά δεν
πρέπει καν να συλλέγονται καθόσον αντιβαίνει προς τις αρχές της
προσφορότητας και της αναλογικότητας που καθιερώνει ο νόµος για την
αξιολόγηση και διαβάθµιση των παραβάσεων, ανάλογα µε τη βαρύτητα τους.
Ακόµη, κρίθηκε401 από την Αρχή ότι αποκλείεται η επεξεργασία δεδοµένων
που αφορούν νόµιµη οικονοµική συµπεριφορά χωρίς τη συγκατάθεση του
υποκειµένου τους. Έτσι αποκλείεται η επεξεργασία δεδοµένων που αφορούν τη
«συγκέντρωση κινδύνων» που έχουν αναλάβει ιδιώτες και επιχειρήσεις από
καταναλωτικά/προσωπικά

δάνεια

και

πιστωτικές/χρεωστικές

κάρτες.

Η

παραπάνω συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
φυσικών προσώπων που αφορούν δάνεια καταναλωτικής πίστης και κάρτες
καθώς και στοιχείων που αφορούν “ενήµερες οφειλές” και “οφειλές σε
καθυστέρηση” δεν έχουν αρνητικό χαρακτήρα ώστε να µπορούν να αποτελέσουν
399

Βλ. υπ’ αριθ. 50/20.1.2000 απόφαση της Αρχής, παρακάτω υπό 4.4.2.4. Βλ. επίσης

την υπ’ αριθ. 35/2005 απόφαση της Αρχής, σε http://www.dpa.gr/Documents/Gre/
Apofaseis/35_05_anonym.doc.
400

Βλ. υπ’ αριθ. 109/31.3.1999 απόφαση της Αρχής (υπό 3), παραπάνω υπό 4.4.2.3.1.

και σηµ. 387. Βλ. επίσης Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ηλεκτρονική επεξεργασία
δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς από την Τειρεσίας αε (θεσµικό πλαίσιο), ∆ελτίο
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Β΄ τριµ. (2004)25 επ.
401

Βλ. υπ’ αριθ. 86/5.8.2002 απόφαση της Αρχής που απευθύνεται στην «Τειρεσίας

αε» σε:http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/site_apof_86_2002.doc = ΚΝοΒ
51 (2003)736.
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αντικείµενο νόµιµης επεξεργασίας, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου
τους. Περαιτέρω, οι «οφειλές σε καθυστέρηση» µπορεί να αποτελέσουν
αντικείµενο επεξεργασίας µόνον όταν είναι βεβαιωµένες και απαιτητές,402 γιατί
µόνο στην περίπτωση αυτή κρίνεται νόµιµη η επεξεργασία τους ως αναγκαία για
την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη σύναψη πιστωτικών συµβάσεων µε
αφερέγγυους πελάτες.
4.4.2.4.

Επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς από τις εταιρίες
εµπορίας πληροφοριών

Για τις εταιρίες εµπορίας προσωπικών δεδοµένων µε σκοπό την
επεξεργασία και τη διαχείριση προσωπικών δεδοµένων ως εµπορική ή
επιχειρηµατική δραστηριότητα, η Αρχή,403 σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
50/20.1.2000 απόφασή της, επιτρέπει την επεξεργασία των παρακάτω, επίσης
αποκλειστικά, αναφερόµενων δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, χωρίς τη
συγκατάθεση του υποκειµένου: αιτήσεις πτώχευσης, αποφάσεις επί αιτήσεων
πτώχευσης, διαταγές πληρωµής, προγράµµατα πλειστηριασµού ακινήτων,
προγράµµατα πλειστηριασµού κινητών, µεταβολές προσωπικών εταιριών,
µεταβολές

ανωνύµων

εταιριών,

εταιριών

περιορισµένης

ευθύνης

και

κοινοπραξιών, υποθήκες και προσηµειώσεις υποθηκών, κατασχέσεις και

402

Βλ. υπ’ αριθ. 109/31.3.1999 απόφαση της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.3.1. και σηµ.

387.
403

Βλ. υπ’ αριθ. 50/20.1.2000 απόφαση της Αρχής (ΚΝοΒ 50(2002)105 επ. =

http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/etairies.doc)= υπ’ αριθ. 26/2004 απόφαση
της Αρχής, ΚΝοΒ 52(2004)686 επ. Για τη σχέση µεταξύ των υπ’ αριθ. 523/19.10.1999
και 50/20.1.2000 αποφάσεων της Αρχής και τη διαφοροποίησή τους αναφορικά µε
συγκεκριµένες

κατηγορίες

δεδοµένων

βλ.

Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου

Ε.,

Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο της τραπεζικής
δραστηριότητας (Νοµικό πλαίσιο), ό.π., σελ. 1383, σηµ. 31.
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επιταγές

βάσει

του

ν.δ.

1923,

ακάλυπτες

επιταγές,

διαµαρτυρηµένες

συναλλαγµατικές και γραµµάτια σε διαταγή.
Σηµειώνεται ότι στην παραπάνω απόφαση η Αρχή θεωρεί ότι η άσκηση του
δικαιώµατος της οικονοµικής ελευθερίας δυσχεραίνεται σηµαντικά χωρίς τη
δυνατότητα πρόσβασης σε ορθές και επίκαιρες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν
την πιστοληπτική ικανότητα των συναλλασσόµενων. Για τον παραπάνω λόγο και
επειδή το έννοµο συµφέρον των εταιριών υπερέχει προφανώς των συµφερόντων
του υποκειµένου που δεν θίγονται ουσιωδώς και πάντως η ικανοποίησή του δεν
θίγει τις θεµελιώδεις ελευθερίες του υποκειµένου, είναι νόµιµη η συλλογή των
παραπάνω δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς µε βάση την εξαίρεση του
άρθρου 5 παρ. 2 εδ. ε΄ του νόµου χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου. Μετά
τη συλλογή των δεδοµένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να
ενηµερώσει το υποκείµενο των δεδοµένων κατά το άρθρο 11 του νόµου.
4.4.2.5.

Οι αρχές που διέπουν τη νοµιµότητα της επεξεργασίας

Με τον τίτλο «Χαρακτηριστικά δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα»404 το
άρθρο 4 παρ. 1 εξαγγέλλει τις θεµελιώδεις αρχές που διέπουν την επεξεργασία
δεδοµένων και συγκροτούν τον πυρήνα της προστασίας, είτε το υποκείµενο των
δεδοµένων έχει δώσει τη συγκατάθεση του γιαυτό είτε όχι.

404

Βλ. το άρθρο 6 της Οδηγίας που αναφέρεται στην «ποιότητα των δεδοµένων». Για

τον τίτλο του άρθρου 4 βλ. Μήτρου Λ., ό.π., σελ. 21 και σηµ. 13. Για τις αρχές που
διέπουν τη Σύµβαση 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης βλ. Αυγουστιανάκη Μ., ό.π.,
σελ. 693 επ., Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 189 επ., Γιαννόπουλο Γ., Προστασία προσωπικών
δεδοµένων και διασυνοριακή ροή πληροφοριών, ∆τΑ 11(2001)737 επ., ο οποίος
αναφέρεται στις «Οκτώ Αρχές» που διέπουν την προστασία των δεδοµένων, Ιγγλεζάκη
Ι., ό.π., σελ. 69 επ. Για την αρχή της ποιότητας των δεδοµένων βλ. Παπαδόπουλο Α.,
ό.π., σελ. 101.
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4.4.2.5.1. Η αρχή του σκοπού
Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α΄ τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεµιτό και νόµιµο405 και να υφίστανται
θεµιτή και νόµιµη επεξεργασία406 για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους
σκοπούς ενόψει των σκοπών αυτών.407 Από τη διατύπωση του άρθρου προκύπτει
ότι η συλλογή των δεδοµένων πρέπει να είναι προσανατολισµένη στο σκοπό για
τον οποίο συγκεντρώνονται τα δεδοµένα και για τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν.
Επιπλέον τόσο κατά τη συλλογή όσο και κατά την επεξεργασία πρέπει να
προσδιορίζεται µε σαφήνεια ο σκοπός της χρήσης τους. Έτσι ο σκοπός
προσδιορίζει καταρχή408 τη νοµιµότητα της συλλογής και, παραπέρα, της
επεξεργασίας των δεδοµένων αφού αποτελεί κριτήριο της αναγκαιότητας της
επεξεργασίας. Ακόµη ο επιδιωκόµενος σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας
405

Ο νόµιµος και θεµιτός τρόπος συλλογής και συµπερίληψης σε αρχείο προσωπικών

δεδοµένων πρέπει να εξηγείται επαρκώς. Σε άλλη περίπτωση η επεξεργασία δεδοµένων
είναι µη νόµιµη. Βλ. υπ’ αριθ. 38/2004 απόφαση της Αρχής στην Ετήσια Έκθεση 2004,
http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Com/ annual_report_04.pdf.
406

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 59/2001 απόφαση της Αρχής προϋπόθεση της

νοµιµότητας της επεξεργασίας είναι η νόµιµη περιέλευση των δεδοµένων στον
υπεύθυνο, ΚΝοΒ 50(2002)1675. Επίσης, κατά την υπ’ αριθ. 73/2001 απόφαση της
Αρχής, είναι νόµιµη η συλλογή που γίνεται από δηµόσια προσβάσιµη πηγή, όπως είναι
τα τηρούµενα από τα ∆ικαστήρια δηµόσια βιβλία, ΚΝοΒ 50(2002)1675.
407

Βλ. υπ’ αριθ. 39/2004 απόφαση της Αρχής, σύµφωνα µε την οποία «κάθε

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που δεν είναι αναγκαία για την επίτευξη του
επιδιωκόµενου

σκοπού

δεν

είναι

νόµιµη.»,

στην

Ετήσια

Έκθεση

2004,

http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Com/annual_report_04.pdf.
408

Περαιτέρω, αποτελεί το κριτήριο της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας µε την

έννοια της αναλογίας σκοπού και µέτρου προσβολής, αλλά και της αρχής της χρονικά
πεπερασµένης διατήρησης των δεδοµένων. Βλ. περισσότερα Γέροντα Α., Η προστασία
του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 188
επ., Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 21 επ.
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οφείλει να είναι νόµιµος µε την έννοια ότι δεν απαγορεύεται από το νόµο. Από
τα παραπάνω συνάγεται ότι απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία
δεδοµένων για µελλοντικούς σκοπούς ή η συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων
που δεν ανταποκρίνονται στο συγκεκριµένο σκοπό. Εξάλλου, από τη διατύπωση
της διάταξης και από την υποχρέωση ενηµέρωσης του υποκειµένου (άρθρο 11
παρ. 1) συνάγεται ότι ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας θα πρέπει να
είναι γνωστός στο υποκείµενο και κατανοητός από αυτό.409 Οι παραπάνω
εκδηλώσεις της αρχής του σκοπού προσδιορίζουν τη βασική υποχρέωση του
αποκλεισµού κάθε συλλογής και επεξεργασίας που δεν επιτρέπεται ρητά από το
νόµο.410 Έτσι περιορίζεται θεµιτά, αλλά και διασφαλίζεται, το δικαίωµα της
αυτοδιάθεσης των πληροφοριών του ατόµου στα πλαίσια της ελεύθερης
οικονοµίας και κοινωνίας απέναντι στην ιδιωτική και κρατική εξουσία.
Για τη διασφάλιση της προστασίας του παραπάνω δικαιώµατος της
πληροφορικής αυτοδιάθεσης του ατόµου, µέσω της διακρίβωσης της τήρησης
των ουσιαστικών προϋποθέσεων νοµιµότητας κατά τη συλλογή και επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων, η Αρχή κατάρτισε κατάλογο411 σκοπών επεξεργασίας
στον οποίο κατατάσσονται κατά κατηγορίες και περιγράφονται συνοπτικά οι
νόµιµοι σκοποί επεξεργασίας. Από τους σκοπούς αυτούς ενδιαφέρον για την
επεξεργασία των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, αλλά και για την
οικονοµία της αγοράς, εµφανίζουν οι ακόλουθοι σκοποί: ο σκοπός της εµπορίας
409

Βλ. απόφαση 1830/2.09.2001 της Αρχής που εξέδωσε την Οδηγία Αρ. 115/2001,

υπό Γ΄ 2 και 3, παραπάνω υπό 4.3.1.2. και σηµ. 321.
410

Βλ. Μήτρου Λ., ό.π., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, σελ. 23 επ. Για

τη νοµιµότητα του σκοπού βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 4,
αρ. 282, όπου η αρχή του σκοπού διασπάται σε τρεις συνιστώσες: την αρχή του εκ των
προτέρων καθορισµένου σκοπού, την αρχή της συνάφειας του σκοπού προς τη συλλογή
και επεξεργασία και την αρχή της νοµιµότητας του σκοπού.
411

Ο κατάλογος αυτός αποτελεί παράρτηµα του εντύπου 2.0 «Γνωστοποίηση Τήρησης

Αρχείου Προσωπικών ∆εδοµένων (Μέρος ΙΙ: Σκοπού επεξεργασίας)», http://
www.dpa.gr/gnostop.htm. Βλ. επίσης Ετήσια Έκθεση της Αρχής για το έτος 1999,
ΚΝοΒ 48(2000)2265 και 2268.
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προσωπικών δεδοµένων που αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
και τη διαχείρισή412 τους (ειδικά την αγορά προς µεταπώληση, των πώληση,
εκµίσθωση

ή

ανταλλαγή

προσωπικών

πληροφοριών)

ως

εµπορική

ή

επιχειρηµατική δραστηριότητα καθώς και τη διαχείριση413 προσωπικών
πληροφοριών για λογαριασµό τρίτου όταν οι πληροφορίες ανήκουν στο
διαχειριστή.

ο

σκοπός

της

διαχείρισης

περιουσιακών

στοιχείων

και

περιουσιακών υποθέσεων που αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
µε στόχο τη διαχείριση ή διοίκηση αλλότριων υποθέσεων οικονοµικής υφής, τη
διαχείριση ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων αποκλειστικά και µόνον
ως επαγγελµατική δραστηριότητα, µε εξαίρεση τους δικηγόρους που δεν
εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή. ο σκοπός των τραπεζικών υπηρεσιών που
αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µε στόχο την παροχή κάθε
είδους υπηρεσιών414 που παρέχονται στα πλαίσια της δραστηριότητας των
412

Στον όρο «αγορά» του άρθρου 2 εδ. α΄ του ∆ΑΕ, ως εµπορική πράξη,

περιλαµβάνεται η απόκτηση της κυριότητας πράγµατος από συµβατική και επαχθή
αιτία (513ΑΚ), η απόκτηση δικαιώµατος (513ΑΚ), η ανταλλαγή (573ΑΚ), η µίσθωση
πράγµατος (µε το σκοπό της περαιτέρω υπεκµίσθωσης) ή άλλου προσοδοφόρου
αντικειµένου (574 και 638 ΑΚ).
413

Βλ. υπ’ αριθ. 86/2002 (ΚΝοΒ 51(2003)736) απόφαση της Αρχής που απέρριψε ως

µη νόµιµο και υπερβαίνον το σκοπό του αρχείου οικονοµικής συµπεριφοράς
(αρνητικού χαρακτήρα) το αίτηµα της «Τειρεσίας αε» για την επεξεργασία δεδοµένων
που αφορούν τη συγκέντρωση «κινδύνων» που έχουν αναλάβει ιδιώτες και επιχειρήσεις
από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες, χωρίς τη συγκατάθεση
του υποκειµένου. Βλ. επίσης την υπ’ αριθ. 37/2005 (http://www.dpa.gr/Documents/
Gre/Apofaseis/37_05_anonym.doc) απόφαση της Αρχής για το σκοπό της «Τειρεσίας
αε», που συνιστάται στη «συγκέντρωση, ταξινόµηση και διάθεση» στις Τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα οικονοµικών πληροφοριών που αφορούν φυσικά και νοµικά
πρόσωπα, δραστηριοποιούµενα στη χώρα.
414

Βλ. υπ’ αριθ. 70/1997 (ΚΝοΒ 51(2003)735) απόφαση της Αρχής που έκρινε νόµιµη

την ενέργεια τράπεζας να αναζητήσει τα στοιχεία διεύθυνσης οφειλέτριας µέσω των
γονέων της, χωρίς να αναφέρει τα περί οφειλής. Αντίθετα, είναι παράνοµη σύµφωνα µε
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τραπεζικών οργανισµών, µε εξαίρεση τις υπηρεσίες πιστωτικών καρτών. ο
σκοπός των υπηρεσιών πιστωτικών καρτών που αφορά την επεξεργασία
προσωπικών πληροφοριών για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας του
συστήµατος πιστωτικών καρτών415. ο σκοπός της παροχής λογιστικών υπηρεσιών
από λογιστές και εταιρίες που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες που αφορά την
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για τη διαχείριση υπηρεσιών σχετικών µε
φορολογικά θέµατα, καταβολή µισθών, τήρηση λογιστικών βιβλίων, κατάρτιση
ισολογισµών κλπ416. ο σκοπός εντοπισµού οφειλετών και είσπραξης του χρέους
για λογαριασµό των πιστωτών που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων, όπως καταγραφή ονοµάτων και διευθύνσεων για οφειλέτες και
εγγυητές, καταγραφή εισπράξεων και κάθε διεξαγωγή έρευνας σε συσχετισµό µε
την είσπραξη του χρέους.417
Εξάλλου, η Αρχή εξέδωσε ενδιαφέρουσες αποφάσεις στις οποίες,
εφαρµόζοντας την αρχή του σκοπού, κρίνει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας σε
την υπ’ αριθ. 69/2002 (ΚΝοΒ 51(2003)737) απόφαση της Αρχής, η ανακοίνωση από
τραπεζικό υπάλληλο χρηµατικής οφειλής στον προϊστάµενο του οφειλέτη.
415

Βλ. υπ’ αριθ. 10/2002 (ΚΝοΒ 51(2003)735 απόφαση της Αρχής που έκρινε νόµιµη

τη συλλογή προσωπικών δεδοµένων, από εταιρία παροχής υπηρεσιών πιστωτικών
καρτών, της αιτούσας τη χορήγηση πιστωτικής κάρτας µε σκοπό τον έλεγχο της
πιστοληπτικής ικανότητάς της, αφού προηγουµένως την είχε ενηµερώσει µέσω του
εντύπου της αίτησης για την πηγή των αντλούµενων πληροφοριών («Τειρεσίας αε») και
το σκοπό της διαβίβασης. Βλ. επίσης υπ’ αριθ. 39/2005 απόφαση της Αρχής
(http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/39_05%20anonym.doc) για αθέµιτη διαβίβαση προϊόντος (πιστωτικής κάρτας) κατά παράβαση των προϋποθέσεων της
γνωστής υπ’ αριθ. 50/20.1.2000 απόφασης της Αρχής.
416

Βλ. υπ’ αριθ. 17/2001 (ΚΝοΒ 50(2002)1678) απόφαση της Αρχής που έκρινε

νόµιµη τη συλλογή και επεξεργασία οικονοµικών δεδοµένων αε από ορκωτούς
ελεγκτές στο πλαίσιο της ελεγκτικής τους αρµοδιότητας.
417

Βλ. υπ’ αριθ. 72/2002 (ΚΝοΒ 51(2003)737) απόφαση της Αρχής που έκρινε νόµιµη

την επίδοση διαταγής πληρωµής υποκειµένου στο χώρο εργασίας του, όταν δεν είναι
δυνατή η αναζήτησή του µε άλλον τρόπο.
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συγκεκριµένες περιπτώσεις: Έτσι, κρίθηκε νόµιµη η επεξεργασία οικονοµικών
δεδοµένων από αυτόν που εκτελεί την επεξεργασία στα πλαίσια του σκοπού της
αντιπροσώπευσης, που περιλαµβάνει τη διενέργεια δικαστικών και εξωδίκων
ενεργειών για λογαριασµό του αντιπροσωπευοµένου418. η απευθείας πρόσβαση
των Τραπεζών στη βάση δεδοµένων της «Τειρεσίας αε» µόνο για τον
προληπτικό έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας419. είναι νόµιµη η χρήση
αρχείου µισθοδοσίας µε σκοπό να γνωρίζει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανά πάσα
στιγµή το ποσό της παρακαταθήκης που έχει για τον υπάλληλο ή µε σκοπό να
λειτουργήσει (το αρχείο) ως απόδειξη εξόφλησης του µισθού του υπαλλήλου420.
η, από εταιρία παροχής υπηρεσιών πιστωτικών καρτών, συλλογή προσωπικών
δεδοµένων της αιτούσης τη χορήγηση πιστωτικής κάρτας µε σκοπό τον έλεγχο
της πιστοληπτικής ικανότητάς της, αφού προηγουµένως την είχε ενηµερώσει για
την πηγή των πληροφοριών («Τειρεσίας αε») και το σκοπό της διαβίβασης421.
είναι νόµιµη η συλλογή από Τράπεζα των στοιχείων διεύθυνσης οφειλέτριας
µέσω των γονέων της, χωρίς να αναφέρει τα περί οφειλής422. η συλλογή και
επεξεργασία δεδοµένων υποκειµένου από Τράπεζα (µε πηγή το αρχείο της
«Τειρεσίας αε») µε σκοπό να ελέγξει την πιστοληπτική ικανότητά του κατά τη
διαδικασία εξέτασης αίτησης χορήγησης δανείου προς τρίτο πρόσωπο, εφόσον
συµµετείχε στη σχετική σύµβαση ως εγγυητής423. η επίδοση διαταγής πληρωµής
υποκειµένου στο χώρο της εργασίας του, όταν δεν είναι δυνατή η αναζήτησή του
µε άλλον τρόπο424. η γνωστοποίηση από το ΙΚΑ προς το κοινό ενεργειών του
(επιβολή προστίµων σε φαρµακεία) οι οποίες έχουν σκοπό την εφαρµογή του
νόµου και των οποίων η γνωστοποίηση έχει και προληπτικό χαρακτήρα, χωρίς

418

Βλ. υπ’ αριθ. 20/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1675.

419

Βλ. υπ’ αριθ. 61/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1676.

420

Βλ. υπ’ αριθ. 1/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)735.

421

Βλ. υπ’ αριθ. 10/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)735.

422

Βλ. υπ’ αριθ. 70/1997 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)735.

423

Βλ. υπ’ αριθ. 45/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)737.

424

Βλ. υπ’ αριθ. 72/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)737.
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να δηµοσιοποιεί (το ΙΚΑ) τα προσωπικά δεδοµένα του υποκειµένου στο οποίο
επιβάλλεται το πρόστιµο425. η γνωστοποίηση από την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
προς το κοινό ενεργειών της (επιβολή προστίµων σε παραβάτες) που έχουν
σκοπό την εφαρµογή του νόµου, η γνωστοποίηση των οποίων έχει και
προληπτικό χαρακτήρα426. δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόµου η χορήγηση
από εταιρία σε ∆ήµο στοιχείων πελατών της (ονοµατεπώνυµο φυσικού
προσώπου και διεύθυνση), υπόχρεων από το νόµο για την καταβολή τελών
χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο ∆ήµο, οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει τα
αναλογούντα τέλη, προς είσπραξη οφειλής διαπιστωθείσης παράβασης427. δεν
υπάρχει κώλυµα από το νόµο για τη χορήγηση στον αιτούντα των σωµάτων
επιταγών τις οποίες φέρεται από αντίδικό του ότι εισέπραξε ο ίδιος διότι το
δικαίωµα του αιτούντος προς απόδειξη του αβασίµου των ισχυρισµών των
αντιδίκων είναι αδύνατο να ασκηθεί δίχως τη βεβαίωση των ακριβών ονοµάτων
των προσώπων που εισέπραξαν τις επιταγές, κατά αναλογική εφαρµογή του
άρθρου 7 παρ. 2 περ. γ΄428. κρίνεται νόµιµη και δεν αντιβαίνει τις διατάξεις του
άρθρου 4 παρ. 1 εδ. α΄ του νόµου (αφού αποβλέπει στην τήρηση βασικών αρχών
του Καταστατικού της) η επεξεργασία από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΣΗΕΑ
δεδοµένων που αφορούν την οικογενειακή και επαγγελµατική κατάσταση των
µελών της, αποκλειστικά για το σκοπό του ετησίου ελέγχου της κατάστασης των
µελών της.429
Αντίθετα, δεν είναι νόµιµη -ανεξάρτητα από τη συναίνεση του
υποκειµένου- ως υπερβαίνουσα το σκοπό της επεξεργασίας η συµπλήρωση

425

Βλ. υπ’ αριθ. 91/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)738.

426

Βλ. υπ’ αριθ. 98/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)738.

427

Βλ. υπ’ αριθ. 3/2004 απόφαση της Αρχής στην Ετήσια Έκθεση 2004, http://www.

dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/apofasi%20gia%20koinoxrista% 20teli%20dimou.do.
428

Βλ. υπ’ αριθ. 22/2004 απόφαση της Αρχής στην Ετήσια Έκθεση 2004, http://

www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/22_04.doc.
429

Βλ. υπ’ αριθ. 41/2005 απόφαση της Αρχής, σε http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/41_05_anonym.doc.
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ειδικής ερώτησης στο έντυπο απογραφής πληθυσµού σχετικά µε την αφαίρεση
ιστών του σώµατος του υποκειµένου για µεταµόσχευση430. είναι παράνοµη η
επεξεργασία οικονοµικών δεδοµένων πελατών της, από Ασφαλιστική Εταιρία
(για την έκδοση πιστωτικής κάρτας) χωρίς τη συγκατάθεση και ενηµέρωση διότι
συνιστά εκτροπή από τον αρχικό σκοπό της επεξεργασίας, ο οποίος συνίσταται
στην οµαλή εκτέλεση της ασφαλιστικής σύµβασης431. υπερβαίνει το θεµιτό
σκοπό της επεξεργασίας η χρησιµοποίηση των δεδοµένων που προκύπτουν από
την απευθείας πρόσβαση των Τραπεζών στη βάση δεδοµένων της «Τειρεσίας
αε» για άλλο σκοπό (όπως, για την υποστήριξη εννόµου συµφέροντος της
Τράπεζας σε δίκη της ενώπιον ∆ικαστηρίου) εκτός από τον προληπτικό έλεγχο
της πιστοληπτικής ικανότητας,432. η υποχρέωση προσκόµισης αντιγράφου
εκκαθαριστικού σηµειώµατος προς ασφαλιστικό ταµείο, προκειµένου αυτό να
καταβάλει βοήθηµα στους δικαιούχους υπερβαίνει το σκοπό της επεξεργασίας
που µπορεί να επιτευχθεί µε την απλή επίδειξη του εκκαθαριστικού
σηµειώµατος433. η χρήση του αρχείου µισθοδοσίας για άλλους σκοπούς, όπως
της διακρίβωσης πειθαρχικού παραπτώµατος434. δεν είναι νόµιµο και υπερβαίνει
το σκοπό του αρχείου οικονοµικής συµπεριφοράς (αρνητικού χαρακτήρα) το
αίτηµα της «Τειρεσίας αε» για την επεξεργασία δεδοµένων που αφορούν τη
συγκέντρωση «κινδύνων» που έχουν αναλάβει ιδιώτες και επιχειρήσεις από
καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες, χωρίς τη συγκατάθεση
του υποκειµένου435. είναι παράνοµη η ανακοίνωση από τραπεζικό υπάλληλο
χρηµατικής οφειλής στον προϊστάµενο του οφειλέτη436. υπερβαίνει το σκοπό της
επεξεργασίας η διαβίβαση από εταιρία στο ∆ήµο του ΑΦΜ και της ∆ΟΥ

430

Βλ. υπ’ αριθ. 7/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1676.

431

Βλ. υπ’ αριθ. 46, 138/2001 αποφάσεις της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1676.

432

Βλ. υπ’ αριθ. 61/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1676.

433

Βλ. υπ’ αριθ. 31/2002 Γνωµοδότηση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)732 και 733.

434

Βλ. υπ’ αριθ. 1/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)735.

435

Βλ. υπ’ αριθ. 86/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)736.

436

Βλ. υπ’ αριθ. 69/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)737.
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πελατών της, υπόχρεων από τον νόµο για την καταβολή τελών χρήσης
κοινόχρηστου χώρου στο ∆ήµο προς είσπραξη της οφειλής (διαπιστωθείσας
παράβασης), αφού τα στοιχεία αυτά µπορούν να ζητηθούν από τις βάσει του
νόµου υπεύθυνες για την επεξεργασία τους δηµόσιες υπηρεσίες437. δεν είναι
νόµιµη και παραβαίνει το άρθρο 4 του νόµου η τοιχοκόλληση από διαχειριστή
πολυκατοικίας της ανακοίνωσης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των
συνιδιοκτητών, µε θέµα τη λήψη απόφασης για την είσπραξη δικαστικώς των
οφειλοµένων ποσών από τους καταγγέλλοντες, στον εξωτερικό χώρο της
πολυκατοικίας, διότι ενέχει στοιχείο µειωτικό για τους οφειλέτες438. δεν είναι
νόµιµη ως υπερβαίνουσα το σκοπό της επεξεργασίας η συλλογή από ανώνυµη
ασφαλιστική εταιρία/εργοδότρια, απλών προσωπικών δεδοµένων τρίτων
προσώπων

(συγγενικών

των

υπαλλήλων)

µη

συνδεοµένων

µε

σχέση

εξαρτηµένης εργασίας µε την εταιρία.439
Στη συνέχεια εξετάζονται τέσσερις σκοποί που παρουσιάζουν αυξηµένο
ενδιαφέρον στο χώρο της επεξεργασίας δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
και τους οποίους επεξεργάστηκε440 η Αρχή ανά ζεύγη, δηλαδή οι σκοποί της
άµεσης προώθησης πωλήσεων και διαπίστωσης της πιστοληπτικής ικανότητας,
καθώς και της προστασίας της εµπορικής πίστης και της εξυγίανσης των
οικονοµικών συναλλαγών.

437

Βλ. υπ’ αριθ. 3/2004 απόφαση της Αρχής στην Ετήσια Έκθεση 2004,

http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/apofasi%20gia%20koinoxrista%20teli%2
0dimou.do.
438

Βλ. υπ’ αριθ. 47/2005 απόφαση της Αρχής, σε http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/47_05_anonym.doc.
439

Βλ. υπ’ αριθ. 52/2005 απόφαση της Αρχής, σε http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/52_05_anonym.doc.
440

Βλ. Ετήσια Έκθεση της Αρχής για το έτος 1999, ΚΝοΒ 48(2000)2552, 2254 επ. και

2272 επ.
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4.4.2.5.1.1. Οι σκοποί της άµεσης προώθησης πωλήσεων και της διαπίστωσης
της πιστοληπτικής ικανότητας.
Ο σκοπός της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (µάρκετινγκ) αφορά
το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται για την προώθηση
προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, όπως η διαφήµιση που πραγµατοποιείται
µε την αποστολή διαφηµιστικού υλικού µέσω παραδοσιακού ή ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου και fax, τηλεφωνικά ή µε άµεση παράδοση στον υποψήφιο
πελάτη, οι δηµοσκοπήσεις και η έρευνα και καταγραφή καταναλωτικής
συµπεριφοράς εφόσον γίνεται µε αποκλειστικό σκοπό την προώθηση αγαθών ή
υπηρεσιών. Ο σκοπός της διαπίστωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του
ατόµου αφορά στην εξ επαγγέλµατος παροχή για λογαριασµό συνδροµητών,
πληροφοριών σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση ατόµων.
Έναυσµα για την ενασχόληση της Αρχής µε το νόµιµο πλαίσιο
επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων για τους παραπάνω σκοπούς αποτέλεσαν
τα παράπονα των πολιτών για την επεξεργασία των δεδοµένων τους από εταιρίες
που κατ’ επάγγελµα ασχολούνται µε τη συλλογή και διακίνηση τέτοιων
δεδοµένων. Η Αρχή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η επεξεργασία δεν είναι
ασύµβατη µε τις ανάγκες της κοινωνικής και οικονοµικής πραγµατικότητας,
όπως η προώθηση του εµπορίου και η προστασία των συναλλασσοµένων από
αφερέγγυους πελάτες, και προχώρησε στην επιβολή αυστηρών προϋποθέσεων
επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων για τους παραπάνω σκοπούς –
επωφελούµενη και από την σχετική εµπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών – µε
την, κοινή για τους παραπάνω σκοπούς, υπ’ αριθ. 50/20.1.2000441 απόφασή της
«Όροι για τη νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους
σκοπούς της άµεσης εµπορίας ή διαφήµισης και της διαπίστωσης πιστοληπτικής
ικανότητας».
Στην παραπάνω απόφαση και όσον αφορά το σκοπό της άµεσης εµπορίας,
η Αρχή σταθµίζει την έκφραση της άσκησης του ατοµικού δικαιώµατος της
441

Βλ. ΚΝοΒ 50(2002)105 επ., υπό Α και παραπάνω υπό 4.4.2.4. και σηµ. 403.
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οικονοµικής ελευθερίας που υλοποιείται δια της επεξεργασίας (προσωπικών
δεδοµένων) µε τα δικαιώµατα που απορρέουν από το νοµικό πλαίσιο προστασίας
των προσωπικών δεδοµένων και αποφαίνεται ότι για να γίνει χρήση της
εξαίρεσης του άρθρου 5 παρ.2 εδ. ε΄ (επεξεργασία χωρίς της συγκατάθεση του
υποκειµένου) πρέπει τα δεδοµένα να προέρχονται από καταλόγους που
απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή δηµόσια προσβάσιµες πηγές442 ή το ίδιο το
υποκείµενο να δηµοσιοποίησε τα προσωπικά του δεδοµένα για συναφείς
σκοπούς,443 και ο υπεύθυνος επεξεργασίας να περιορίζεται στα απολύτως
αναγκαία δεδοµένα444 για την επίτευξη του συγκεκριµένου διαφηµιστικού µόνο
σκοπού, αφού εξασφαλίσει445 ότι οι αποδέκτες δεν αντιτίθενται ρητά στη
συµµετοχή τους σε τέτοιες ενέργειες.
Στο ίδιο νόµιµο πλαίσιο επεξεργασίας εντάσσεται και η υπ’ αριθ.
523/18/25.5.2000 απόφαση της Αρχής446 «Οδηγία για τους όρους της νόµιµης
442

Βλ. υπ’ αριθ. 19/2002 απόφαση της Αρχής (ΚΝοΒ 51(2003)742) σύµφωνα µε την

οποία ο κατάλογος µε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις στην ιστοσελίδα της ΟΤΕΝΕΤ δεν
µπορεί να θεωρηθεί δηµόσιος κατάλογος υπό την έννοια του άρθρου 8 του ν. 2774/99.
Αντίθετη ερµηνεία θα καθιστούσε δηµόσιο κατάλογο οποιοδήποτε σύνολο-αρχείο
ονοµάτων βρίσκεται στο ∆ιαδίκτυο, ανεξάρτητα από το σκοπό συλλογής και
επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών.
443

Βλ. ΚΝοΒ 50(2002)105 επ., υπό Α ΙΙΙ 1. Συναφής σκοπός είναι κατά την Αρχή η

διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων, συµµετοχή σε καταλόγους εµπορικών εκθέσεων
κλπ.
444

Κατά την παραπάνω απόφαση υπ’ αριθ. 50/20.1.2000, ως τέτοια θεωρούνται µόνο

το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση και το επάγγελµα.
445

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να συµβουλευτεί το προβλεπόµενο από το άρθρο

19 παρ. 4 εδ. δ΄ του νόµου Μητρώο της Αρχής στο οποίο καταχωρίζονται τα πρόσωπα
που δεν επιθυµούν να περιλαµβάνονται σε αρχεία, τα οποία έχουν ως σκοπό την
προώθηση προµήθειας αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως.
446

Βλ. ΚΝοΒ 50(2002)108. Βλ. επίσης Παπακωνσταντίνου Β., Η Αρχή και η οικονοµία

της Αγοράς σε: Π. ∆όνος, Λ. Μήτρου, Φ. Μίτλεττον, Β. Παπακωνσταντίνου, Η Αρχή
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων και η επαύξηση της προστασίας των
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επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα νέων µητέρων για τους
σκοπούς της άµεσης εµπορίας ή διαφήµισης στο χώρο των µαιευτηρίων» µε την
οποία ρυθµίζεται η επεξεργασία στις ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου των
µαιευτηρίων.
Για τον παραπάνω σκοπό της άµεσης εµπορίας εφαρµόζονται και οι
διατάξεις της νοµοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και, µάλιστα, τα
άρθρα 9 παρ. 10 και 4 παρ.6 ν.2251/1994,447 τα οποία απαιτούν τη ρητή
συναίνεση του καταναλωτή για την απευθείας µετάδοση σ’ αυτόν διαφηµιστικών
µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας καθώς και για τη χρήση τεχνικών
επικοινωνίας για την πρόταση σύναψης σύµβασης.
Όσον αφορά το σκοπό της διαπίστωσης της πιστοληπτικής ικανότητας, η
Αρχή σταθµίζει την άσκηση του ατοµικού δικαιώµατος της οικονοµικής
ελευθερίας (που υλοποιείται δια της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων) µε
τα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες που απορρέουν από το νοµικό
πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και κρίνοντας µε βάση την
εξαίρεση του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. ε΄ (επεξεργασία χωρίς τη συγκατάθεση του
υποκειµένου) ότι το έννοµο συµφέρον της άσκησης του παραπάνω δικαιώµατος
χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορθές και επίκαιρες πληροφορίες που
αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα δυσχεραίνεται σηµαντικά και ότι υπερέχει
δικαιωµάτων, στον τόµο ∆ίκαιο και Κοινωνία στον 21ο αιώνα (∆ιεύθυνση: Γ.
Παπαδηµητρίου), Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 59 επ.
447

Ο ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α΄ 191/16.11.1994) «Προστασία των καταναλωτών» στο

άρθρο 9 παρ. 10 ορίζει ότι: «Η µετάδοση διαφηµιστικού µηνύµατος απευθείας στον
καταναλωτή µέσω τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
αυτόµατης κλήσης ή άλλου ηλεκτρονικού µέσου επικοινωνίας επιτρέπεται µόνο αν
συναινεί ρητά ο καταναλωτής» και στο άρθρο 4 παρ. 6 ορίζει ότι: «Η χρησιµοποίηση
των τεχνικών επικοινωνίας πρέπει να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µην
προσβάλλεται η ιδιωτική ζωή του καταναλωτή. Απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση του
καταναλωτή η χρησιµοποίηση τεχνικών επικοινωνίας για την πρόταση σύναψης
σύµβασης όπως τηλεφώνου, αυτόµατης κλήσης, τηλεοµοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή άλλου ηλεκτρονικού µέσου επικοινωνίας».
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προφανώς των συµφερόντων του υποκειµένου που δεν θίγονται ουσιωδώς και
ότι η ικανοποίησή του δεν θίγει τις θεµελιώδεις ελευθερίες του υποκειµένου
προβαίνει στην αποκλειστική απαρίθµηση προσωπικών δεδοµένων οικονοµικής
συµπεριφοράς, η συλλογή των οποίων είναι νόµιµη για την υλοποίηση του εν
λόγω σκοπού από τις εταιρίες εµπορίας πληροφοριών.448
4.4.2.5.1.2.

Ο σκοπός της προστασίας της εµπορικής πίστης και της
εξυγίανσης των οικονοµικών συναλλαγών

Με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη σύναψη πιστωτικών
συµβάσεων µε αφερέγγυους πελάτες και εν γένει από τη δηµιουργία επισφαλών
απαιτήσεων και τελικά την προστασία της εµπορικής πίστης και την εξυγίανση
των οικονοµικών συναλλαγών, η Αρχή εξειδικεύοντας449 τη διάταξη του άρθρου
4 παρ. 1 εδ. α΄ του νόµου εξέδωσε τις υπ’ αριθ. 109/1999 και 523/1999
αποφάσεις450 µε τις οποίες αναγνωρίζει ότι για τους παραπάνω σκοπούς η
επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που αφορούν φυσικά και
νοµικά πρόσωπα είναι πράγµατι απολύτως αναγκαία και ότι η προστασία της
εµπορικής πίστης σε σύγκριση µε τα συµφέροντα των υποκειµένων µπορεί να
θεωρηθεί ότι υπερέχει προφανώς (µε την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. ε΄ του
448

Βλ. παραπάνω υπό 4.4.2.4. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της διαπίστωσης της

πιστοληπτικής ικανότητας από εταιρίες εµπορίας πληροφοριών, η Αρχή έκρινε στην
υπ’ αριθ. 71/2001 (ΚΝοΒ 50(2002)1675) απόφασή της ότι µπορούν οι Τράπεζες να
παρέχουν στις παραπάνω εταιρίες τα δεδοµένα που οι ίδιες έχουν διαβιβάσει στην
«Τειρεσίας αε» και όχι εκείνα των οποίων είναι αποκλειστικοί αποδέκτες. Βλ. επίσης
τις υπ’ αριθ. 61/2001, ΚΝοΒ 50(2002)1676 και υπ’ αριθ. 35/2005, http://www.dpa.gr/
Documents/Gre/Apofaseis/35_05_anonym.doc, απoφάσεις της Αρχής.
449

Βλ. υπ’ αριθ. 37/2005 απόφαση της Αρχής, σε http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/37_05_anonym.doc.
450

Για τις υπ’ αριθ. 109/1999 και 523/1999 αποφάσεις της Αρχής βλ. παραπάνω υπό

4.4.2.3.1. Οι αποφάσεις αυτές επαναλήφθηκαν µε τις υπ’ αριθ. 24/2004 και 25/2004
(ΦΕΚ Β΄ 684/11.5.2004) αποφάσεις της Αρχής.
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νόµου). Συνεπώς η επεξεργασία επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του
υποκειµένου, αφού βέβαια αυτό ενηµερωθεί.451
4.4.2.5.2. Η αρχή της αναλογικότητας
Η αρχή της αναλογικότητας, όπως καθιερώνεται στο άρθρο 4 παρ.1 εδ. β΄
του νόµου απορρέει από τη συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας452 που είναι
σύµφυτη µε το συνταγµατικό ανεκτό σύστηµα των περιορισµών της ελευθερίας
του ατόµου. Η αρχή αυτή αποτέλεσε το γνώµονα σε πολλές αποφάσεις και
γνωµοδοτήσεις της Αρχής για την αντιµετώπιση της συµβατότητας της χρήσης
νέων τεχνολογιών µε την προστασία της προσωπικότητας και της ιδιωτικής
ζωής.
Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων η σύνδεση του
σκοπού της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων µε τα
δεδοµένα καθεαυτά453 επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή της αρχής της

451

Βλ. άρθρα 11 παρ. 1 και 24 παρ. 3 του νόµου και παρακάτω υπό 4.4.4.2.

452

Στο Σύνταγµα η αρχή της αναλογικότητας (ή της αναλογίας) σκοπού και µέσου ή

µέτρου απορρέει και από την αρχή του κράτους δικαίου και αποτελεί (και αυτή) όριο
του περιορισµού των ατοµικών δικαιωµάτων. Κατά τον ∆αγτόγλου Π., Συνταγµατικό
∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα Α΄, ό.π., σελ. 176 επ., σύµφωνα µε την αρχή αυτή,
εφαρµοζόµενη στα ατοµικά δικαιώµατα, πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση µεταξύ του
νοµίµου σκοπού που επιδιώκει ένας περιορισµός του ατοµικού δικαιώµατος και της
έντασης, έκτασης και διάρκειας του συγκεκριµένου περιορισµού. Η σχέση δεν είναι
εύλογη, όταν ο περιορισµός που επιβάλλεται στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι
απρόσφορος ή πάντως επαχθέστερος ή πάντως δυσανάλογος σε σχέση µε το σκοπό. Η
αρχή της αναλογικότητας που αποτελεί σήµερα βασική αρχή του ευρωπαϊκού
κοινοτικού δικαίου συνάγεται και από το άρθρο 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του ελληνικού
Συντάγµατος.

Βλ. επίσης Τσάτσο ∆., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, τοµ. Γ΄ Θεµελιώδη

∆ικαιώµατα, Ι. Γενικό Μέρος, ό.π., σελ. 245 επ.
453

Βλ. Εισηγητική Έκθεση του νόµου, ό.π., σελ. 504.
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αναλογικότητας454 στο άρθρο 4 του νόµου. Σύµφωνα µε την παραπάνω αρχή για
τη νοµιµότητα της επεξεργασίας απαιτείται αντιστοιχία σκοπού και µέσου
(δεδοµένων) υπό την έννοια ότι τα δεδοµένα πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα
και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει πάντα του σκοπού
επεξεργασίας και ότι κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που γίνεται
πέραν του επιδιωκόµενου σκοπού ή που δεν είναι πρόσφορη και αναγκαία για
την επίτευξή του δεν είναι νόµιµη.455 Χωρίς να παραγνωρίζεται η ελευθερία της
συγκατάθεσης456 του υποκειµένου, η οποία συνιστά το νόµιµο θεµελιωτικό όρο
και λόγο της επεξεργασίας, η νοµιµότητα της επεξεργασίας αξιολογείται τόσο µε
βάση

454

τη

διαπίστωση

της

συνδροµής

µιας

ή

περισσότερων

βάσεων

Βλ. άρθρο 6 της Οδηγίας που επανέλαβε το άρθρο 5 της Σύµβασης 108/1981 του

Συµβουλίου της Ευρώπης ως προς τη θέσπιση των βασικών αρχών για την ποιότητα
των δεδοµένων.

Βλ. επίσης υπ’αριθ. 86/2001 Γνωµοδότηση της Αρχής για την

Υπόθεση Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων (περίληψη), ΚΝοΒ 50(2002)1674. Βλ.
επίσης Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 4, αρ. 295-302, όπου
διατυπώνεται η άποψη ότι το άρθρο 4 του νόµου αποτελεί εξειδίκευση της αρχής της
αναλογικότητας και µε βάση την παρ.1 εδ. β΄ διασπάται η αρχή (της αναγκαιότητας της
επεξεργασίας) στις εξής συνιστώσες αρχές: την αρχή της συνάφειας των δεδοµένων
προς τους σκοπούς της επεξεργασίας, την αρχή της προσφορότητας των δεδοµένων
προς τους σκοπούς της επεξεργασίας και την αρχή της ποσοτικής ισορροπίας των
δεδοµένων προς τους σκοπούς της επεξεργασίας.
455

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π.,

σελ. 27 επ., στην ίδια, Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο της
τραπεζικής δραστηριότητας (Νοµικό πλαίσιο), ό.π, σελ. 1383 επ., Αυγουστιανάκη Μ.,
ό.π., σελ. 693, Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 190 επ. Βλ. επίσης την υπ’αριθ. 510/1715-5.2000
απόφαση της Αρχής για τις ταυτότητες, ΚΝοΒ 50(2002)108 και την υπ’αριθ. 77Α/2002
απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)735.
456

Βλ. άρθρο 5 παρ. 2 εδ. ε΄ του νόµου και παραπάνω υπό 4.4.2.2.
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νοµιµότητας,457 όσο και πρωτίστως µε βάση την τήρηση των αρχών που
εισάγονται από το άρθρο 4 του νόµου.458
Με βάση την παραπάνω αρχή κρίθηκε ως υπέρτερο και το έννοµο
συµφέρον του υπεύθυνου ή τρίτου για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής
συµπεριφοράς του υποκειµένου χωρίς τη συγκατάθεσή του.459 Συγκεκριµένα,
συνδέοντας το σκοπό της επεξεργασίας (που είναι η προστασία της εµπορικής
πίστης και η εξυγίανση των συναλλαγών) µε τα δεδοµένα του υποκειµένου (που
είναι οι αγορές και πωλήσεις ακινήτων) και απευθυνόµενη στην «Τειρεσίας α.ε.»
η Αρχή έκρινε460 ότι η επεξεργασία των παραπάνω δεδοµένων δεν συµβιβάζεται
«προς την αρχή της αναλογικότητας, κατά την οποία τα δεδοµένα «δεν πρέπει να
είναι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει του σκοπού της
επεξεργασίας» (άρθρο 4 παρ.1 εδ.β΄ του νόµου).». Επίσης η Αρχή έκρινε461 ότι
«η συλλογή στοιχείων που αφορούν οφειλές, πέραν των βεβαιωµένων και
απαιτητών, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και τη µείωση των
επισφαλειών που προκύπτουν από την υπερχρέωση, είναι µη πρόσφορη και
δυσανάλογη µε τον προαναφερόµενο σκοπό, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1 εδ.
β΄ του ν. 2472/1997.».
Στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας η Αρχή αποφάνθηκε ότι δεν
είναι νόµιµη η επεξεργασία που συνίσταται στη συλλογή, σύγκριση και
αρχειοθέτηση των βιοµετρικών χαρακτηριστικών για τον έλεγχο της εισόδου και
εξόδου των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας και ότι η συγκεκριµένη συλλογή
και επεξεργασία υπερβαίνει τα από την αρχή της αναλογικότητας επιβαλλόµενα

457
458

Βλ. άρθρα 5 και 7 του νόµου.
Βλ. Οδηγία 115/2001 (Αρ.Πρωτ. 1830/20.9.2001) της Αρχής, «Ζητήµατα που

αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο των εργασιακών
σχέσεων». Αναλυτική περίληψη της Οδηγίας βλ. ΚΝοΒ 50(2002)1672 και ολόκληρο το
κείµενο στο οικείο ΦΕΚ Β΄879/2002.
459

Βλ. παραπάνω υπό 4.4.2.2. (ε).

460

Βλ. υπ’αριθ. 109/1999 απόφαση της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.3.1. και σηµ. 387.

461

Βλ. υπ’αριθ. 86/2002 απόφαση της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.3.2. και σηµ. 401.
180

όρια, εφόσον ο σκοπός που επιδιώκεται µπορεί να επιτευχθεί µε ηπιότερα µέσα
ελέγχου της παρουσίας των εργαζοµένων462. η επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων που πραγµατοποιείται µε το σύστηµα ελέγχου εξερχοµένων
τηλεφωνικών κλήσεων σε επαγγελµατικούς χώρους µε σκοπό τον έλεγχο του
κόστους των συνδιαλέξεων και την αποτροπή των εργαζοµένων από τη χρήση
των τηλεφωνικών συσκευών για σκοπούς ξένους προς την εργασιακή σχέση
επειδή παραβιάζει τα θεµελιώδη δικαιώµατα των υποκειµένων χωρίς παράλληλα
η επεξεργασία των δεδοµένων να είναι ανάλογη του σκοπού, ο οποίος µπορεί να
επιτευχθεί µε ηπιότερα µέσα463. η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για τη
σύνταξη

εκλογικών

καταλόγων

που

συνίσταται

στην

αναγραφή

του

επαγγέλµατος, τηλεφώνων κατοικίας και εργασίας καθόσον υπερβαίνει το σκοπό
της επεξεργασίας που είναι η διαπίστωση της ταυτότητας του εκλογέα και η
διασφάλιση της εφάπαξ άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος464. η επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στο πλαίσιο
παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών και όταν η πληρωµή γίνεται µέσω πιστωτικής
κάρτας, που συνίσταται στην προσκόµιση ή επίδειξη του εκκαθαριστικού της
∆ΟΥ, αφού ο έλεγχος της φερεγγυότητας έχει προηγηθεί από την εταιρία που
εξέδωσε την κάρτα. στην περίπτωση που για την πληρωµή δεν χρησιµοποιείται
πιστωτική κάρτα, η συλλογή και επεξεργασία φωτοτυπίας του εκκαθαριστικού
σηµειώµατος της εφορίας, αφού ο σκοπός µπορεί να επιτευχθεί µε µόνη την
επίδειξη αντιγράφου του στοιχείου αυτού ή της φορολογικής δήλωσης465. το

462

Βλ. υπ’αριθ. 245/20.3.2000 απόφαση της Αρχής για εγκατάσταση συστήµατος

δακτυλοσκοπήσεως, ΚΝοΒ 50(2002)107.
463

Βλ. υπ’αριθ. 637/18/21.6.2000 απόφαση της Αρχής για το «Σύστηµα διαχείρισης

τηλεφωνικών κλήσεων σε επαγγελµατικό χώρο», ΚΝοΒ 50(2002)111.
464

Βλ. υπ’αριθ. 1123/27.9.2000 απόφαση της Αρχής «Επεξεργασία προσωπικών

δεδοµένων για τη σύνταξη εκλογικών καταλόγων, ΚΝοΒ 50(2002)113.
465

Βλ. υπ’αριθ. 1469/13.11.2000 απόφαση της Αρχής «Απόφαση για τη συλλογή

προσωπικών δεδοµένων από εταιρίες τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων», ΚΝοΒ
50(2002)115.
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αίτηµα Πταισµατοδικείου προς το ΚΕΠΥΟ για τη χορήγηση δισκέτας µε τα
στοιχεία των φορολογουµένων για να ανευρεθεί το ΑΦΜ των προσώπων στα
οποία επιβλήθηκε πρόστιµο έτσι ώστε να διευκολυνθεί η βεβαίωση και είσπραξή
του διότι υπερβαίνει την αρχή της αναλογίας, εφόσον καθιστά δυνατή την
πρόσβαση σε άλλες πληροφορίες πέρα από τις απαιτούµενες για το σκοπό αυτό
και µάλιστα και άλλων φορολογουµένων. η υποχρέωση αναγραφής του ΑΦΜ
στους σχετικούς τίτλους ανήκει στο ΚΕΠΥΟ466. η αξίωση της Υπηρεσίας
Αλλοδαπών να ζητήσει εκκαθαριστικό σηµείωµα αλλοδαπού για την παράταση
της άδειας παραµονής του στην Ελλάδα διότι υπερβαίνει το αναγκαίο µέτρο,
εφόσον ο ενδιαφερόµενος προσκόµισε βεβαίωση για την επάρκεια των
εισοδηµάτων του και προσφέρεται να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση467. η
συλλογή του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας, υποψήφιου για διορισµό
από Οργανισµό για τον έλεγχο του ύψους των εισοδηµάτων του στα πλαίσια της
εφαρµογής κοινωνικών κριτηρίων πρόσληψης, διότι υπερβαίνει το µέτρο της
αναγκαιότητας, εφόσον ο σκοπός της επεξεργασίας µπορούσε να επιτευχθεί µε
άλλα ηπιότερα µέσα, όπως το απόσπασµα του εκκαθαριστικού ή σχετική
υπεύθυνη δήλωση468. η επεξεργασία του αρχείου (λογαριασµού) µισθοδοσίας για
τη διακρίβωση πειθαρχικού παραπτώµατος είναι και απρόσφορη όταν υπάρχει
αµφιβολία σχετικά µε την αποκλειστική προσωπική χρήση (αναλήψεις) του
λογαριασµού µισθοδοσίας από τον κάτοχό του469. η υποβολή φωτοτυπίας του
εκκαθαριστικού σηµειώµατος ως αποδεικτικό στοιχείο του ΑΦΜ, αφού περιέχει
και προσωπικά δεδοµένα που δεν απαιτούνται για το σκοπό της έκδοσης
παραστατικού πληρωµής από τον υπεύθυνο επεξεργασίας470. δεν φαίνεται να
βρίσκεται σε συνάφεια (υπό την έννοια του άρθρου 4 παρ.1 εδ. β΄) µε το σκοπό
της συναλλακτικής σχέσης που δηµιουργείται από την κατοχή της «έξυπνης
466

Βλ. υπ’αριθ. 1/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1676.

467

Βλ. υπ’αριθ. 131/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1676.

468

Βλ. υπ’αριθ. 144/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1676.

469

Βλ. υπ’αριθ. 1/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)736.

470

Βλ. υπ’αριθ. 29/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)736.
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κάρτας», δηλαδή, την κατανάλωση προϊόντων/ υπηρεσιών και την υποχρέωση
της εταιρίας να «ανταµείβει» µε δώρα τους πελάτες της, η αναγκαιότητα της
γνώσης (και µάλιστα από τρίτα πρόσωπα) των στοιχείων της οικονοµικής και
οικογενειακής κατάστασης ή των καταναλωτικών συνηθειών του αιτούντα µε τη
συµπλήρωση της αίτησης (σχέσης που συνίσταται τελικά στην υποχρέωση που
αναλαµβάνει η εταιρία να προσφέρει ορισµένα δώρα, εφόσον οι καταναλωτές συµµέτοχοι στο πρόγραµµα συµπληρώσουν ορισµένους πόντους)471. η απαίτηση
από ασφαλιστικό Ταµείο προσκόµισης αντιγράφου της φορολογικής δήλωσης
και του εκκαθαριστικού της ∆ΟΥ µε σκοπό τη διαπίστωση µη επέλευσης
µεταβολής στην προσωπική κατάσταση του βοηθηµατούχου ή µη ανάληψης από
αυτόν εργασίας σε εργοδότη (το προσωπικό του οποίου είναι ασφαλισµένο στο
ταµείο) αποτελεί παράνοµη επεξεργασία και αντίκειται στα άρθρα 4 παρ.1 και 5
παρ.1 του νόµου, αφού τα παραπάνω έγγραφα δεν είναι πρόσφορα επειδή
περιλαµβάνουν

και

άλλα

στοιχεία

που

υπερβαίνουν

το

σκοπό

της

επεξεργασίας472. η αναφορά της περιουσιακής κατάστασης τρίτου (σύζυγος και
τέκνα) στη δήλωση της περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου µε σκοπό την
επεξεργασία (των στοιχείων που περιλαµβάνονται στη δήλωση) αποκλειστικά
για τη διαπίστωση ποινικού αδικήµατος ή πειθαρχικού παραπτώµατος,
υπερβαίνει το σκοπό της επεξεργασίας και είναι αντίθετη προς το άρθρο 4 του
νόµου. οι τρίτοι πρέπει να ενηµερώνονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και η
ενηµέρωση αποδεικνύεται µε την υπογραφή (των τρίτων) στην έγγραφη δήλωση
του άρθρου 28 παρ.1 ν.2683/1999 που υποβάλλει ο υπάλληλος, στο µέρος της
δήλωσης που τα αφορά και που αναφέρεται στην περιουσιακή τους
κατάσταση.473

471

Βλ. υπ’αριθ. 38/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)736, 738 και 741.

472

Βλ. υπ’αριθ. 31/2002 Γνωµοδότηση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)732.

473

Βλ. την υπ’αριθ. 1619/6.12.2000 Οδηγία της Αρχής για την εφαρµογή του άρθρου

28

του

νέου

Υπαλληλικού

Κώδικα

(ν.2683/1999),

ΚΝοΒ

50(2002)95

και

http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/pothenesxesodhg.doc.
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Αντίθετα, η Αρχή έκρινε νόµιµη και ανάλογη προς το σκοπό την
εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου εξερχόµενων τηλεφωνικών κλήσεων σε
επαγγελµατικούς χώρους, όταν αυτό δεν αποδίδει το σύνολο των ψηφίων του
καλούµενου αριθµού αλλά αποκρύπτει τα τρία τελευταία ψηφία, µε σκοπό τον
έλεγχο του κόστους των συνδιαλέξεων και την αποτροπή των εργαζοµένων από
τη χρήση των τηλεφωνικών συσκευών για σκοπούς ξένους προς την εργασιακή
σχέση474. την επεξεργασία βιοµετρικών χαρακτηριστικών εργαζοµένων στο
∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών για τον έλεγχο πρόσβασης των εργαζοµένων στο
Κέντρο Επιχειρήσεων, εφόσον ο βασικός σκοπός είναι η διασφάλιση της
λειτουργίας του αεροδροµίου και η προστασία των επιβατών και εργαζοµένων.
Η επεξεργασία των βιοµετρικών στοιχείων της ίριδας των οφθαλµών για το
σκοπό αυτό ικανοποιεί την αρχή της αναλογικότητας.475
4.4.2.5.3. Η αρχή της ακρίβειας
Η αρχή της ακρίβειας των δεδοµένων, όπως καθιερώνεται στο άρθρο 4
παρ. 1 εδ. γ΄ του νόµου είναι η τρίτη βασική αρχή προστασίας που διέπει κάθε
νόµιµη επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και έχει βαρύνουσα σηµασία για
την επεξεργασία ιδίως των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς. Σύµφωνα µε
την

παραπάνω

αρχή

τα

δεδοµένα

πρέπει

να

ανταποκρίνονται

στην

πραγµατικότητα και να είναι επίκαιρα και ακριβή476 και, εφόσον χρειάζεται, να
υποβάλλονται σε ενηµέρωση.

474

Βλ. υπ’αριθ. 637/18/21.6.2000 απόφαση της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.5.2. Για τη

χρησιµοποίηση της πληροφορικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας των επικοινωνιών
στην εργασία βλ. ενδεικτικά Zilkens M., Datenschutz am Arbeitsplatz, σε: Jan von
Knop/Martin Zilkens (εκδ.), ό.π., σελ. 95 επ. = DuD 1(2005).
475

Βλ. υπ’ αριθ. 39/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, http://www.

dpa.gr/ Documents/Gre/Com/annual_report_04.pdf.
476

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π.,

σελ. 28, στην ίδια, Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο της
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Από τη διατύπωση του άρθρου συνάγεται ότι η αρχή µπορεί να
επεκτείνεται και στο στάδιο συλλογής των δεδοµένων καθώς και ότι η διόρθωσή
τους (προκειµένου να είναι ενηµερωµένα) µπορεί να αποτελέσει υποχρέωση του
υποκειµένου. Έτσι, στο πλαίσιο της αρχής της ακρίβειας κατά τη συλλογή (των
δεδοµένων) µπορεί να υπάγεται και η ευθύνη της «Τειρεσίας αε» για την εκ
παραδροµής καταχώριση αίτησης πτώχευσης µε λάθος όνοµα του καθού η
αίτηση.477 Είναι επίσης ευνόητο ότι στο πλαίσιο της ίδιας αρχής πρέπει να
πραγµατοποιούνται (από την εφαρµογή της κατηγοριοποίησης) και οι διαγραφές
των δεδοµένων που συλλέγονται από την «Τειρεσίας αε».478 Για τη διόρθωση
των δεδοµένων ως υποχρέωση του υποκειµένου η Αρχή έκρινε479 ότι οι
εξοφλήσεις οικονοµικών υποχρεώσεων από επιταγές, συναλλαγµατικές και
διαταγές πληρωµής καθώς και οικονοµικών υποχρεώσεων για τις οποίες
εκδόθηκαν προγράµµατα πλειστηριασµών, έγιναν κατασχέσεις, εκδόθηκαν
επιταγές ή επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών, δεν
αποκτούν δηµοσιότητα και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
προσκοµίζονται από τα υποκείµενα. επίσης τα ήδη υπάρχοντα δεδοµένα για
αιτήσεις πτώχευσης, η συζήτηση των οποίων µαταιώθηκε, διαγράφονται εφόσον
τα υποκείµενα προσκοµίσουν το σχετικό πιστοποιητικό του αρµόδιου
Πρωτοδικείου. ακόµη δεδοµένα άρσης προσηµειώσεων υποθηκών ή υποθηκών
που ήδη υπάρχουν (στο αρχείο της Τειρεσίας αε) θα καταχωρηθούν εφόσον τα
υποκείµενα προσκοµίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά άρσης τους.
τραπεζικής δραστηριότητας (Νοµικό πλαίσιο), ό.π., σελ. 1391 επ., Γέροντα Α., Η
προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π.,
σελ. 196 επ.
477

Βλ. ΜονΠρΘεσ 2950/2002, Αρµ58(2004)195, µε σηµείωµα της Αλεξανδροπούλου-

Αιγυπτιάδου

Ε.

Βλ.

επίσης Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου

Ε., Ηλεκτρονική

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας
(Νοµικό πλαίσιο), ό.π., σελ. 1391 επ.
478

Βλ. υπ’αριθ. 523/19.10.1999 απόφαση της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.3.1. και σηµ.

390.
479

Βλ. υπ’αριθ. 523/19.10.1999 απόφαση της Αρχής, υπό Α, παραπάνω υπό 4.4.2.3.1.
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Η ακρίβεια και η ενηµέρωση των δεδοµένων βαρύνει καταρχή τον
υπεύθυνο επεξεργασίας.480 Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας, παρέχεται στο υποκείµενο η έννοµη προστασία481 του
νόµου και η προστασία των γενικών διατάξεων για την προσωπικότητα.482
Στο πλαίσιο της παραπάνω αρχής επιβάλλεται η διαγραφή δυσµενών
οικονοµικών στοιχείων από την «Τειρεσίας αε» που καταχωρήθηκαν εφόσον ο
ενδιαφερόµενος προσκοµίσει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό επεξεργασίας
δεδοµένων δικαιολογητικά483. είναι νόµιµη η δυνατότητα που παρέχεται στο
φορέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πληρωµής των υπηρεσιών αυτών ανώνυµα
ή µε τη χρήση ψευδωνύµου, διότι κατά το πνεύµα του νόµου η χρήση
ψευδωνύµου αναφέρεται σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικού
εµπορίου. αλλά και στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να
έχει τη δυνατότητα αντιστοίχισης του ψευδωνύµου µε τα πραγµατικά στοιχεία
του χρήστη484. επιβάλλεται η συµπλήρωση από την «Τειρεσίας αε» της ένδειξης
«εκκρεµεί ασκηθείσα ανακοπή» στην εγγραφή που αφορά κατάσχεση ακινήτου,
καθώς η τυχόν ευδοκίµησή της θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιβληθείσας
κατάσχεσης και άρα στη διαγραφή της πληροφορίας485. επιβάλλεται η
συµπλήρωση από την «Τειρεσίας αε» του δεδοµένου της πρώτης ακάλυπτης
επιταγής µε την ένδειξη ότι αντικαταστάθηκε µε δεύτερη επιταγή που
480

Βλ. άρθρο 4 παρ. 1 εδ. δ΄ του νόµου. Βλ. επίσης την υπ’αριθ. 109/31.3.1999

απόφαση της Αρχής (παραπάνω υπό 4.4.2.3.1.) σύµφωνα µε την οποία τα δυσµενή για
το υποκείµενο δεδοµένα που διαβιβάζονται κάθε φορά στον αποδέκτη πρέπει να είναι
ακριβή που ενηµερωµένα µέχρι το χρόνο της διαβίβασης.
481

Βλ. τα δικαιώµατα του υποκειµένου, παρακάτω υπό 4.4.4. καθώς και τις κυρώσεις

(άρθρα 21 επ.), παρακάτω υπό 4.4.5.
482
483

Βλ. παραπάνω υπό 3.
Βλ. υπ’αριθ. 523/1999 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/191099_teiresias.doc και παραπάνω υπό 4.4.2.3.1. Βλ. επίσης υπ’αριθ.
104/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1677.
484

Βλ. υπ’αριθ. 120/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1677.

485

Βλ. υπ’αριθ. 11/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)736.
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εξοφλήθηκε, όταν προκύψει ότι η δεύτερη επιταγή (που αντικατέστησε την
πρώτη σφραγισµένη ακάλυπτη επιταγή) εξοφλήθηκε486. υπεδείχθη στις εταιρίες
παροχής υπηρεσιών διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας να ενηµερώνουν,
όπου είναι δυνατό, τις υπόλοιπες οµοειδούς δραστηριότητας εταιρίες για τη
διαγραφή δεδοµένων, ώστε τα δεδοµένα στα αρχεία τους να είναι ακριβή487.
επιβάλλεται η διαγραφή δεδοµένων που αφορούν εγγυητές, χωρίς να απαιτείται
υποβολή αιτήµατος από το υποκείµενο, εφόσον η αντίστοιχη απαίτηση
εξοφλήθηκε488. απευθύνεται προειδοποίηση προς τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
να απέχει από την καταχώριση ανακριβών προσωπικών δεδοµένων στην
ιστοσελίδα της489. απαγορεύεται η επεξεργασία ανακριβών δεδοµένων από την
«Τειρεσίας αε»490. επιβάλλεται η διαγραφή από τη βάση δεδοµένων της
«Τειρεσίας αε» των δεδοµένων που σχετίζονται µε πλειστηριασµό ακινήτου του
αιτούντα που είχε µαταιωθεί λόγω ανυπαρξίας χρέους491. παρέχεται στο
υποκείµενο των δεδοµένων το αυτοτελές δικαίωµα πρόσβασης, εκτός από το
δικαίωµα αντίρρησης, στην περίπτωση ανακριβών καταχωρήσεων εκ µέρους της
«Τειρεσίας αε»492. κρίνεται ότι η απώλεια επίµαχων στοιχείων ή η λειτουργική
αδυναµία ανεύρεσής τους από εµπλεκόµενη Τράπεζα (για την ικανοποίηση των
δικαιωµάτων του υποκειµένου) δηµιουργεί υποχρέωση διαγραφής των σχετικών
στοιχείων από το αρχείο της «Τειρεσίας

αε)492α. κρίνεται ως ανακριβές το

486

Βλ. υπ’αριθ. 20/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)736.

487

Βλ. υπ’αριθ. 26/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)736.

488

Βλ. υπ’αριθ. 26/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)736.

489

Βλ. υπ’αριθ. 77/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)741.

490

Βλ. υπ’αριθ. 90/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)741.

491

Βλ. υπ’αριθ. 24 και 139/2001 αποφάσεις της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1677.

492

Βλ. υπ’αριθ. 1/2005 απόφαση της Αρχής, σε http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/tiresias_01_05.doc
492α

Βλ. υπ’ αριθ. 28/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 90.
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περιεχόµενο τµήµατος επιστολής (δεδοµένο), αφού η ακρίβειά του συναρτάται
άρρηκτα µε το υπόλοιπο περιεχόµενο του κειµένου.493
4.4.2.5.4. Η αρχή της χρονικά πεπερασµένης διατήρησης των δεδοµένων
Η παραπάνω αρχή που εισάγεται µε το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. δ΄ του νόµου
επιτάσσει την επεξεργασία στο χρονικό αλλά και ουσιαστικό πλαίσιο της
εκπλήρωσης ενός καθορισµένου, σαφούς και νόµιµου σκοπού494 και επιτρέπει
τον προσδιορισµό της ταυτότητας του υποκειµένου µόνο κατά τη διάρκεια της
περιόδου που απαιτείται, κατά την κρίση της Αρχής, για την πραγµατοποίηση
του σκοπού της συλλογής και επεξεργασίας.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η ενλόγω αρχή περιορίζεται και ορίζεται από
την αρχή του σκοπού που προκαθορίζει τον επιτρεπτό χρόνο διατήρησης των
δεδοµένων495 και υποστηρίζεται από τις αρχές της αναλογικότητας και της
ακρίβειας όσον αφορά, αφενός την εξυπηρέτηση του σκοπού ενόψει του οποίου
τα δεδοµένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία496 και αφετέρου τη
σύνδεση του υποκειµένου µε δεδοµένα ακριβή και επίκαιρα σε σχέση µε το
χρόνο συλλογής και επεξεργασίας τους, αποµακρύνοντας, έτσι, τον κίνδυνο
σύνδεσης του υποκειµένου µε δεδοµένα ανακριβή και παρωχηµένα σε σχέση µε
493

Βλ. υπ’αριθ. 38/2005 απόφαση της Αρχής, σε http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/38_05_anonym.doc
494

Βλ.

Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδοµένων

οικονοµικής συµπεριφοράς από την Τειρεσίας αε (θεσµικό πλαίσιο), ό.π., σελ. 27 επ.,
Μίτλεττον Φ., ∆ικαίωµα στον πληροφοριακό αυτοκαθορισµό και δηµόσια τάξη: Ο
ρόλος της Αρχής, ό.π., σελ. 54.
495

Βλ. Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ 22.

496

Βλ. Παπαδόπουλο Α., ό.π., σελ. 111. Βλ. επίσης υπ’ αριθ. 123/2001 απόφαση της

Αρχής (ΚΝοΒ 50(2002)1677) σύµφωνα µε την οποία τα δεδοµένα, για να είναι
πρόσφορα για το σκοπό της επεξεργασίας, πρέπει να διατηρούνται από τον υπεύθυνο
µόνο κατά την περίοδο που, κατά την κρίση της Αρχής, απαιτείται για το σκοπό της
επεξεργασίας.
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το χρόνο δηµιουργίας τους. Εξάλλου, σύµφωνα µε την παραπάνω αρχή, η
επεξεργασία ολοκληρώνεται µε το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την
πραγµατοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας και την καταστροφή των
δεδοµένων.497
Ακόµη, η αρχή συνδέεται µε το θεµελιώδες δικαίωµα της πληροφορικής
αυτοδιάθεσης στο µέτρο που δεν επιτρέπει τον οριστικό προσδιορισµό της
ταυτότητας του υποκειµένου, αφού παρέχεται σ’ αυτό η δυνατότητα να
επαναπροσδιοριστεί498 αλλά και µε το δικαίωµα της πληροφόρησης που απαιτεί
ορθές και επίκαιρες πληροφορίες.
Όσον αφορά την τήρηση των δεδοµένων οικονοµικής συµπερι- φοράς,
ισχύουν ειδικά χρονικά όρια τήρησης και περιορισµοί για την καταχώριση
µεταβολών ανά κατηγορία δεδοµένων. Έτσι, ο χρόνος διατήρησης των
παραπάνω δεδοµένων ορίζεται άµεσα µε τη ρύθµιση του χρόνου διαγραφής των
δεδοµένων κατά περίπτωση.
Ειδικότερα, άµεσα ρυθµίστηκε499 από την Αρχή ο χρόνος τήρησης των
δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς της «Τειρεσίας αε». Η Αρχή αφού έλαβε
υπόψη την παλαιότητα του αρχείου της «Τειρεσίας αε» και τον τρόπο τήρησης
497

Βλ. υπ’ αριθ. 11/2005 απόφαση της Αρχής, σε http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/11_2005.doc και άρθρο 10 του νόµου.
498

Βλ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία

προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 196.
499

Βλ. υπ’ αριθ. 523/19.10.1999 απόφαση της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.3.1. και

σηµ. 390. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε προηγούµενη, υπ’ αριθ. 109/31.3.1999, απόφασή
της (βλ. παραπάνω υπό 4.4.2.3.1. και σηµ. 387) και απευθυνόµενη στην «Τειρεσίας αε»
η Αρχή έκρινε ότι «Η προβλεπόµενη διαγραφή των δεδοµένων µετά δεκαετία πρέπει να
διορθωθεί. Η δεκαετία δικαιολογείται µόνο για βαρύτερες περιπτώσεις…Ο υπεύθυνος
επεξεργασίας πρέπει να επεξεργαστεί µια διαβάθµιση-ταξινόµηση των δεδοµένων κατά
κατηγορίες και, ανάλογα µε τη βαρύτητά τους, να υπαγάγει κάθε κατηγορία σε
διαφορετική διάρκεια διατήρησης στο Αρχείο και να γνωστοποιήσει τη νέα ρύθµιση
στην Αρχή.».
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των δεδοµένων στο παρελθόν αποφάσισε καταρχή ότι τα δεδοµένα που έχουν
καταχωρηθεί στο αρχείο µέχρι την 1.5.1993 διαγράφονται µετά τη συµπλήρωση
δεκαετίας ακόµη και αν δεν προσκοµισθούν αποδείξεις εξόφλησης των σχετικών
οικονοµικών υποχρεώσεων. Παραπέρα, έκρινε ανεκτή, µε την επιφύλαξη της
ενδεχόµενης αναθεώρησης της θέσης της, την παρακάτω κλιµάκωση του χρόνου
τήρησης των δεδοµένων:
Ι.

Έως

τρεις

(3)

σφραγισµένες

επιταγές

ή/και

απλήρωτες

συναλλαγµατικές συνολικού ποσού έως 500.000 δρχ. (1467,35 ευρώ)
διαγράφονται από το αρχείο µεταδιδόµενων πληροφοριών µε την αποδεδειγµένη
εξόφλησή τους, εκτός αν συντρέχει περίπτωση στέρησης βιβλιαρίου επιταγών,
οπότε οι πληροφορίες για τις επιταγές διαγράφονται µόλις το µέτρο αρθεί.
ΙΙ. Εφόσον στο αρχείο καταχωρηθούν πληροφορίες για µέχρι πέντε (5)
σφραγισµένες επιταγές ή/και απλήρωτες συναλλαγµατικές συνολικού ποσού έως
1.000.000 δρχ. (2.934,70 ευρώ) διαγράφονται από το αρχείο 24 µήνες µετά την
αποδεδειγµένη εξόφλησή τους, εκτός αν συντρέχει περίπτωση στέρησης
βιβλιαρίου επιταγών, οπότε οι πληροφορίες για τις επιταγές διαγράφονται µόλις
το µέτρο αρθεί.
ΙΙΙ. Σφραγισµένες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγµατικές, πέραν των
προαναφεροµένων ορίων, όπως και καταγγελίες συµβάσεων πιστωτικών καρτών
και δανείων καταναλωτικής πίστης διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό
διάστηµα πέντε (5) ετών.
ΙV. ∆ιαταγές πληρωµής διατηρούνται στο αρχείο για επτά (7) χρόνια.
V. Προγράµµατα πλειστηριασµών, κατασχέσεις, επιταγές του ν.δ. 1923
και διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών διατηρούνται στο αρχείο
για δέκα (10) χρόνια.
VΙ. Οι αιτήσεις πτωχεύσεων διαγράφονται είτε µε την καταχώριση της
δικαστικής απόφασης για κήρυξη της πτώχευσης, είτε, εφόσον µαταιωθεί η
σχετική συζήτηση, µετά δωδεκάµηνο από την ηµεροµηνία της µαταιωθείσας
συζήτησης.
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VΙΙ. Οι πληροφορίες για κηρυχθείσες πτωχεύσεις δεν διαγράφονται από
το αρχείο.
VΙΙΙ. Οι πληροφορίες για προσηµειώσεις υποθηκών και για υποθήκες
διαγράφονται από το αρχείο όταν αρθούν µε σχετική εγγραφή στα βιβλία του
αρµόδιου υποθηκοφυλακείου.
Οι πληροφορίες των παραπάνω υπό Ι έως V κατηγοριών διαγράφονται
από το αρχείο εφόσον οι αντίστοιχες υποχρεώσεις έχουν εξοφληθεί και επιπλέον
εφόσον µέχρι τη συµπλήρωση του προβλεπόµενου χρόνου διατήρησης δεν
καταχωρηθούν στο αρχείο πληροφορίες που διαγράφονται σε µεταγενέστερο
χρόνο.
Εξάλλου, µε την παραπάνω απόφαση της Αρχής επιτρέπεται η εις το
διηνεκές τήρηση του αρχείου απολεσθέντων διαβατηρίων και ταυτοτήτων µε
σκοπό την προστασία των φυσικών προσώπων που υπέβαλαν τις δηλώσεις
απώλειας από τυχόν παράνοµες σε βάρος τους ενέργειες µε χρήση των
απολεσθέντων διαβατηρίων ή ταυτοτήτων.
Ακόµη, η Αρχή εφαρµόζοντας την αρχή της χρονικά πεπερασµένης
διατήρησης των δεδοµένων έκρινε ως εξής για τις παρακάτω συγκεκριµένες
περιπτώσεις: τα χρονικά όρια τήρησης των δεδοµένων από τις εταιρίες εµπορίας
πληροφοριών για το σκοπό της διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας είναι τα
ίδια που έχουν επιβληθεί στην «Τειρεσίας αε» και, µάλιστα, ισχύουν και οι ίδιοι
περιορισµοί όσον αφορά την καταχώρηση των µεταβολών σχετικών µε τα
δεδοµένα500. πρέπει να υποδειχθεί στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαπίστωσης
πιστοληπτικής ικανότητας να ενηµερώνουν, όπου είναι δυνατό, τις υπόλοιπες
οµοειδούς δραστηριότητας εταιρίες για τη διαγραφή δεδοµένων ώστε αυτά να
είναι ακριβή (και επίκαιρα)501. το χρονικό διάστηµα τήρησης των δεδοµένων που
συλλέγονται µε σκοπό την προστασία προσώπων ή αγαθών ή τη ρύθµιση της
κυκλοφορίας δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από αυτό που κάθε φορά
απαιτείται για τον επιδιωκόµενο σκοπό και πάντως όχι πέραν των 15 ηµερών (σε
500

Βλ. υπ’ αριθ. 50/20.1.2000 απόφαση της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.5.1.1.

501

Βλ. υπ’ αριθ. 26/2000 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)736.
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εξαιρετικές περιπτώσεις, διατήρηση πέραν του 15νθήµερου επιτρέπεται µόνο µε
ειδική άδεια της Αρχής)502. είναι δυνατό να επιτραπεί η παράταση από 15 ηµέρες
σε 45 ηµέρες του χρόνου διατήρησης των δεδοµένων που συλλέγονται από την
εγκατάσταση κλειστών κυκλωµάτων σε τράπεζες λαµβάνοντας υπόψη την
αναγκαιότητα πρόληψης και αποτροπής εγκληµάτων σε τράπεζες503. συντρέχει
εξαιρετική περίπτωση διατήρησης δεδοµένων που συλλέγονται για τη βεβαίωση
παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. µε ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές ή άλλα τεχνικά µέσα,
για χρονικό διάστηµα µέχρι 6 έτη, εφόσον αποτελούν πταισµατικές παραβάσεις,
στις οποίες εφαρµόζεται το δεκαπενθήµερο ελέγχου συµπεριφοράς οδηγών, για
δε τις υπόλοιπες για χρονικό διάστηµα 2 ετών. για παραβάσεις που συνιστούν
πληµµελήµατα, µέχρι 8 έτη504. ο χρόνος τήρησης των δεδοµένων των χρηστών
που

ζητούν

τηλεφωνική

σύνδεση

από

εµπορικούς

συνεργάτες

τηλεπικοινωνιακών εταιριών πρέπει να είναι ο ελάχιστος και µετά τη
διεκπεραίωση της αίτησης θα πρέπει, αν δεν δίνονται στον υπεύθυνο
επεξεργασίας, να καταστρέφονται ή να επιστρέφονται στον πελάτη505. ο χρόνος
τήρησης από την «Τειρεσίας αε» εγγραφής που αφορά κατάσχεση ακινήτου µε
την ένδειξη «εκκρεµεί ασκηθείσα ανακοπή» είναι µέχρι την ευδοκίµηση της
ασκηθείσας

ανακοπής

που

οδηγεί

στην

ακύρωση

της

επιβληθείσας

κατάσχεσης506. διαγράφονται ή καταστρέφονται τα σχετικά προσωπικά δεδοµένα
µε την καταγγελία της σύµβασης ή την ακύρωση της «έξυπνης κάρτας» εφόσον
έχουν συλλεγεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης507.
είναι παράνοµη η τήρηση ιατρικής γνωµάτευσης προσφεύγουσας, που είχε
συµπεριληφθεί στον ατοµικό υπηρεσιακό της φάκελο για να ληφθεί υπόψη από

502

Βλ. Οδηγία 1122/26.9.2000, «Για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µέσω

κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης», ΚΝοΒ 50(2002)112 επ.
503

Βλ. υπ’ αριθ. 40/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1677.

504

Βλ. υπ’ αριθ. 67/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1677.

505

Βλ. υπ’ αριθ. 77/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1677.

506

Βλ. υπ’ αριθ. 11/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)736.

507

Βλ. υπ’ αριθ. 38/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)736.
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τον εργοδότη της, κατά την εξέταση αίτησής της, προκειµένου να της ανατεθεί
απογευµατινή (αντί πρωινής) εργασία, πέραν του χρόνου για την κρίση της
υπηρεσίας επί του αιτήµατός της και της παρέλευσης της προθεσµίας προσφυγής
κατά της απόρριψης του αιτήµατός της508. ότι ο χρόνος παραµονής των δελτίων
µε τα προσωπικά δεδοµένα πελατών των τουριστικών καταλυµάτων στις
ξενοδοχειακές µονάδες πρέπει να καθορισθεί µε βάση τις εξυπηρετούµενες
ανάγκες και ότι ενόψει και της καταγραφής των συναφών στοιχείων στα οικεία
βιβλία σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί τους τρεις µήνες, οπότε και
καταστρέφονται.509
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. δ΄ του νόµου,
µετά την πάροδο του χρόνου που απαιτείται κατά την κρίση της Αρχής, για την
πραγµατοποίηση του σκοπού της συλλογής και της επεξεργασίας των
δεδοµένων, η Αρχή µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή της να επιτρέπει τη
διατήρηση

δεδοµένων

προσωπικού

χαρακτήρα

για

ιστορικούς,510

επιστηµονικούς511 ή στατιστικούς512 σκοπούς, εφόσον κρίνει ότι δεν θίγονται σε

508

Βλ. υπ’ αριθ. 18/2004 απόφαση της Αρχής, σε http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Com/annual_report_04.pdf.
509

Βλ. υπ’ αριθ. 100/2002 απόφαση της Αρχής, σε http://www.dpa.gr/ Documents/

Gre/Apofaseis/site_apof_100_2002.doc.
510
511

Βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 4, αρ. 310 και σηµ. 52.
Βλ. ενδεικτικά τις υπ’ αριθ. 46/2004 και 47/2004 αποφάσεις της Αρχής για τη

χορήγηση άδειας σε νοσοκοµείο ώστε αυτό να επιτρέψει την πρόσβαση σε φακέλους
ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε κλινική του νοσοκοµείου από εργαζόµενους στην ίδια
κλινική προς το σκοπό της εκπόνησης ερευνητικής εργασίας, υπό όρους και
προϋποθέσεις, µεταξύ άλλων και της ανωνυµοποίησης των δεδοµένων ήδη κατά τη
διάρκεια της πρόσβασης στα δεδοµένα υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπεται να
καταγραφούν και να συνδεθούν τα στοιχεία που ταυτοποιούν τους ασθενείς µε τα
ιατρικά δεδοµένα, σε: http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Com/annual_report_04.pdf,
σελ. 34. Βλ. επίσης Αρµαµέντου/ Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 4, αρ. 310 και
σηµ. 53.
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κάθε συγκεκριµένη περίπτωση τα δικαιώµατα των υποκειµένων τους ή τρίτων.513
Πρόκειται για τη ρύθµιση της διατήρησης των προσωπικών δεδοµένων για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται ενόψει της
πραγµατοποίησης του σκοπού. Η παραπάνω ρύθµιση αντιµετωπίζει ουσιαστικά
και θεσµικά το ενδεχόµενο της δευτερεύουσας χρήσης των προσωπικών
δεδοµένων ή, αλλιώς, την υπέρβαση του αρχικού σκοπού, µε την εισαγωγή της
στάθµισης -σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση- του δευτερεύοντος σκοπού
(ιστορικού, επιστηµονικού, στατιστικού) µε τα δικαιώµατα των υποκειµένων των
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Χορηγήθηκε από την Αρχή στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) άδεια

λειτουργίας Αρχείων µε ευαίσθητα δεδοµένα (1. Αρχείο ∆εδοµένων πανελλήνιας
έρευνας για τον Αναλφαβητισµό και 2. Αρχείο ∆εδοµένων πανελλήνιας έρευνας για την
Αναγνωστική Συµπεριφορά) µε πηγές των δεδοµένων τα ίδια τα υποκείµενα, για την
ολοκλήρωση πανελλήνιας έρευνας για τον Αναλφαβητισµό και την Αναγνωστική
Συµπεριφορά, τα αποτελέσµατα της οποίας δηµοσιεύτηκαν ανώνυµα και σε µορφή
στατιστικών στοιχείων. Η χρονική διάρκεια της άδειας τήρησης των παραπάνω αρχείων
ορίστηκε µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2000. Παράλληλα τέθηκαν όροι για τη διατήρηση
της άδειας που αφορούν την καλύτερη διασφάλιση των δεδοµένων, την καταστροφή
του αρχείου µε την ολοκλήρωση των δύο ερευνών και τη διαβίβαση των στοιχείων των
αρχείων για σκοπούς αποκλειστικά και µόνο επιστηµονικής έρευνας, βλ. ΚΝοΒ
48(2000)2258 και 2263. Εξάλλου, στην υπ’ αριθ. 38/2002 απόφασή της η Αρχή (ΚΝοΒ
51(2003)738) αφού διερωτάται «ποιά η συνάφεια των σκοπών που επιδιώκει η εταιρία
(για τους οποίους χρειάζεται τα στατιστικά/ιστορικά στοιχεία) µε την απάντηση στο
ερώτηµα σε ποιό ακριβώς σούπερ µάρκετ ψωνίζει ο καταναλωτής πετρελαιοειδών και
τη σχετική γνώση της καταναλωτικής συµπεριφοράς του…», καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι «Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για
στατιστικούς λόγους προϋποθέτει την ανωνυµοποίηση των δεδοµένων αυτών». Για την
ανωνυµοποίηση των δεδοµένων βλ. Pfitzmann A., ό.π., σελ. 18 επ.
513

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π.,

σελ. 28, Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 197.
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δεδοµένων ή των τρίτων προσώπων, καθώς και µε την καθιέρωση της Αρχής ως
οργάνου ελέγχου και κριτή της παραπάνω στάθµισης.514
Στο πλαίσιο της ίδιας αρχής η διάταξη του άρθρου 40 του ν. 3259/2004515
µε τίτλο «Αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς» ορίζει το χρόνο
τήρησης δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που τέθηκαν σε αρχείο.
Ειδικότερα, ο χρόνος τήρησης και χρήσης από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή τρίτους
ή χάριν αυτών δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα ακόλουθα

χρονικά διαστήµατα για τις αντιστοίχως αναφερόµενες

περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της
και έχει παρέλθει το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα για το σύνολο των
καταχωρηµένων στο αρχείο δεδοµένων:
1. Απλήρωτες επιταγές επί του σώµατος των οποίων έχει βεβαιωθεί
εµπρόθεσµα από την πληρώτρια τράπεζα η αδυναµία πληρωµής και απλήρωτες,
κατά τη λήξη τους, συναλλαγµατικές και γραµµάτια εις διαταγή, τρία (3) έτη.
2. Καταγγελίες συµβάσεων δανείων και πιστώσεων, τρία (3) έτη.
3. ∆ιαταγές πληρωµής, πέντε (5) έτη.
4. Προγράµµατα πλειστηριασµών και περιλήψεις εκθέσεων κατάσχεσης,
επτά (7) έτη.
5. Κατασχέσεις

και

επιταγές

προς

πληρωµή

του

Ν.∆.

της

17.7./13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών», επτά (7) έτη.
6. ∆ιοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών,
επτά (7) έτη.
4.4.2.5.5. Συνέπειες της µη τήρησης των αρχών νοµιµότητας της επεξεργασίας

514
515

Βλ. Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 23.
Βλ. άρθρο 40 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149/4.8.2004) «Περαίωση εκκρεµών

φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις», ΚΝοΒ
52(2004)1103.
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Η τήρηση των παραπάνω αρχών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας516 είναι
θεµελιώδης για τη νοµιµότητα της επεξεργασίας. Σε περίπτωση µη τήρησης µιάς
ή περισσότερων από τις παραπάνω αρχές, το άρθρο 4 παρ. 2 εδ. α΄ προβλέπει ότι
τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα καταστρέφονται µε ευθύνη του υπεύθυνου
επεξεργασίας. Η Αρχή, εάν εξακριβώσει, αυτεπαγγέλτως ή µετά από σχετική
καταγγελία, παράβαση επιβάλλει τη διακοπή της συλλογής ή της επεξεργασίας
και την καταστροφή των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ήδη
συλλεγεί ή τύχει επεξεργασίας (άρθρο 4 παρ. 2 εδ. β΄).
Η Αρχή σε περιπτώσεις παράνοµης επεξεργασίας οικονοµικών δεδοµένων
που αντιµετώπισε, εφαρµόζοντας την παραπάνω διάταξη, διέταξε τη διακοπή της
επεξεργασίας στην περίπτωση της διαβίβασης (ως µορφή επεξεργασίας) από
Τράπεζα στις δηµόσιες υπηρεσίες δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
σχετικών µε τις υποχρεώσεις και τις οφειλές πελατών της τράπεζας που
υπηρετούν στις παραπάνω δηµόσιες υπηρεσίες, χωρίς ενηµέρωση και
συγκατάθεση του υποκειµένου517. στην περίπτωση που τα δεδοµένα, που είχαν
συλλεχθεί από εταιρία κινητής τηλεφωνίας και βρίσκονταν υπό επεξεργασία, δεν
ήταν ακριβή, αφού δεν αναφέρονταν στον πραγµατικό κάτοχο της σύνδεσης.518

516

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 (ζ) του νόµου «υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι

οποιοσδήποτε καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή
οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας
καθορίζονται µε διατάξεις νόµου ή κανονιστικές διατάξεις, εθνικού ή κοινοτικού
δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η
επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο. Για τις
συνέπειες της µη τήρησης των αρχών του άρθρου 4 ν. 2472/1997 βλ. επίσης
Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π., σελ.
28, Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 4, αρ. 313.
517

Βλ. υπ’ αριθ. 1661/12.12.2000 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/ Documents/

Gre/Apofaseis/1661%2012.12.00.doc.
518

Βλ. υπ’ αριθ. 120/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1677.
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Επίσης διέταξε τη διαγραφή από αρχείο εταιρίας δεδοµένων του καταγγέλοντος
που αφορούσαν επιταγή καθώς και το µέτρο στέρησης βιβλιαρίου επιταγών.519
Ακόµη η Αρχή έκρινε ότι µε την καταγγελία σύµβασης ή την ακύρωση
«έξυπνης κάρτας» τα σχετικά πρoσωπικά δεδοµένα πρέπει να διαγράφονται520.
ότι δεδοµένα που αφορούν εγγυητές πρέπει να διαγράφονται χωρίς να απαιτείται
η υποβολή αιτήµατος από το υποκείµενο, εφόσον η αντίστοιχη απαίτηση
εξοφλήθηκε521. ότι ο χρόνος τήρησης των δεδοµένων των χρηστών που ζητούν
τηλεφωνική σύνδεση από εµπορικούς συνεργάτες τηλεπικοινωνιακών εταιριών
πρέπει να είναι ο ελάχιστος και µετά τη διεκπεραίωση της αίτησης θα πρέπει, αν
δεν δίνονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας, να καταστρέφονται ή να
επιστρέφονται στον πελάτη522. υπέδειξε στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών
διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας να ενηµερώνουν, όπου είναι δυνατόν, τις
υπόλοιπες οµοειδούς δραστηριότητας εταιρίες, για τη διαγραφή δεδοµένων, έτσι
ώστε τα δεδοµένα στα αρχεία τους να είναι ακριβή523. υποχρέωσε τη ∆ιοίκηση
του ΙΚΑ να περισυλλέξει και να καταστρέψει εγκαταλελειµµένα αρχεία
ασφαλισµένων του ΙΚΑ524. έκρινε ότι, στην περίπτωση των στοιχείων
αξιολόγησης των ενδιαφεροµένων να µετάσχουν σε έκθεση αργυροχρυσοχοΐας,
αυτά (τα στοιχεία) πρέπει να παραδίδονται σε ορκωτό λογιστή ο οποίος
δεσµεύεται για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας και της καταστροφής τους
µετά από ένα έτος525. ότι στην περίπτωση της συλλογής απλών προσωπικών
δεδοµένων τρίτων προσώπων µη συνδεοµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας
µε εταιρία, επειδή η παραπάνω συλλογή υπερβαίνει το σκοπό της επεξεργασίας

519

Βλ. υπ’ αριθ. 35/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/35_05_doc.
520

Βλ. υπ’ αριθ. 38/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)736.

521

Βλ. υπ’ αριθ. 26/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)736.

522

Βλ. υπ’ αριθ. 77/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1677.

523

Βλ. υπ’ αριθ. 26/2000 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)736.

524

Βλ. υπ’ αριθ. 39/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1682

525

Βλ. υπ’ αριθ. 87/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1682.
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και είναι για το λόγο αυτό παράνοµη, πρέπει τα στοιχεία αυτά να καταστραφούν
µε ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας και να µη συλλέγονται στο µέλλον και
ότι για το σκοπό αυτό υποχρεούται ο υπεύθυνος επεξεργασίας να αποστείλει
στην Αρχή εντός 15 ηµερών (από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης)
πρωτόκολλο καταστροφής526. ότι στην περίπτωση του απογραφικού δελτίου της
ΕΣΗΕΑ είναι µη νόµιµη η επεξεργασία από την ΕΣΗΕΑ των δεδοµένων που
αφορούν τις αποδοχές των µελών της και του γεγονότος αν κάποιο µέλος είναι
επιδοτούµενο από ταµείο ανεργίας (και αν ναι από πότε) και απηύθυνε σύσταση
(στην ΕΣΗΕΑ) να καταστρέψει από το αρχείο της τα πιο πάνω συγκεκριµένα
στοιχεία που έχει συλλέξει µέχρι σήµερα ενηµερώνοντας σχετικά τόσο την Αρχή
όσο και τα µέλη της527 και απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση στις Τράπεζες και
στις ασφαλιστικές εταιρίες να εφαρµόσουν και να τηρούν τις απαιτούµενες
διαδικασίες για την ασφαλή καταστροφή των προσωπικών δεδοµένων µετά το
πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγµατοποίηση του σκοπού της
επεξεργασίας.528
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Αρχή επέβαλε τις ακόλουθες κυρώσεις σε
αντίστοιχες περιπτώσεις529 επεξεργασίας µη οικονοµικών δεδοµένων: διέταξε530
τη διακοπή της επεξεργασίας στην περίπτωση κατά την οποία η συναίνεση του
υποκειµένου (που θα µπορούσε να νοµιµοποιήσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας
526

Βλ. υπ’ αριθ. 52/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/52_05_anonym.doc.
527

Βλ. υπ’ αριθ. 41/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/41_05_anonym.doc.
528

Βλ. υπ’ αριθ. 11/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/11_2005.doc.
529

Οι περιπτώσεις που παρατίθενται παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο από την άποψη

του αντικειµένου τους όσο και από την άποψη της συµβολής της Αρχής στην
προάσπιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών του υποκειµένου και την
ερµηνεία και εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου.
530

Βλ. υπ’ αριθ. 92/2001 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/decs.htm

(1346_3.07.2001) = ΤοΣ (2001)1369 = ΚΝοΒ 50(2002)1682.
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για συλλογή προσωπικών δεδοµένων και δηµιουργία αρχείου) αντίκειται προς
θεµελιώδεις διατάξεις του Συντάγµατος µε αυτόνοµη τριτενέργεια στις ιδιωτικές
σχέσεις (άρθρα 2 παρ. 1, 5, 5Α, 9, 9Α), στο νόµο (174, 178, 179 ΑΚ, άρθρο 4
παρ. 1α του νόµου) και τα χρηστά ήθη, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 21 παρ. 1 εδ.
ε΄ του νόµου. όταν η επεξεργασία συνίσταται στη συλλογή, σύγκριση και
αρχειοθέτηση των βιοµετρικών χαρακτηριστικών για τον έλεγχο της εισόδου και
εξόδου των εργαζοµένων στον εργασιακό χώρο (καθόσον αυτή υπερβαίνει τα
όρια της αναλογικότητας) εντός µηνός από την κοινοποίηση της απόφασης στην
περίπτωση που έχει αρχίσει η επεξεργασία.531 Εξάλλου η Αρχή διέταξε την
καταστροφή

των

δεδοµένων

προσωπικού

χαρακτήρα

στις

ακόλουθες

περιπτώσεις: όταν το σχετικό αρχείο δακτυλικών αποτυπωµάτων δηµιουργήθηκε
µε τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µε τη µέθοδο της
δακτυλοσκόπησης για τον έλεγχο εισόδου και εξόδου των εργαζοµένων στο
χώρο εργασίας532. στην περίπτωση της χορήγησης άδειας αρχείου ευαίσθητων
δεδοµένων (αρχείο προεπιλεγέντων υποψηφίων) για την τηλεοπτική παραγωγή
της εκποµπής «The bar» υπό τον όρο, µεταξύ άλλων, «το αρχείο να διατηρηθεί
έως

την

ολοκλήρωση

του

τηλεοπτικού

προγράµµατος

και

µετά

να

καταστραφεί»533. στην περίπτωση της επιβολής κύρωσης σε ασφαλιστική εταιρία
να καταστρέψει (δηλαδή να επιστρέψει στο υποκείµενο) υπερηχογράφηµα, το
οποίο είχε συλλέξει και καταχωρήσει σε αρχείο παρανόµως.534 Ακόµη η Αρχή
υποχρέωσε τράπεζα να διαγράψει από το φάκελο υπαλλήλου της τα στοιχεία που
σχετίζονται µε τα πολιτικά της φρονήµατα γιατί τα στοιχεία αυτά δεν µπορούν
σύµφωνα µε το νόµο να χρησιµοποιηθούν για την υπηρεσιακή της εξέλιξη ούτε
συνδέονται µε το σκοπό της τήρησης του σχετικού αρχείου535. απαγόρευσε σε
531

Βλ. υπ’ αριθ. 245/20.3.2000 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)107.

532

Βλ. υπ’ αριθ. 245/20.3.2000 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)107.

533

Βλ. υπ’ αριθ. 47/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)739.

534

Βλ. υπ’ αριθ. 2/2004 και 43/2004 αποφάσεις της Αρχής, σε Ετήσια Έκθεση 2004,

http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Com/annual_report_04.pdf, σελ. 36 και 37.
535

Βλ. υπ’ αριθ. 83/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1677.
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δηµοσιογράφο και σε τηλεοπτικό σταθµό την επαναπροβολή εκποµπής στο
µέτρο που δεν περιέχει το σύνολο της απάντησης του προσφεύγοντος καθόσον
αυτή δεν είναι νόµιµη, όπως δεν είναι και οποιαδήποτε χρήση του
αποµαγνητοφωνηµένου κειµένου της εκποµπής κατά το ίδιο µέρος.536
4.4.3. Το σύστηµα των τυπικών προϋποθέσεων της νοµιµότητας της
επεξεργασίας
Εκτός από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις νοµιµότητας της επεξεργασίας ο
νόµος προβλέπει και τυπικές, ή διαδικαστικές, προϋποθέσεις νοµιµότητας στα
πλαίσια του συστήµατος προληπτικού ελέγχου της επεξεργασίας. Με βάση το
πρότυπο της Οδηγίας ο νόµος προβλέπει: την προϋπόθεση της γνωστοποίησης
στην Αρχή κάθε επεξεργασίας και κάθε αρχείου, την προϋπόθεση της
γνωστοποίησης στην Αρχή κάθε διασύνδεσης και τις προϋποθέσεις παροχής
άδειας της Αρχής για τη διασυνοριακή ροή δεδοµένων προς χώρα που δεν
ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.537 Ακόµη µεταξύ των παραπάνω προϋποθέσεων
περιλαµβάνονται και οι ρυθµίσεις για το απόρρητο και την ασφάλεια της
επεξεργασίας.538
536

Βλ. υπ’ αριθ. 38/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/38_05.doc, η οποία επικαλείται την υπ’ αριθ. 53/2004 απόφαση, http://
www.dpa.gr/Documents/Gr/Apofaseis/53_2004.doc
537

∆εδοµένου ότι αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι τα οικονοµικά δεδοµένα -

που δεν είναι ευαίσθητα- στο παρόν κεφάλαιο δεν θα εξετασθεί η τυπική προϋπόθεση
λήψης άδειας από την Αρχή για την επεξεργασία και την τήρηση αρχείου ευαίσθητων
προσωπικών δεδοµένων (άρθρο 7 παρ. 2 επ.) καθώς και η προϋπόθεση λήψης άδειας
διασύνδεσης από την Αρχή εάν ένα τουλάχιστο από τα αρχεία που πρόκειται να
διασυνδεθούν περιέχει ευαίσθητα δεδοµένα ή εάν πρόκειται να αποκαλυφθούν µε τη
διασύνδεση ευαίσθητα δεδοµένα ή εάν για την πραγµατοποίηση της διασύνδεσης
πρόκειται να γίνει χρήση ίδιου (ενιαίου) κωδικού αριθµού (άρθρο 8 παρ. 3),
προϋποθέσεις που ισχύουν µόνο για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα.
538

Βλ. Εισηγητική Έκθεση του νόµου, ό.π., σελ. 505.
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4.4.3.1. Η γνωστοποίηση των αρχείων
Η υποχρέωση της γνωστοποίησης στην Αρχή κάθε επεξεργασίας ή
αρχείου539 προσωπικών δεδοµένων, απλών ή ευαίσθητων, αποτελεί την τυπική ή
διαδικαστική προϋπόθεση της νοµιµότητας της επεξεργασίας και ταυτόχρονα
εντάσσεται στη διαδικασία ελέγχου της επεξεργασίας.540 Η υποχρέωση
γνωστοποίησης, όπως καθιερώνεται στο άρθρο 6 του νόµου, παρέχει στην Αρχή
τη δυνατότητα να λειτουργήσει χωρίς γραφειοκρατική επιβάρυνση και
539

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 (ε) του νόµου ως αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

θεωρείται το «σύνολο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή
µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας, και τα οποία τηρούνται είτε από το
∆ηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση
προσώπων ή φυσικό πρόσωπο.». Κατά την Εισηγητική Έκθεση του νόµου, ό.π., σελ.
504, ο παραπάνω ορισµός είναι ευρύτερος του αντίστοιχου της Οδηγίας (άρθρο 2 (γ)
της Οδηγίας) και δηλώνει την πρόθεση του νοµοθέτη να διευρύνει το προστατευτικό
πεδίο του νόµου. Έτσι, όσον αφορά τη διάρθρωση του αρχείου, ο νόµος εφαρµόζεται
σε κάθε µορφή επεξεργασίας, αυτοµατοποιηµένη ή µη, ενώ η Οδηγία µόνο σε
διαρθρωµένα αρχεία. Βλ. περισσότερα Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την
ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 210 επ. και σηµ. 325,
Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 74. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Πρώτη
Έκθεσή της που περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα της έρευνας που διενήργησε στα
κράτη-µέλη µε σκοπό την οµοιόµορφη εφαρµογή της Οδηγίας σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση και όσον αφορά την Ελλάδα και τον ορισµό του ελληνικού νόµου για το
«αρχείο», σηµειώνει ότι ενώ η Οδηγία αναφέρεται σε «διαρθρωµένα» αρχεία, ο
προσδιορισµός αυτός λείπει από τη διατύπωση του ελληνικού νόµου διευρύνοντας έτσι
το πεδίο εφαρµογής του νόµου. Ο σχετικός προβληµατισµός εστιάζεται στο αν η
διατύπωση του ελληνικού νόµου δηµιουργεί ή όχι πρόβληµα συµβατότητας µε το
νοµικό πλαίσιο που θέτει η Οδηγία, βλ. σχετικά την Ετήσια Έκθεση 2004 της Αρχής,
http://www.dpa.gr/Documents/Gre/ Com/annual_report_04.pdf, σελ. 16.
540

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το δίκαιο Πληροφορικής, ό.π.,

σελ. 33, Αυγουστιανάκη Μ., ό.π., σελ. 697 επ.
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ταυτόχρονα να διαθέτει τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε επεξεργασίας και κάθε
αρχείου ώστε να µπορεί να ασκήσει την ελεγκτική της αρµοδιότητα.541 Η
υποχρέωση για τη γνωστοποίηση βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας,542 ο
οποίος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στην Αρχή τη σύσταση και
λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1) καθώς και
τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόµου.543
541

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π.,

σελ. 33, Αυγουστιανάκη Μ., ό.π., σελ. 698, Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 73 επ., Μήτρου Λ., Η
Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 24 επ. Βλ. επίσης Εισηγητική
Έκθεση του νόµου, ό.π., σελ. 504. Η Αρχή µε σκοπό να διευκολύνει τους υπεύθυνους
επεξεργασίας σε σχέση µε τις απαιτήσεις του νόµου συνέταξε έντυπο γνωστοποίησης
που συµπληρώνεται ανάλογα µε το εύρος του αρχείου ή τα ειδικότερα χαρακτηριστικά
του, ΚΝοΒ 48(2000)2265 και στην ιστοσελίδα της Αρχής: www.dpa.gr.
542

Κατά το άρθρο 2 (ζ) του νόµου «Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι οποιοσδήποτε

καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή
οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας
καθορίζονται µε διατάξεις νόµου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού
δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η
επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή κοινοτικό δίκαιο.». Μεταξύ των
υπεύθυνων επεξεργασίας που προέβησαν σε γνωστοποίηση συγκαταλέγονται το Γενικό
Επιτελείο Εθνικής Άµυνας, το ΙΚΑ, τα λιµεναρχεία του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), ο
Οργανισµός ΑΘΗΝΑ 2004, η ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Ολυµπιακών Αγώνων, ο
Συνήγορος του Πολίτη, η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, η ∆ΕΗ, ο ΟΤΕ, πολλοί
∆ήµοι, Νοµαρχίες, Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Επιµελητήρια και
τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων,
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, ∆ικαιοσύνης,
Πολιτισµού, ∆ηµόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εµπορικής Ναυτιλίας.
543

Το άρθρο 6 παρ. 2 του νόµου, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 ν. 2819/2000

(ΦΕΚ Α΄ 84/15.3.2000), ορίζει ότι µε τη γνωστοποίηση ο υπεύθυνος επεξεργασίας
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Για τη διευκόλυνση της κατά τα παραπάνω βασικής υποχρέωσης του
υπεύθυνου επεξεργασίας, η Αρχή συνέταξε, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
νόµου, πέντε544 έντυπα τα οποία συµπληρώνονται ανάλογα µε το εύρος και τα
πρέπει απαραιτήτως να δηλώνει: «α) Το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία ή τον τίτλο
του και τη διεύθυνσή του. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι εγκατεστηµένος
στην Ελληνική Επικράτεια ή σε τόπο όπου εφαρµόζεται το ελληνικό δίκαιο θα πρέπει
επιπροσθέτως να δηλώνεται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία ή ο τίτλος και η
διεύθυνση του εκπροσώπου του στην Ελλάδα. β) τη διεύθυνση όπου είναι
εγκατεστηµένο το αρχείο ή ο κύριος εξοπλισµός που υποστηρίζει την επεξεργασία. γ)
την περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
που περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο. δ) το είδος των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται ή πρόκειται να υποστούν επεξεργασία ή
περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο. ε) το χρονικό διάστηµα για το
οποίο προτίθεται να εκτελεί την επεξεργασία ή να διατηρήσει το αρχείο. στ) τους
αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ανακοινώνει ή ενδέχεται να
ανακοινώνει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. ζ) τις ενδεχόµενες διαβιβάσεις και
το σκοπό της διαβίβασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. η) τα
βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος και των µέτρων ασφαλείας του αρχείου ή της
επεξεργασίας. θ) στην περίπτωση που η επεξεργασία ή το αρχείο εµπίπτει σε µία από
τις κατηγορίες για τις οποίες η Αρχή έχει εκδόσει ειδικούς κανόνες επεξεργασίας, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας καταθέτει στην Αρχή δήλωση µε την οποία βεβαιώνει ότι η
επεξεργασία θα διεξάγεται ή το αρχείο θα τηρείται σύµφωνα µε τους ειδικούς κανόνες
που έχει θεσπίσει η Αρχή, η οποία προσδιορίζει ειδικότερα τον τύπο και το περιεχόµενο
της δήλωσης.». Βλ. επίσης άρθρα 18-21 της Οδηγίας. Πρβλ. επίσης Engelien/ Schulz,
Die Vorabkontrolle geniäss § 4d Abs. 5 und 6 BDSG, RDV (2003)270 επ.
544

Άλλα δύο έντυπα που συντάχθηκαν για την αντιµετώπιση των περιπτώσεων

ατοµικών ή µικρών επιχειρήσεων, δηλαδή το έντυπο 6.0 που καταρτίστηκε για την
τήρηση αρχείων ή την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που αφορά το προσωπικό,
το πελατολόγιο και τους προµηθευτές (και ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι
εγγεγραµµένος σε κάποιο από τα Επιµελητήρια της Ελλάδας) και το έντυπο 7.0 που
καταρτίστηκε για τη διευκόλυνση των υπεύθυνων επεξεργασίας που δεν ήταν
εγγεγραµµένοι σε κάποιο Επιµελητήριο, ως προς την υποβολή της γνωστοποίησης
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ειδικά

χαρακτηριστικά

του

αρχείου,

συνοδεύονται

από

τον

Οδηγό

Συµπλήρωσης545 και αποτελούν υποδείγµατα που εξειδικεύουν τις διατάξεις του
άρθρου 6 του νόµου. Τα έντυπα αυτά είναι τα παρακάτω:
Έντυπο 1.0 Γνωστοποίηση

Τήρησης

Αρχείου/Επεξεργασίας

Προσωπικών

∆εδοµένων (Μέρος Ι)
Έντυπο 2.0 Γνωστοποίηση Τήρησης Αρχείου Προσωπικών ∆εδοµένων (Μέρος
ΙΙ: Σκοπού Επεξεργασίας)
Έντυπο 3.0 Γνωστοποίηση ∆ιευθύνσεων Τόπων Επεξεργασίας Προσωπικών
∆εδοµένων
Έντυπο 4.0 ∆ήλωση/Αίτηση ∆ιασύνδεσης Αρχείων (άρθρο 8 του ν. 2472/1997)
Έντυπο 5.0 Αίτηση Άδειας ∆ιαβίβασης ∆εδοµένων σε Χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Όσον αφορά τη γνωστοποίηση του αρχείου δεδοµένων οικονοµικής
συµπεριφοράς της «Τειρεσίας αε», η Αρχή κάλεσε µε την υπ’ αριθ.
109/31.3.1999 απόφασή της546 την ανώνυµη εταιρία «να ετοιµάσει το ταχύτερο
δυνατόν και γνωστοποιήσει στην Αρχή σχέδιο διαβάθµισης των δεδοµένων που
τηρεί, ώστε να κριθεί αν τηρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις». Αξίζει να
σηµειωθεί, όπως καταγράφεται στην παραπάνω απόφαση, ότι η «Τειρεσίας αε»
είχε ήδη γνωστοποιήσει στην Αρχή τους αποδέκτες547 των δεδοµένων που έχουν
το δικαίωµα της χρησιµοποίησής τους και οι οποίοι, σύµφωνα µε το σκοπό της

απευθείας στην Αρχή, καταργήθηκαν µετά την τροποποίηση του νόµου για τα αρχεία
προσωπικού και πελατολογίου επειδή δεν υπήρχε πλέον υποχρέωση υποβολής τους.
545

Για τα έντυπα γνωστοποίησης και τον Οδηγό Συµπλήρωσης βλ. http://

www.dpa.gr/gnostop.htm. Βλ. επίσης Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π.,
άρθρο 6, αρ. 446.
546

Βλ. παραπάνω υπό 4.4.2.3.1.

547

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 (ι) του νόµου «αποδέκτης» είναι το φυσικό ή νοµικό

πρόσωπο ή δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, στον οποίο
ανακοινώνονται ή µεταδίδονται τα δεδοµένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτον ή
όχι.
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επεξεργασίας, δικαιολογείται να είναι µόνο548 οι τράπεζες, τα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα και οι εταιρίες διαχείρισης πιστωτικών καρτών, καθώς και φορείς του
δηµόσιου τοµέα, όχι τρίτοι µετέχοντες στις οικονοµικές συναλλαγές και ακόµη
λιγότερο µη µετέχοντες.

Όµως, περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών

δεδοµένων (π.χ. διαβίβαση σε τρίτους) από τους παραπάνω αποδέκτες
απαγορεύεται,549 εκτός αν υπάρχει συγκατάθεση του υποκειµένου ή συντρέχει
µία από τις εξαιρέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του νόµου.550
Επίσης, στην υπ’ αριθ. 50/20.1.2000551 «Όροι για τη νόµιµη επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της άµεσης εµπορίας ή
διαφήµισης και της διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας» απόφασή της η
Αρχή θέτει, µεταξύ άλλων, ως προϋπόθεση της νόµιµης λειτουργίας των
εταιριών ή άλλων υπευθύνων επεξεργασίας για τους παραπάνω σκοπούς: να
έχουν συµπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ν. 2472/1997,
δηλαδή τη γνωστοποίηση ή την ενδεχόµενη απόκτηση άδειας για επεξεργασία
ευαίσθητων δεδοµένων.
548

Στον κατάλογο των αποδεκτών προστέθηκαν µε την υπ’ αριθ. 523/19.10.1999

απόφαση

της

Αρχής

(παραπάνω

υπό

4.4.2.3.1.)

οι

εταιρίες

πρακτορείας

επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) και οι εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης
(leasing).

Μάλιστα,

η

Αρχή

µε

την

υπ’

αριθ.

62/2003

απόφασή

της

(http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/%E1%F0%F%F6%E1%F3%E7_6_03.d
oc), αρνήθηκε να προσθέσει στον παραπάνω κατάλογο τις εταιρίες ασφάλισης
πιστώσεων και εγγυήσεων, παρά το γεγονός ότι µεταξύ των ήδη ορισθέντων αποδεκτών
της «Τειρεσίας αε» περιλαµβάνονται και εταιρίες πρακτορείας επιχειρηµατικών
απαιτήσεων (factoring). Για το σκεπτικό της παραπάνω απόφασης βλ. κριτική
επιχειρηµατολογία στην Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ηλεκτρονική επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας (Νοµικό πλαίσιο),
ό.π., σελ. 1387.
549

Βλ. υπ’ αριθ. 109/31.3.1999 απόφαση της Αρχής (παραπάνω υπό 4.4.2.3.1.) και υπ’

αριθ. 71/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1675.
550

Βλ. παραπάνω υπό 4.4.2.2.

551

Βλ. ΚΝοΒ 50(2002)107 και παραπάνω υπό 4.4.2.4. και 4.4.2.5.1.1.
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Περαιτέρω και σύµφωνα µε την ενλόγω υποχρέωση που εισάγει το άρθρο 6
του νόµου η Αρχή σε περιπτώσεις επεξεργασίας οικονοµικών δεδοµένων έκρινε
ότι νόµιµα (κατά το άρθρο 6) ο ∆ήµος Αθηναίων γνωστοποίησε στην Αρχή τη
σύσταση και τη λειτουργία αρχείου µε στοιχεία οφειλετών του ∆ήµου, όπως
επώνυµο, όνοµα, πατρώνυµο, αριθµός δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας
ή έδρας, αριθµός φορολογικού µητρώου, ποσό και αιτία οφειλής552. ότι η τήρηση
από τις εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του εκκαθαριστικού
σηµειώµατος της Εφορίας, του λογαριασµού ΟΤΕ ή ∆ΕΗ, πιστωτικής κάρτας
(αν η χρέωση γίνεται µέσω κάρτας), ταυτότητας αποτελεί αρχείο σύµφωνα µε το
άρθρο 2 περ. (ε) και η επεξεργασία των παραπάνω δεδοµένων είναι νόµιµη
µόνον εφόσον αυτή πραγµατοποιείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του
νόµου553. ότι η εγκατάσταση συστήµατος καρτών που συνίσταται στη συλλογή
και καταχώρηση των αριθµών τους καθώς και στοιχείων σχετικών µε τη χρήση
τους (φωτογραφία, ονοµατεπώνυµο εργαζοµένου, κωδικό µισθοδοσίας του) µε
σκοπό την αναγνώριση του προσωπικού και τον έλεγχο της πρόσβασής του σε
ορισµένους χώρους συνιστά αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων κατά την έννοια του άρθρου 2 (δ) του νόµου για την οποία απαιτείται
γνωστοποίηση του σχετικού αρχείου στην Αρχή.554
Εξάλλου, η Αρχή σε περιπτώσεις555 επεξεργασίας µη οικονοµικών
δεδοµένων έκρινε ότι: Κλινική υπέχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει στην Αρχή
την εγκατάσταση του κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης και την έναρξη της
επεξεργασίας και ειδικότερα να εκθέσει µε σαφήνεια το σκοπό της

552

Βλ. υπ’ αριθ. 62/2001 (Αρ. Πρωτ. 890/25.4.2001), απόφαση της Αρχής, http://

www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/apofasi_dimos_athinaion.doc.
553

Βλ. υπ’ αριθ. Πρωτ. 1469/13.11.2000 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/

Documents/Gre/Apofaseis/dikaiologitika.doc.
554

Βλ. υπ’αριθ. 8/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1674.

555

Οι περιπτώσεις που καταγράφονται είναι ενδεικτικές της έκτασης του ελέγχου της

Αρχής και της συµβολής της στην προστασία της προσωπικότητας, καθώς και της
λειτουργίας του άρθρου 6 του νόµου.
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επεξεργασίας, το είδος των δεδοµένων που συλλέγει και τους τυχόν αποδέκτες
των δεδοµένων556. υπό την προϋπόθεση προηγούµενης γνωστοποίησης τήρησης
του σχετικού αρχείου στην Αρχή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και
ενηµέρωσης των υποκειµένων των δεδοµένων, η συλλογή και η αναφορά του
ονοµατεπώνυµου και της οικογενειακής κατάστασης των κατοίκων ενός χωριού
σε βιβλίο µε θέµα τη ζωή των κατοίκων του χωριού δεν παραβιάζει τις διατάξεις
του νόµου557. υπέχει υποχρέωση γνωστοποίησης των αρχείων του (κατά το
άρθρο 6 του νόµου) ο ιδιωτικός ερευνητής ασφαλιστικών εταιριών, ο οποίος,
προκειµένου να ερευνήσει υπόθεση τροχαίου ατυχήµατος στο οποίο ο
προσφεύγων ήταν συνεπιβάτης που τραυµατίστηκε και απαίτησε νοµίµως
αποζηµίωση από ασφαλιστική εταιρία, συνέλεξε στοιχεία που αφορούν την
ψυχική υγεία του προσφεύγοντος και άλλα στοιχεία που άπτονται της
προσωπικής του ζωής και βάσει αυτών συνέταξε έκθεση την οποία, αφενός
καταχώρησε στο αρχείο του και αφετέρου απέστειλε στην ασφαλιστική εταιρία
που τη χρησιµοποίησε για να τεκµηριώσει την άρνησή της να ικανοποιήσει το
αίτηµα αποζηµίωσης του αιτούντος και την κατέθεσε ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου κατά τη συζήτηση της σχετικής αγωγής του αιτούντος κατ’
αυτής558. µεταξύ των προϋποθέσεων νοµιµότητας για την καταχώρηση στοιχείων
εξαφανισθέντων ανηλίκων στο ∆ιαδίκτυο είναι και η γνωστοποίηση του αρχείου
από την ελληνική αστυνοµία στην Αρχή.559 Ακόµη, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του
νόµου το Συµβούλιο της Επικρατείας γνωστοποίησε560 στην Αρχή τη σύσταση
και λειτουργία αρχείου, το οποίο περιλαµβάνει τα προσωπικά δεδοµένα που
περιέχονται στις αποφάσεις του, ορισµένα µάλιστα από αυτά -όπως τα

556

Βλ. υπ’ αριθ. 7/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)739 και Οδηγία

1122/26.9.2000 της Αρχής, σε http://www.dpa.gr = KNoB 50(2002)112.
557

Βλ. υπ’ αριθ. 8/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)739.

558

Βλ. υπ’ αριθ. 16/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 93 επ.

559

Βλ. υπ’ αριθ. 58/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)739.

560

Βλ. υπ’ αριθ. Πρωτ. 1319/25.10.2000 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/

Documents/Gre/Apofaseis/ste.doc.
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αναφερόµενα στην κοινωνική πρόνοια και στις ποινικές διώξεις- αποτελούν
ευαίσθητα δεδοµένα.
Αντίθετα, η Αρχή έκρινε ότι δεν απαιτείται άδεια (της Αρχής) για τη
σύσταση του αρχείου φίλων του ΠΑΣΟΚ, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει του
άρθρου 22Α του Καταστατικού του κόµµατος και για την επεξεργασία
δεδοµένων σε αυτό εφόσον δεν αναιρείται η ιδιότητα των φίλων ως µελών και
εφόσον γίνεται µετά από αίτηση των υποψήφιων «φίλων»561 (εάν, όµως, το
αρχείο περιλαµβάνει δεδοµένα τρίτων που δεν είναι µέλη του κόµµατος, υπάρχει
υποχρέωση γνωστοποίησης της τήρησης του αρχείου αυτού στην Αρχή και
προϋποθέτει την προηγούµενη λήψη άδειας επειδή αφορά εκ της φύσεώς του
πολιτικές πεποιθήσεις που αποτελούν ευαίσθητα δεδοµένα).562
4.4.3.1.1. Η γνωστοποίηση της µεταβολής των στοιχείων
Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 6 του νόµου ο υπεύθυνος επεξεργασίας
πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή κάθε
µεταβολή των στοιχείων που δηλώθηκαν και αναφέρονται στην παρ. 2. Στo
πλαίσιo της παραπάνω υποχρέωσης η Αρχή επέβαλε πρόστιµο σε εταιρία
τηλεοπτικής παραγωγής για τη µη έγκαιρη γνωστοποίηση στην Αρχή της
επελθούσης µεταβολής στο πρόσωπο του υπεύθυνου επεξεργασίας του αρχείου
συµµετεχόντων µε αποτέλεσµα την παρεµπόδιση του ελέγχου της.563
4.4.3.1.2. Απαλλαγή από την υποχρέωση γνωστοποίησης και λήψης άδειας

561

Βλ. υπ’ αριθ. 34/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 33 και

108.
562

Βλ. υπ’ αριθ. 6/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 84 επ.

563

Βλ. υπ’ αριθ. 2/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)741.
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Στο άρθρο 7Α564 ο νόµος προβλέπει τις περιπτώσεις απαλλαγής από την
υποχρέωση γνωστοποίησης και την υποχρέωση της λήψης άδειας του άρθρου 7
για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων. Η παραπάνω ρύθµιση οδηγεί στη
διαφοροποίηση των αρχείων που πρέπει να γνωστοποιηθούν, απαλλάσσει την
Αρχή από περιττές γνωστοποιήσεις που δυσχεραίνουν την αποστολή της για
αποτελεσµατική παρέµβαση στην προστασία της προσωπικότητας και της
ιδιωτικής ζωής και απηχεί την τάση της απλοποίησης, υποχώρησης ή και
κατάργησης565 της υποχρέωσης για την εξισορρόπηση των συνταγµατικών
δικαιωµάτων,

την

απλούστευση

των

διαδικασιών

και,

τελικά,

την

αποτελεσµατικότητα του νόµου και του έργου της Αρχής.566
Οι κατηγορίες επεξεργασιών και αρχείων που απαλλάσσονται από τις
παραπάνω υποχρεώσεις είναι:
(α) Η επεξεργασία που πραγµατοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που
συνδέονται άµεσα µε σχέση εργασίας ή έργου ή µε παροχή υπηρεσιών στο
δηµόσιο τοµέα και είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης που
επιβάλλει ο νόµος ή για την εκτέλεση των υποχρεώσεων από τις παραπάνω
σχέσεις και το υποκείµενο έχει προηγουµένως ενηµερωθεί (άρθρο 7Α παρ. 1 εδ.

564

Το άρθρο 7Α προστέθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α΄

84/15.3.2000) ύστερα από πρόταση της Αρχής για την τροποποίηση των άρθρων 6 και
7 του νόµου. Βλ. περισσότερα στην Ετήσια Έκθεση 2000, ΚΝοΒ 50(2002)84. Βλ.
επίσης άρθρο 18 παρ. 2 της Οδηγίας που επιτρέπει εξαιρέσεις από την υποχρέωση
γνωστοποίησης.
565

Βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 7Α αρ. 565, Αυγουστιανάκη

Μ., ό.π., σελ. 698 επ. Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 213 και ιδίως σηµ. 330, Μήτρου Λ., Η
Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 24 επ.
566

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π.,

σελ. 33.
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α΄).567 Η διάταξη επιδιώκει την εξισορρόπηση της ελευθερίας της οικονοµικής
ζωής και (επιχειρηµατικής) δράσης και της προστασίας της προσωπικότητας,
ιδίως, του δικαιώµατος της πληροφορικής αυτοδιάθεσης των εργαζοµένων που
κινδυνεύει από τη σχέση εξάρτησης µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου.
Επιπλέον, από τη διάταξη προκύπτει ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση
γνωστοποίησης υπάρχει στην περίπτωση που η αναγκαιότητα της συλλογής και
επεξεργασίας που πραγµατοποιείται συνδέεται αποκλειστικά µε σκοπούς που
εξυπηρετούν άµεσα την εργασιακή σχέση.568 Κατά συνέπεια, η συλλογή και
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων των εργαζοµένων για σκοπούς που
εξυπηρετούν έµµεσα την εργασιακή σχέση δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο
επεξεργασίας από τη γνωστοποίηση. Έτσι, η Αρχή απηύθυνε προειδοποίηση σε
εταιρία να µην προβαίνει σε καταγραφή των ιστοσελίδων που επισκέπτονται οι
εργαζόµενοι, δηλαδή τα σχετικά στοιχεία να µην αποτελούν αντικείµενο
περαιτέρω επεξεργασίας, ενώ είναι δυνατός ο περιορισµός των ιστοσελίδων που
µπορεί να επισκέπτεται ο εργαζόµενος. Επίσης η Αρχή απηύθυνε προειδοποίηση
στην ίδια εταιρία να µην προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων που
αφορούν τις κλήσεις και γενικά τις επικοινωνίες στο χώρο εργασίας, παρά µόνον
εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο για την οργάνωση και τον έλεγχο της
διεκπεραίωσης της συγκεκριµένης εργασίας ή του κύκλου εργασιών και ιδίως

567

Η διάταξη (που εισήχθη µε το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 2819/2000) τροποποιήθηκε ως άνω

από το άρθρο 34 παρ. 3 ν. 2915/2001 (ΦΕΚ Α΄ 109/29.5.2001). Με την παραπάνω
τροποποίηση η ρύθµιση εφαρµόζεται και στο δηµόσιο τοµέα.
568

Βλ. και υπ’ αριθ. 115/2001 Οδηγία της Αρχής «για την επεξεργασία προσωπικών

δεδοµένων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων», ΚΝοΒ 50(2002)1672. Η παραπάνω
Οδηγία εφαρµόζεται στους εργαζόµενους του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, στους
υποψήφιους για εργασία και στους πρώην εργαζόµενους. Αφορά επίσης τα γραφεία
εύρεσης εργασίας και διαµεσολάβησης. Επίσης οι σκοποί επεξεργασίας καθορίζονται
από τη σχέση απασχόλησης και αφορούν: την επιλογή του προσωπικού, την
εκπλήρωση της εργασιακής σχέσης, την εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων και
την οργάνωση της εργασίας.
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τον έλεγχο των δαπανών.569 Ακόµη δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης ο
υπεύθυνος όταν προβαίνει σε διαβίβαση570 δεδοµένων σε τρίτους.
(β) Η επεξεργασία που αφορά προσωπικά δεδοµένα πελατών ή
προµηθευτών,571 εφόσον τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε
τρίτους. Με άλλα λόγια, εφόσον αποκλείεται η δευτερογενής χρήση των
δεδοµένων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, δεν λογίζονται «τρίτοι» τα δικαστήρια
και οι δηµόσιες αρχές, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόµος ή
δικαστική απόφαση. Η απαλλαγή από την υποχρέωση γνωστοποίησης δεν
επεκτείνεται στις ασφαλιστικές εταιρίες για όλους τους κλάδους ασφάλισης, στις
φαρµακευτικές

εταιρίες,

στις

εταιρίες

εµπορίας

πληροφοριών

και

τα

χρηµατοπιστωτικά νοµικά πρόσωπα, όπως οι τράπεζες και οι εταιρίες έκδοσης
πιστωτικών καρτών (άρθρο 7Α παρ. 1 εδ. β΄).
(γ) Η επεξεργασία που γίνεται από σωµατεία, εταιρίες, ενώσεις
προσώπων και πολιτικά κόµµατα και αφορά δεδοµένα των µελών ή των εταίρων
τους, εφόσον αυτοί έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους και τα δεδοµένα δεν
διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Ο νόµος αποκλείει και σ’ αυτήν
569

Βλ. υπ’ αριθ. 61/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 38.

570

Η διαβίβαση των δεδοµένων αποτελεί επεξεργασία κατά το άρθρο 2 (δ) του νόµου

και συνίσταται στη µετάδοσή τους σε άλλο πρόσωπο ή τρίτο κατά την έννοια του
νόµου. Βλ. επίσης Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 2 αρ. 135-140.
Βλ. επίσης υπ’ αριθ. 115/2001 Οδηγία της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1672. Σύµφωνα µε
την παραπάνω Οδηγία (υπό Ζ΄) τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζοµένων
µπορεί να διαβιβάζονται ή να κοινοποιούνται σε τρίτους µόνο για σκοπούς που
σχετίζονται άµεσα µε τη σχέση απασχόλησης ή εφόσον η διαβίβαση προβλέπεται από
νόµο που συνάδει µε τα οριζόµενα στο ν. 2472/1997 (π.χ. διαβίβαση σε ασφαλιστικούς
οργανισµούς).
571

Για το ζήτηµα που δηµιουργείται στην περίπτωση που οι προµηθευτές είναι

ταυτόχρονα συνδεδεµένοι µε σχέση εργασίας ή έργου ή µε παροχή υπηρεσιών στο
δηµόσιο τοµέα και η διαβίβαση ή η κοινοποίηση προσωπικών δεδοµένων προµηθευτών
και πελατών απαιτείται για την εκπλήρωση νόµιµης υποχρέωσης βλ. Αρµαµέντου/
Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 7Α αρ. 579.
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τη περίπτωση τη δευτερογενή χρήση των δεδοµένων των παραπάνω φυσικών
προσώπων. ∆εν λογίζονται ως τρίτοι τα µέλη ή οι εταίροι εφόσον η διαβίβαση
γίνεται προς αυτούς για τους σκοπούς των ως άνω νοµικών προσώπων ή
ενώσεων ούτε τα δικαστήρια και οι δηµόσιες αρχές εφόσον τη διαβίβαση
επιβάλλει νόµος ή δικαστική απόφαση (άρθρο 7Α παρ. 1 εδ. γ΄).
Σχετικές µε την εφαρµογή της ενλόγω παραγράφου 1 εδ. γ΄ του άρθρου 7Α είναι
οι παρακάτω αποφάσεις της Αρχής που έκρινε572 ότι «η επεξεργασία από την
ΕΣΗΕΑ στοιχείων που αφορούν την οικογενειακή και επαγγελµατική
κατάσταση των µελών της αποκλειστικά για το σκοπό του ετήσιου ελέγχου (και
της διαγραφής εκείνων των µελών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις), κρίνεται
νόµιµη αφού αποβλέπει στην τήρηση βασικών αρχών του Καταστατικού της
(ΕΣΗΕΑ) και δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. α΄» του
νόµου χωρίς, εποµένως, γνωστοποίηση. Όµως, η επεξεργασία από την ΕΣΗΕΑ
των δεδοµένων: α) που αφορούν τις αποδοχές των µελών της και β) του αν
κάποιο µέλος είναι επιδοτούµενο από ταµείο ανεργίας και αν ναι, από πότε, δεν
είναι νόµιµη διότι υπερβαίνει την αρχή της αναλογικότητας και είναι µη
πρόσφορη για την εκπλήρωση του σκοπού της ΕΣΗΕΑ που είναι η προστασία
των εργασιακών δικαιωµάτων των µελών της για περιπτώσεις οικονοµικής
εκµετάλλευσης από εργοδότες, όπου ορίζουν χαµηλότερη αµοιβή από το
κατώτερο επιτρεπτό όριο.
Επίσης η Αρχή έκρινε573 σχετικά ότι (από τη συνδυαστική ερµηνεία των
άρθρων 7Α παρ. 1 και 13 παρ. 3 προκύπτει ότι η διάταξη του άρθρου 7Α παρ. 1
αποτελεί ειδικότερη ρύθµιση όσον αφορά εκείνη του άρθρου 13, µε την έννοια
ότι) η εγγραφή στο Μητρώο Προσώπων του άρθρου 13 παρ. 3 κάποιου
προσώπου που τυγχάνει µέλος επιµελητηρίου, σωµατείου ή ένωσης προσώπων
µε σκοπό –µεταξύ άλλων– την προώθηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων
572

Βλ. υπ’ αριθ. 41/2005 απόφαση της Αρχής, hhtp://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/41_05_anonym.doc.
573

Βλ. υπ’ αριθ. 42/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/42_05_anonym.doc.
212

µεταξύ των µελών, ισχύει έναντι των τρίτων και όχι των λοιπών µελών…
Εποµένως, εφόσον το επιµελητήριο είχε ενηµερώσει τα µέλη του κατά την
εγγραφή τους και συλλογή των στοιχείων τους ότι αυτά µπορεί να ανακοινωθούν
σε άλλα µέλη για τους σκοπούς του επιµελητηρίου – µεταξύ των οποίων και η
οικονοµική ανάπτυξη των µελών του – και τα µέλη έδωσαν τη συγκατάθεσή
τους, η ανακοίνωση αυτή είναι νόµιµη, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 περ. (ια) και 5
παρ. 1 του νόµου και δεν απαιτείται γνωστοποίηση.
Στα πλαίσια της παραπάνω ρύθµισης574 του άρθρου 7Α παρ. 1 εδ. γ΄
κρίθηκε από την Αρχή ότι η ίδρυση και λειτουργία αρχείου προσώπων που δεν
είναι µέλη της Ελληνικής Εταιρίας Σαϊεντολόγων δεν εµπίπτει στην εξαίρεση
του άρθρου 7Α του νόµου που αφορά αποκλειστικά τα µέλη και τους εταίρους
και, κατά συνέπεια, απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου
ευαίσθητων δεδοµένων575. δεν απαιτείται άδεια της Αρχής και είναι νόµιµη η
σύσταση του αρχείου φίλων του ΠΑΣΟΚ, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει του
άρθρου 22Α του Καταστατικού του κόµµατος, βάσει του οποίου δεν αναιρείται η
ιδιότητα των φίλων ως µελών, εφόσον γίνεται µετά από αίτηση των υποψηφίων
«φίλων»576. δεν απαιτείται άδεια της Αρχής για την τήρηση αρχείου από κόµµα
µε στοιχεία των µελών του577. αντίθετα, δεν είναι νόµιµη και γι’ αυτό δεν
χορηγείται άδεια από την Αρχή – ανεξαρτήτως της συγκατάθεσης των
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα – η δηµιουργία αρχείου φίλων
κόµµατος, αφού κάτι τέτοιο θα αποτελούσε, ενόψει της συνταγµατικής αρχής
της µη αποκάλυψης

574

της ψήφου, δυσανάλογο µέσο σε σχέση µε τον

Παρόλο που οι παρακάτω αναφερόµενες περιπτώσεις εκφεύγουν του αντικειµένου

της παρούσης εργασίας που αφορά την προστασία δεδοµένων οικονοµικής
συµπεριφοράς κρίναµε σκόπιµη την παράθεση αποφάσεων της Αρχής που αφορούν µη
οικονοµικά δεδοµένα λόγω της ένδειας αποφάσεων µε αντικείµενο οικονοµικά
δεδοµένα και για τη πληρότητα της ερµηνείας του άρθρου 7Α του νόµου.
575

Βλ. υπ’ αριθ. 96/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1681.

576

Βλ. υπ’ αριθ. 34/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 33.

577

Βλ. υπ’ αριθ. 6/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 34.
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επιδιωκόµενο σκοπό, δηλαδή, την ταυτοποίηση των προσώπων κατά τη
διαδικασία εκλογής προέδρου κόµµατος.578
(δ) Η επεξεργασία που γίνεται από ιατρούς ή άλλα πρόσωπα που παρέχουν
υπηρεσίες υγείας και αφορά ιατρικά δεδοµένα, εφόσον ο υπεύθυνος
επεξεργασίας δεσµεύεται από το ιατρικό απόρρητο και τα δεδοµένα δεν
διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Από τη διάταξη συνάγεται ότι ο
νόµος αποκλείει τη δευτερογενή χρήση των δεδοµένων και ότι αν ο υπεύθυνος
επεξεργασίας διαβιβάζει ή κοινοποιεί τα δεδοµένα σε τρίτους, υποχρεούται σε
γνωστοποίηση της επεξεργασίας στην Αρχή και σε αίτηση λήψης άδειας για
σύσταση και λειτουργία αρχείου ευαίσθητων δεδοµένων.579 ∆εν λογίζονται ως
τρίτοι τα δικαστήρια και οι δηµόσιες αρχές, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση
επιβάλλει ο νόµος ή δικαστική απόφαση.
Έτσι, κρίθηκε580 παράνοµη η εκ µέρους καταγγελλόµενης ψυχιάτρου
εξαγωγή στοιχείων του αρχείου της που αφορούν την ψυχική υγεία
καταγγέλλουσας και η χορήγηση της ιατρικής αυτής βεβαίωσης στον αντίδικό
της, χωρίς να συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις που τάσσει ο νόµος, χωρίς
άδεια και χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση του υποκειµένου των δεδοµένων, µε
σκοπό τη χρήση της (βεβαίωσης) σε δίκη διαζυγίου της καταγγέλλουσας.
Στα πλαίσια εφαρµογής της παραπάνω διάταξης του άρθρου 7Α παρ. 1 εδ.
δ΄, η Αρχή γνωµοδότησε ότι δεν απαιτείται γνωστοποίηση σε περίπτωση
έκδοσης κάρτας αθλητή ύστερα από ιατρικές εξετάσεις και αποφάνθηκε,
µάλιστα, ότι το σχετικό αρχείο (που περιλαµβάνει τα στοιχεία ταυτότητας του
αθλητή καθώς και τα ιατρικά του δεδοµένα) κάθε ποδοσφαιρικής ένωσης πρέπει
να τηρείται αποκλειστικά από γιατρό υποκείµενο στην τήρηση του ιατρικού
απορρήτου.581 Επίσης η Αρχή έκρινε ότι δεν απαιτείται γνωστοποίηση στην
578

Βλ. υπ’ αριθ. 6/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 34.

579

Βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 7Α, αρ. 588.

580

Βλ. υπ’ αριθ. 48/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 34.

581

Βλ. υπ’ αριθ. 19/2001 Γνωµοδότηση της Αρχής για έκδοση κάρτας αθλητή ύστερα

από ιατρικές εξετάσεις, ΚΝοΒ 50(2002)1674.
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Αρχή στις ακόλουθες περιπτώσεις: σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας
που ασχολείται κατ’ επάγγελµα µε την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, δεσµεύεται
από το ιατρικό απόρρητο και υποχρεούται να µη γνωστοποιεί τα δεδοµένα των
ασθενών σε τρίτους582. στην περίπτωση των φαρµακοποιών, οι οποίοι δεν
µπορούν να διαβιβάζουν στοιχεία ιατρικών συνταγών σε τρίτα µη προβλεπόµενα
από το νόµο πρόσωπα583.
Αντίθετα,

δεν

εµπίπτουν

στην

απαλλαγή

από

την

υποχρέωση

γνωστοποίησης (των άρθρων 6 και 7 του νόµου) «τα νοµικά πρόσωπα ή
οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως κλινικές, νοσοκοµεία, κέντρα
υγείας, κέντρα αποθεραπείας και αποτοξίνωσης, ασφαλιστικά ταµεία και
ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού

χαρακτήρα

όταν

η

επεξεργασία

διεξάγεται

στο

πλαίσιο

προγραµµάτων τηλεϊατρικής ή παροχής ιατρικών υπηρεσιών µέσω δικτύου.».
Έτσι, χορηγήθηκε άδεια σε νοσοκοµείο, κατόπιν αιτήσεώς του, ώστε αυτό
να επιτρέψει την πρόσβαση σε φακέλους ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε κλινική
του νοσοκοµείου από εργαζόµενους στην ίδια κλινική προς το σκοπό της
εκπόνησης

ερευνητικής

εργασίας

υπό

συγκεκριµένους

όρους

και

προϋποθέσεις584.
(ε) Η επεξεργασία που γίνεται από δικηγόρους, συµβολαιογράφους,
άµισθους υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιµελητές και αφορά την παροχή
νοµικών υπηρεσιών προς πελάτες585 τους, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας
δεσµεύεται από υποχρέωση απορρήτου που προβλέπει ο νόµος και τα δεδοµένα
δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις

582

Βλ. υπ’ αριθ. 47/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1675.

583

Βλ. υπ’ αριθ. 51/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)737.

584

Βλ. υπ’ αριθµούς 46 και 47/2004 αποφάσεις της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π.,

σελ. 34.
585

Για τα ζητήµατα που δηµιουργεί ο όρος «πελάτες» αντί του ορθότερου όρου

«εντολείς» βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 7Α, αρ. 591 και σηµ.
21.
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που αυτό είναι αναγκαίο και συνδέεται άµεσα µε την εκπλήρωση εντολής του
πελάτη.586 Τα παραπάνω πρόσωπα δεσµεύονται από το επαγγελµατικό απόρρητο
και για το λόγο αυτό απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις των άρθρων 6 και 7
του νόµου.
Η

απαλλαγή

αφορά

τα

δεδοµένα

που

δεν

διαβιβάζονται

ούτε

κοινοποιούνται σε τρίτους. Ο νόµος αποκλείει έτσι τη δευτερογενή χρήση των
δεδοµένων. Αν, όµως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαβιβάζει ή κοινοποιεί τα
δεδοµένα των πελατών/εντολέων, τότε υποχρεούται σε γνωστοποίηση της
επεξεργασίας και, ενδεχοµένως, σε λήψη άδειας για τη σύσταση και λειτουργία
αρχείου ευαίσθητων δεδοµένων. Εννοείται ότι δεν υφίσταται η κατά τα
παραπάνω υποχρέωση όταν η διαβίβαση ή κοινοποίηση είναι αναγκαία και
συνδέεται άµεσα µε την εκπλήρωση της εντολής του πελάτη.587
(στ) Η επεξεργασία που πραγµατοποιείται από δικαστικές αρχές ή
υπηρεσίες στο πλαίσιο απονοµής της δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση των
αναγκών της λειτουργίας τους.588 Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσονται από τις
υποχρεώσεις των άρθρων 6 (γνωστοποίηση) και 7 (λήψη άδειας για την
επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων) του νόµου τα δικαστικά όργανα στα οποία
εντάσσονται και οι εισαγγελικές αρχές, οι γραµµατείες και οι δικαστικές
υπηρεσίες που επικουρούν τη ∆ικαιοσύνη στον τοµέα της ∆ιοίκησης.589
Οι παραπάνω περιπτώσεις απαλλαγής από την υπαγωγή στις διαδικασίες
γνωστοποίησης και της άδειας της Αρχής, όπως αυτές ενσωµατώθηκαν στο νόµο
586

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π.,

σελ. 35, Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 214.
587
588

Βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 7Α, αρ. 591-597.
Η κατηγορία (στ) προστέθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 3090/2002 «ΦΕΚ Α΄

329/24.12.2002. Βλ. περισσότερα Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο
7Α, αρ. 595-597. Βλ. επίσης υπ’ αριθ. 49/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/
Documents/Gre/Apofaseis/49_05_anonym.doc.
589

Για την προνοµιακή µεταχείριση των δικαστικών αρχών βλ. Αρµαµέντου/

Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 7Α, αρ. 597.
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µε το άρθρο 7Α οδήγησαν σε µια σηµαντικά ποιοτική διαφοροποίηση των
αρχείων που έπρεπε να γνωστοποιηθούν, τα οποία είναι σήµερα σαφώς
λιγότερα.590
Τέλος η παρ. 2 του άρθρου 7Α υπογραµµίζει την αυτονόητη υποχρέωση
των υπεύθυνων επεξεργασίας να συµµορφώνονται στις ουσιαστικές διατάξεις
τους νόµου και στους ειδικούς κανόνες επεξεργασίας που εκδίδει η Αρχή µε
βάση τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του νόµου.
4.4.3.1.3. Το Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών
Κατά την παρ. 3 του άρθρου 6 του νόµου τα αρχεία και οι επεξεργασίες
που γνωστοποιούνται στην Αρχή καταχωρούνται στο Μητρώο Αρχείων και
Επεξεργασιών. Το παραπάνω Μητρώο τηρείται591 από την Αρχή στο πλαίσιο
του προληπτικού592 ελέγχου και η
590

Βλ. ΚΝοΒ 50(2002)1686.

591

Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 19 του νόµου, η Αρχή τηρεί τα παρακάτω

Μητρώα:
(α) Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, στο οποίο περιλαµβάνονται τα αρχεία και οι
επεξεργασίες που γνωστοποιούνται στην Αρχή.
(β) Μητρώο Αδειών, στο οποίο περιλαµβάνονται οι άδειες που εκδίδει η Αρχή για την
ίδρυση και λειτουργία αρχείων που περιέχουν ευαίσθητα δεδοµένα.
(γ) Μητρώο ∆ιασυνδέσεων, στο οποίο περιλαµβάνονται οι δηλώσεις και άδειες που
εκδίδει η Αρχή για τη διασύνδεση αρχείων.
(δ) Μητρώο Προσώπων που δεν επιθυµούν να περιλαµβάνονται σε αρχεία, τα οποία
έχουν ως σκοπό την προώθηση προµήθειας αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εξ
αποστάσεως.
(ε) Μητρώο Αδειών ∆ιαβίβασης, στο οποίο καταχωρίζονται οι άδειες διαβίβασης
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
(στ) Μητρώο Απόρρητων Αρχείων, στο οποίο καταχωρίζονται, µε απόφαση της Αρχής
ύστερα από αίτηση του εκάστοτε υπεύθυνου επεξεργασίας, αρχεία που τηρούν τα
Υπουργεία Εθνικής Άµυνας και ∆ηµόσιας Τάξης, καθώς και η Εθνική Υπηρεσία
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πρόσβαση593 σ’ αυτό είναι ελεύθερη σε κάθε ενδιαφερόµενο.594
4.4.3.2. Η γνωστοποίηση της διασύνδεσης αρχείων
Η διασύνδεση των αρχείων αποτελεί µορφή595 επεξεργασίας προσωπικών
δεδοµένων που προσδιορίζεται εννοιολογικά στο άρθρο 2 εδ. (στ)596 του νόµου
και συνίσταται στη δυνατότητα συσχέτισης597 των δεδοµένων ενός αρχείου µε
δεδοµένα αρχείου ή αρχείων που τηρούνται από άλλον ή άλλους υπεύθυνους
επεξεργασίας ή που τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για άλλο

Πληροφοριών, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών
εγκληµάτων. Στο Μητρώο Απόρρητων Αρχείων καταχωρίζονται και οι διασυνδέσεις µε
ένα τουλάχιστον αρχείο της περίπτωσης αυτής.
592

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π.,

σελ. 33 επ., Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική προστασία
προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 243, Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων, ό.π., σελ. 36 επ.
593

Για την καθιέρωση του δικαιώµατος πρόσβασης στα παραπάνω Μητρώα βλ.

Εισηγητική Έκθεση του νόµου, ό.π., σελ. 505.
594

Βλ. άρθρο 19 παρ. 5 εδ. α΄ του νόµου. Για την ικανοποίηση της αρχής της

διαφάνειας των επεξεργασιών µε την ελεύθερη πρόσβαση στο Μητρώο βλ.
Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 6, αρ. 496.
595

Ο νόµος στο άρθρο 2 περ. (δ) προβαίνει σε ενδεικτικό προσδιορισµό των µορφών

επεξεργασίας, «όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή
αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε
άλλης µορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, η διασύνδεση, η δέσµευση
(κλείδωµα), η διαγραφή, η καταστροφή.». Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Οδηγία δεν
αναφέρει τη διασύνδεση στις µορφές επεξεργασίας.
596

Βλ. άρθρο 2 περ. (στ) του νόµου. Βλ. επίσης Τουντόπουλο Β., Η διασύνδεση αρχείων

στο ν. 2472/1997, ΝοΒ 47(1999)1242 επ.
597

Για τον προσδιορισµό της έννοιας της συσχέτισης και τη διαφοροποίηση της από

άλλες µορφές επεξεργασίας βλ. Τουντόπουλο Β., ό.π., σελ. 1243 επ.
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σκοπό. Σκοπός της διάταξης είναι η προστασία του υποκειµένου των δεδοµένων
από τους κινδύνους που συνεπάγεται η υπερσυγκέντρωση και ο συσχετισµός
πληροφοριών, ο οποίος πραγµατοποιείται µε τη διασύνδεση των αρχείων.598
Ο νόµος στο άρθρο 8 καθιερώνει599 την υποχρέωση γνωστοποίησης κάθε
διασύνδεσης αρχείων µε δήλωση την οποία υποβάλλουν από κοινού οι
υπεύθυνοι επεξεργασίας ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας, που διασυνδέει δύο ή
περισσότερα αρχεία τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς (άρθρο 8
παρ. 2) καθώς και την υποχρέωση λήψης άδειας διασύνδεσης600 από την Αρχή
εάν ένα τουλάχιστον από τα αρχεία που πρόκειται να διασυνδεθούν περιέχει
ευαίσθητα δεδοµένα ή πρόκειται µε τη διασύνδεση να αποκαλυφθούν τέτοια
δεδοµένα ή εάν για την πραγµατοποίηση της διασύνδεσης πρόκειται να γίνει
χρήση ενιαίου κωδικού αριθµού.601
598

Για την ανάγκη της «πληροφοριακής αποκέντρωσης» καθώς και την ανάγκη

επέκτασης της προστασίας του νόµου µε την υποχρέωση λήψης άδειας διασύνδεσης για
οποιαδήποτε διασύνδεση ανεξάρτητα από το αν αφορά απλά ή ευαίσθητα δεδοµένα βλ.
Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων, ό.π., σελ. 217, Σταθόπουλο Μ., ό.π., σελ. 17 επ.
599

Βλ. Εισηγητική Έκθεση του νόµου, ό.π., σελ. 504.

600

Η υποχρέωση λήψης άδειας διασύνδεσης από την Αρχή εισάγεται για την περίπτωση

της «ιδιαίτερης» διασύνδεσης αρχείων. Οι προϋποθέσεις χορήγησης και το περιεχόµενο
της άδειας διασύνδεσης καθορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 4 του νόµου. Περισσότερα για
την «ιδιαίτερη» διασύνδεση αρχείων βλ. ενδεικτικά Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου
ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 8, αρ. 611-619, Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την
ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 215, Ιγγλεζάκη Ι., ό.π.,
σελ. 264 επ., Τουντόπουλο Β., ό.π., σελ. 1249 επ.
601

Για τον Ενιαίο Κωδικό Αριθµό που µπορεί να είναι ο αριθµός του δελτίου

ταυτότητας, ο αριθµός φορολογικού ή εµπορικού µητρώου, ο αριθµός κοινωνικής
ασφάλισης, ο αριθµός καταχώρισης σε επαγγελµατικά µητρώα κλπ και ο οποίος
επιτρέπει τον ευχερή και µονοσήµαντο προσδιορισµό ενός προσώπου βλ. ενδεικτικά
Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 2, αρ. 53, ιδίως σηµ. 29 και άρθρο
8, αρ. 615, Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µε την
ειδική µορφή της διασύνδεσης επιτρέπεται µόνο υπό τους όρους του άρθρου 8,602
υποβάλλεται στη διάκριση των δεδοµένων σε απλά και ευαίσθητα603 και
διακρίνεται στην απλή604 (άρθρο 8 παρ. 2) και στην ιδιαίτερη605 διασύνδεση
(άρθρο 8 παρ. 3).
Η Αρχή συνέταξε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8 ειδικό
Έντυπο606 4.0, µε τίτλο ∆ήλωση/Αίτηση ∆ιασύνδεσης Αρχείων, για τη νοµότυπη
άσκηση της δήλωσης ή της αίτησης διασύνδεσης. Οι δηλώσεις γνωστοποίησης
και τα αντίγραφα των αδειών διασύνδεσης καταχωρούνται στο Μητρώο
∆ιασυνδέσεων607 που τηρεί η Αρχή (άρθρο 8 παρ. 6).
Οι κατά τα παραπάνω δηλώσεις και άδειες διασύνδεσης συνδέονται µε
την άσκηση προληπτικού ελέγχου και παρέχουν τη δυνατότητα στην Αρχή να
αντιµετωπίσει

αποτελεσµατικά

τα

προβλήµατα

της

προστασίας

της

προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής.608
Η Αρχή αντιµετωπίζοντας στην πράξη το ζήτηµα της διασύνδεσης
αρχείων δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς έκρινε609 ότι η συνεργασία της
προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 215 και σηµ. 334, Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 204 επ.,
Τουντόπουλο Β., ό.π., σελ. 1249 επ.
602

Συγκεκριµένα, το άρθρο 8 παρ. 1 ορίζει ότι «∆ιασύνδεση αρχείων επιτρέπεται µόνον

υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.».
603

Βλ. Αυγουστιανάκη Μ., ό.π., σελ. 701, Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 264 επ.

604

Βλ. ενδεικτικά Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 8, αρ. 606-610,

Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων, ό.π., σελ. 214 επ., Τουντόπουλο Β., ό.π., σελ. 1248 επ.
605

Βλ. παραπάνω σηµ. 600. Για το ζήτηµα της αναγκαιότητας ή µη της θέσπισης του

άρθρου 8 γενικότερα βλ. Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 264 επ.
606
607

Βλ. παραπάνω υπό 4.4.3.1.
Βλ. παραπάνω υπό 4.4.3.1.3. σηµ. 591. Το Μητρώο ∆ιασυνδέσεων αποτελεί

αρµοδιότητα της Αρχής σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 4 εδ. γ΄ του νόµου.
608

Βλ. Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 37.

609

Βλ. υπ’ αριθ. 109/1999 απόφαση της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.3.1. και σηµ. 387.
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«Τειρεσίας αε» µε την ΚΕΠΥΟ αποτελεί διασύνδεση και πρέπει να
εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόµου.
Ακόµη η Αρχή χορήγησε άδεια διασύνδεσης610 του αρχείου επίταξης
οχηµάτων-µηχανηµάτων του Γενικού Επιτελείου Στρατού µε τα αρχεία των
ιδιοκτητών οχηµάτων, µηχανηµάτων και γεωργικών µηχανηµάτων των αρµοδίων
Υπουργείων µε σκοπό την κάλυψη της επιστρατευτικής παρακολούθησης.
Επίσης έκρινε611 ότι είναι νόµιµη η on-line διασύνδεση των αρχείων των

610

Παρόλο που η άδεια διασύνδεσης απαιτείται αν ένα τουλάχιστον από τα αρχεία που

πρόκειται να διασυνδεθούν περιέχει ευαίσθητα δεδοµένα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
8 παρ. 3 του νόµου και, συνεπώς, δεν αφορά αποκλειστικά τη διασύνδεση αρχείων
δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς (τα οποία αποτελούν το αντικείµενο της
παρούσας µελέτης), παρατίθεται η κατά τα παραπάνω υπ’ αριθ. 43/2002 απόφαση της
Αρχής (ΚΝοΒ 51(2003)740) λόγω της ένδειας αποφάσεων της Αρχής που αφορούν
διασύνδεση αρχείων δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και για την πληρέστερη
παρουσίαση της έννοιας της διασύνδεσης αρχείων και της λειτουργίας του άρθρου 8
νόµου. Με την παραπάνω υπ’ αριθ. 43/2000 απόφαση η Αρχή χορήγησε την ενλόγω
άδεια διασύνδεσης υπό τους ακόλουθους όρους: τα δεδοµένα να υφίστανται θεµιτή και
νόµιµη επεξεργασία ενόψει των σκοπών για τους οποίους τηρούνται, να είναι συναφή
και πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών
της επεξεργασίας, να είναι ακριβή και εφόσον χρειάζεται να υποβάλλονται σε
ενηµέρωση. ο υπεύθυνος επεξεργασίας να λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και
τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων και την προστασία τους από κάθε
µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. ο υπεύθυνος επεξεργασίας να ενηµερώνει τα υποκείµενα
µε ανακοίνωση διά του τύπου.
611

Βλ. υπ’ αριθ. 92/2002 απόφαση της Αρχής (ΚΝοΒ 51(2003)740), σύµφωνα µε την

οποία η ενλόγω διασύνδεση µπορεί να γίνει και χωρίς τη συγκατάθεση των
υποκειµένων, αφού ο παραπάνω σκοπός αποτελεί έργο δηµοσίου συµφέροντος και
εκτελείται από δηµόσια αρχή, υπό τους όρους ότι γίνεται (η διασύνδεση) ύστερα από
προηγούµενη ενηµέρωση των υποκειµένων µέσω του τύπου και ότι κάθε φορά που
γίνεται µια µεταβολή στα προσωπικά δεδοµένα θα πρέπει να ενηµερώνεται το
υποκείµενο ότι οι µεταβολές θα διαβιβαστούν στα άλλα υπουργεία. Η ενηµέρωση αυτή
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Υπουργείων Μεταφορών και Επικοινωνιών, ∆ηµόσιας Τάξης και Οικονοµικών
για το σκοπό της βεβαίωσης παραβάσεων των κατόχων οχηµάτων και την
είσπραξη των αναλογούντων προστίµων.
4.4.3.3. Η διασυνοριακή ροή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
Με το άρθρο 9 που ρυθµίζει τη διασυνοριακή ροή δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα ο νοµοθέτης υλοποίησε ιδίως το δεύτερο612 στόχο της
Οδηγίας που είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών, η οποία
αποσκοπεί,

µεταξύ

άλλων,

και

στην

εξυπηρέτηση

των

οικονοµικών

δραστηριοτήτων που άπτονται του αντικειµένου της παρούσης µελέτης. Το
παραπάνω άρθρο, µε κριτήριο το επίπεδο προστασίας που εξασφαλίζεται στις
χώρες προς τις οποίες διαβιβάζονται τα δεδοµένα, επιτρέπει την ελεύθερη613
διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο
µπορεί να γίνεται όταν το υποκείµενο υποβάλλει τη σχετική αίτηση µεταβολής. Βλ.
επίσης παραπάνω σηµ. 610.
612

Για τους στόχους της Οδηγίας βλ. ενδεικτικά Αυγουστιανάκη Μ., ό.π., σελ. 701 επ.,

Γιαννόπουλο Γ., ό.π., σελ. 741 επ., Λουκέρη Γ., ό.π., σελ. 555, Σταθόπουλο Μ., ό.π.,
σελ. 18. Βλ. επίσης Εισηγητική Έκθεση του νόµου, ό.π., σελ. 505, για το άρθρο 9, όπου
αναφέρεται ότι «κατά τα λοιπά ακολουθούνται κατ’ ουσίαν οι σχετικές ρυθµίσεις της
Κοινοτικής Οδηγίας του 1995.», τα άρθρα 25 και 26 της Οδηγίας καθώς και το
Προοίµιο της Οδηγίας (56), (57). Ειδικές διατάξεις για τη διασυνοριακή ροή
πληροφοριών περιλαµβάνει και η Σύµβαση 108/1981 του Συµβουλίου της Ευρώπης στο
άρθρο 12 µε τίτλο «∆ιασυνοριακή ροή πληροφοριών και εσωτερικό δίκαιο»,
παραπάνω υπό Ι.5.
613

Ο νοµοθέτης θεωρεί ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζουν

ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας κατά τεκµήριο που πηγάζει από τη δέσµευσή τους
προς

την

Οδηγία

και

το

ευρωπαϊκό

δίκαιο.

Περισσότερα

βλ.

Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 9, αρ. 631-638, Γέροντα Α., Η
προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π.,
σελ. 217 επ.
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9 παρ. 1 εδ. α΄) ενώ για τη διαβίβαση προς τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
προβλέπει τη χορήγηση προηγούµενης άδειας614 της Αρχής (άρθρο 9 παρ. 1 εδ.
β΄).
Έτσι, σε περίπτωση διασυνοριακής ροής προσωπικών δεδοµένων,
αρµοδιότητα της Αρχής υπάρχει µόνον όταν τα αιτούµενα στοιχεία που αφορούν
προσωπικά δεδοµένα προέρχονται από ορισµένο αρχείο, ο υπεύθυνος
επεξεργασίας του οποίου πρέπει να ζητήσει από την Αρχή άδεια διαβίβασής τους
σε τρίτη χώρα.615 Η Αρχή συνέταξε616 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου το
Έντυπο 5.0 µε τίτλο Αίτηση Άδειας ∆ιαβίβασης ∆εδοµένων σε χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα παράρτηµα µε τίτλο Κωδικοί Χωρών µε
κωδικοποιηµένες τις χώρες που προορίζονται τα δεδοµένα για τη διευκόλυνση
της συµπλήρωσης της αίτησης.
Η Αρχή χορηγεί την άδεια µόνο αν κρίνει ότι η χώρα προς την οποία
διαβιβάζονται τα δεδοµένα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας
(άρθρα 9 παρ. 1 εδ. γ΄). Για παράδειγµα η Αρχή ανέβαλε617 τη λήψη απόφασης
για χορήγηση της αιτούµενης από την «Ολυµπιακή Αεροπορία αε» οριστικής
άδειας µέχρι τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ για τις προϋποθέσεις
διαβίβασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των επιβατών προς τις ΗΠΑ,
614

Κατά το άρθρο 9 παρ. 1 εδ. δ΄ για το σκοπό παροχής τέτοιας άδειας η Αρχή

συνεκτιµά τη φύση των δεδοµένων, τους σκοπούς και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
τους σχετικούς γενικούς και ειδικούς κανόνες δικαίου, τους κώδικες δεοντολογίας, τα
µέτρα ασφάλειας για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το
επίπεδο προστασίας των χωρών προέλευσης, διέλευσης και τελικού προορισµού των
δεδοµένων. Βλ. επίσης Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο
Πληροφορικής, ό.π., σελ. 36 επ., Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 9,
αρ. 639-662.
615

Βλ. υπ’ αριθ. 89/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)735.

616

Βλ. http://www.dpa.gr και παραπάνω υπό 4.4.3.1.

617

Βλ. υπ’ αριθ. 4/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 80 επ. Για

την οριστική άδεια που δόθηκε µε την υπ’ αριθ. 67/2004 απόφαση της Αρχής βλ.
αµέσως παρακάτω.
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καθόσον «οι ΗΠΑ δεν εξασφαλίζουν καταρχή ικανοποιητικό επίπεδο
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων εφόσον δεν διαθέτουν συγκεκριµένο
νοµικό πλαίσιο που να ρυθµίζει την επεξεργασία των δεδοµένων αυτών ούτε
θεσµοθετηµένη ανεξάρτητη αρχή που να εγγυάται την εφαρµογή του νοµικού
πλαισίου και την προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών.». Αντίθετα, ύστερα
από τη Συµφωνία618 µεταξύ της Ε.Ε. και των ΗΠΑ για την εξασφάλιση
ασφαλούς νοµικού πλαισίου για τη διαβίβαση των στοιχείων επιβατών
αεροπορικών εταιριών, των ονοµαζόµενων Passenger Name Records (PNRs)619
που τηρούν οι αεροπορικές εταιρίες, προς τις αρµόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ, η

618

Το Μάιο του 2004 υπεγράφη Συµφωνία µεταξύ της Ε.Ε. και των ΗΠΑ για τη

διαβίβαση του PNR στις ΗΠΑ, στην οποία προβλέπονται οι προϋποθέσεις για την
παραπάνω διαβίβαση. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (14.5.2004) και το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (17.5.2004) ενέκριναν την παραπάνω Συµφωνία. Περισσότερα
για το συγκεκριµένο θέµα βλ. αιτιολογικό της απόφασης υπ’ αριθ. 67/2004 της Αρχής,
Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 159 επ.
619

Το Ονοµαστικό Μητρώο Επιβατών (PNR) περιλαµβάνει 34 πεδία πληροφοριών που

αντιστοιχούν σε ισάριθµα στοιχεία του επιβάτη και αποτελεί µέρος του Μανιφέστου
Επιβατών που απαιτεί το Γραφείο Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων του
Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (CBP) από τις αεροπορικές εταιρίες που
δροµολογούν πτήσεις προς και από τις ΗΠΑ ή διέρχονται από τις ΗΠΑ, προκειµένου
να διευκολύνεται ο προγενέστερος έλεγχος των επιβατών µε σκοπό την ασφάλεια των
πτήσεων και την πρόληψη και αντιµετώπιση τροµοκρατικών ενεργειών. Βλ. επίσης τις
υπ’ αριθµούς 2/2004 και 6/2004 σχετικές Γνωµοδοτήσεις της Οµάδας του άρθρου 29
της Οδηγίας για την επαρκή προστασία προσωπικών δεδοµένων που περιλαµβάνονται
στο PNR των επιβατών αεροπορικών εταιριών που διαβιβάζονται στο Γραφείο
Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων των ΗΠΑ και για την εφαρµογή της απόφασης
της 14.5.2004 της Επιτροπής για την επαρκή προστασία των παραπάνω προσωπικών
δεδοµένων και της Συµφωνίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής, http://www.europa.eu.int/internal_market/privacy/workin
group.
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Αρχή χορήγησε620 στην «Ολυµπιακή Αεροπορία αε» άδεια διαβίβασης των
παραπάνω δεδοµένων προς το Γραφείο Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων του
Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, για χρονικό διάστηµα τριών
ετών υπό τις εξής προϋποθέσεις: Η «Ολυµπιακή Αεροπορία αε» να ενηµερώνει
πλήρως τους επιβάτες σχετικά µε τη διαβίβαση των δεδοµένων τους στις ΗΠΑ. η
ενηµέρωση αυτή621 πρέπει να γίνεται από την «Ολυµπιακή Αεροπορία αε» ή
τους συνεργαζόµενους µε αυτήν ταξιδιωτικούς πράκτορες, πριν από την
κράτηση θέσης σε κάθε πτήση µε τελικό προορισµό τις ΗΠΑ και σε κάθε πτήση
που διέρχεται διαµέσου των ΗΠΑ. το κείµενο της ενηµέρωσης να αναρτηθεί και
στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα προς χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία δεν
εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, εφόσον συντρέχει µία ή
περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) Το υποκείµενο των δεδοµένων έδωσε τη συγκατάθεσή του622 για τη
διαβίβαση, εκτός αν η συγκατάθεση έχει αποσπασθεί µε τρόπο που να αντίκειται
στο νόµο ή τα χρηστά ήθη (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α΄). Για παράδειγµα, η Αρχή
χορήγησε623 στην «Ολυµπιακή Αεροπορία αε» προσωρινή άδεια διαβίβασης των
προσωπικών δεδοµένων των επιβατών (υποκειµένων) των πτήσεων της εταιρίας
προς ή από ή διαµέσου των ΗΠΑ, µεταξύ άλλων, και υπό την προϋπόθεση της
προηγούµενης ρητής και έγγραφης συγκατάθεσής τους προς το σκοπό αυτό.
620

Βλ. υπ’ αριθ. 67/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 39.

621

Η ενλόγω απόφαση της Αρχής προβλέπει εκτενές κείµενο ενηµέρωσης του επιβάτη

(υποκείµενο) που πρέπει να δίδεται σ’ αυτόν πριν από την κράτηση θέσης σε πτήση
και, σύντοµη µορφή (ενηµέρωσης), να επικολλάται στο εισιτήριο. Βλ. επίσης την υπ’
αριθ. 8/2004 Γνωµοδότηση της Οµάδας του άρθρου 29 της Οδηγίας για την ενηµέρωση
των επιβατών σχετικά µε τη διαβίβαση δεδοµένων PNR κατά τις πτήσεις µεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ στην οποία προτείνονται οι δύο παραπάνω τύποι
ενηµέρωσης (εκτενής και σύντοµη µορφή) σχετικά µε τη διαβίβαση αυτή.
622

Για τη συγκατάθεση του υποκειµένου βλ. παραπάνω υπό 4.4.2.1.

623

Βλ. υπ’ αριθ. 4/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 80.
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Επίσης η Αρχή εξέδωσε624 άδεια για διασυνοριακή διαβίβαση δεδοµένων προς
τις ΗΠΑ σύµφωνα µε το άρθρο 9 του νόµου για τη διαβίβαση δεδοµένων των
εργαζοµένων µιάς θυγατρικής εταιρίας στη µητρική της που εδρεύει στις ΗΠΑ
µε βάση την εξαίρεση του άρθρου 9 παρ. 2 εδ. α΄ του νόµου, εφόσον υπήρχε
έγγραφη συγκατάθεση των υποκειµένων των δεδοµένων για τη συγκεκριµένη
διαβίβαση και αφού συνεκτίµησε το γεγονός της ύπαρξης σύµβασης για την
προστασία δεδοµένων (data protection agreement) µεταξύ της ελληνικής
εταιρίας και της µητρικής καθώς και τη δέσµευση της µητρικής εταιρίας ότι θα
προσχωρήσει στο σύστηµα προστασίας των «αρχών του ασφαλούς λιµένα»625
στην περίπτωση που το σύστηµα αυτό υιοθετηθεί και τεθεί σε εφαρµογή.

624

Βλ. Ετήσια Έκθεση 1999, ΚΝοΒ 48(2000)2264. Βλ. επίσης την υπ’ αριθ. 115/2001

Οδηγία της Αρχής για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο των
εργασιακών σχέσεων (Αρ. Πρωτ. 1830/20.9.2001), υπό Ζ΄ 5, παραπάνω υπό 4.3.1.2.
και σηµ. 321.
625

Το προτεινόµενο από το Αµερικανικό Υπουργείο Εµπορίου σύστηµα των «Αρχών

του ασφαλούς λιµένα» απασχόλησε ιδιαίτερα και επανειληµµένα από το 1999 την
Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας για τη διαπίστωση του ικανοποιητικού
επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδοµένων τρίτων χωρών. Οι «αρχές του
ασφαλούς λιµένα» αποτελούνται από τις αρχές της κοινοποίησης (δικαίωµα
ενηµέρωσης), της επιλογής (δυνατότητα επεξεργασίας των δεδοµένων για σκοπούς
διαφορετικούς από αυτούς της συλλογής τους), της διαβίβασης, της ασφάλειας, της
ακεραιότητας των δεδοµένων, της πρόσβασης και της εφαρµογής. Σύµφωνα µε το
παραπάνω σύστηµα κάθε εταιρία ή οργανισµός που θέλει να τηρήσει τον ασφαλή
λιµένα εγγράφεται µε δική της πρωτοβουλία στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο
Υπουργείο Εµπορίου και έτσι θα µπορεί να λαµβάνει ελεύθερα προσωπικά δεδοµένα
από την Ε.Ε. σε περίπτωση που υιοθετηθεί το σύστηµα των αρχών. Περισσότερα για το
σύστηµα και τα προβλήµατα που παρουσιάζονται βλ. Ετήσια Έκθεση 1999, ΚΝοΒ
48(2000)2279 και 2281. Ετήσια Έκθεση 2000, ΚΝοΒ 50(2002)99 επ.. Ετήσια Έκθεση
2002, ΚΝοΒ 51(2003)749. Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 64 επ., και τις
δραστηριότητες

της

Οµάδας

του

άρθρου

29

http://www.europa.eu.int/comm/

internalmarket/workin group/.
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Εξάλλου η Αρχή στην περίπτωση συλλογής στοιχείων της οικονοµικής
και οικογενειακής κατάστασης ή των καταναλωτικών συνηθειών των
υποκειµένων-κατόχων «έξυπνης κάρτας» από εταιρία πετρελαιοειδών και
διαβίβασης των παραπάνω δεδοµένων εκτός Ε.Ε. έκρινε626 ότι η αφηρηµένη
παροχή συγκατάθεσης για τη διαβίβαση σε τρίτες χώρες δεν είναι έγκυρη. ότι
την άδεια της Αρχής δεν υποκαθιστά η συγκατάθεση των υποκειµένων και ότι η
συγκατάθεση δεν είναι δυνατό να αφορά συλλήβδην αόριστο αριθµό χωρών.
(β) Η διαβίβαση είναι απαραίτητη: ¡) για τη διασφάλιση ζωτικού
συµφέροντος του υποκειµένου των δεδοµένων, εφόσον αυτό τελεί σε φυσική ή
νοµική αδυναµία να δώσει τη συγκατάθεσή του, ή ¡¡) για τη συνοµολόγηση και
εκτέλεση σύµβασης µεταξύ αυτού και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή µεταξύ του
υπεύθυνου επεξεργασίας και τρίτου προς το συµφέρον του υποκειµένου των
δεδοµένων, εφόσον το υποκείµενο τελεί σε φυσική ή νοµική αδυναµία να δώσει
τη συγκατάθεσή του, ή ¡¡¡) για την εκτέλεση προσυµβατικών µέτρων που
λαµβάνονται κατ’ απαίτηση του υποκειµένου των δεδοµένων (άρθρο 9 παρ. 2 εδ.
β΄). Στο πλαίσιο της παραπάνω διάταξης η Αρχή επέτρεψε627 τη διαβίβαση
δεδοµένων αλλοδαπού από το Υπουργείο Εξωτερικών στην υπηρεσία µεταναστεύσεως των ΗΠΑ κρίνοντας ότι η αµερικανική νοµοθεσία έχει ικανοποιητικό
επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Άλλωστε η παραπάνω
διαβίβαση κρίθηκε αναγκαία για τη διασφάλιση ζωτικού συµφέροντος του
υποκειµένου για την αντιµετώπιση της ανάγκης παροχής ασύλου. Επίσης το
Υπουργείο Εξωτερικών έλαβε την άδεια να διαβιβάσει στην Πρεσβεία της
Αυστραλίας προσωπικά δεδοµένα αλλοδαπών υπηκόων, αφού διαπιστώθηκε ότι
η διαβίβαση των δεδοµένων δεν επιφέρει βλάβη στα δικαιώµατα των
υποκειµένων και ότι ανταποκρίνεται στο ζωτικό τους συµφέρον να

626

Βλ. υπ’ αριθ. 38/2002 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr = ΚΝοΒ 51(2003)

738.
627

Βλ. υπ’ αριθ. 128/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1682.
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αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του οικείου
αλλοδαπού δικαίου.628
(γ) Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την αντιµετώπιση εξαιρετικής
ανάγκης και τη διαφύλαξη υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, ιδίως για την
εκτέλεση συµβάσεων συνεργασίας µε δηµόσιες Αρχές της άλλης χώρας, εφόσον
ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία της
ιδιωτικής ζωής και των θεµελιωδών ελευθεριών και την άσκηση των σχετικών
δικαιωµάτων (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. γ΄). Έτσι, το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης έλαβε
από την Αρχή την άδεια να διαβιβάσει στη Γενική Εισαγγελία της ∆ηµοκρατίας
της Γεωργίας στοιχεία που αναφέρονται σε γεωργιανό υπήκοο για τον οποίο
εκκρεµεί στη Γεωργία ένταλµα σύλληψης για ποινικά αδικήµατα.629 Επίσης, η
Αρχή γνωστοποίησε630 στην Επιτροπή631 του άρθρου 7 του ν. 2331/95, σχετικά
µε το αρχείο που τηρεί και αφορά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και διερεύνηση
πληροφοριών

που

διαβιβάζονται

σ’

αυτήν

ως

ύποπτες

συναλλαγών

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, ότι στις περιπτώσεις
διαβίβασης δεδοµένων σε χώρες εκτός Ε.Ε. η αιτούµενη άδεια θα χορηγείται υπό
τους όρους του άρθρου 9 παρ. 2 εδ. γ΄ του νόµου και, συγκεκριµένα, υπό την
προϋπόθεση ότι η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συµβάσεων
συνεργασίας µε δηµόσιες Αρχές της άλλης χώρας, εφόσον ο υπεύθυνος
628

Βλ. υπ’ αριθ. 4/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)740.

629

Βλ. υπ’ αριθ. 97/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)740.

630

Βλ. Ετήσια Έκθεση 1999, ΚΝοΒ 48(2000)2257 και 2263.

631

Η Επιτροπή αυτή για το ξέπλυµα χρήµατος που θεσµοθετήθηκε µε το άρθρο 7 ν.

2331/95 (ΦΕΚ Α΄173/24.8.1995) για την «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις» (ΚΝοΒ 42(1994)757),
περιλαµβάνει στο αρχείο της δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν
συµβάσεις ή συναλλαγές προσώπων µε πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς, καθώς και µε το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, οι οποίες θεωρούνται
ύποπτες νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές πράξεις. Περισσότερα για την
ανακοίνωση του πορίσµατος της Επιτροπής που περιέχει προσωπικά δεδοµένα βλ.
Ετήσια Έκθεση 1999, ΚΝοΒ 48(2000)2257 επ.
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επεξεργασίας παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής
και των θεµελιωδών ελευθεριών και την άσκηση των σχετικών δικαιωµάτων.
(δ) Η διαβίβαση είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή
υπεράσπιση δικαιώµατος ενώπιον του δικαστηρίου (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. δ΄).632
(ε) Η µετάδοση πραγµατοποιείται από δηµόσιο µητρώο, το οποίο κατά το
νόµο προορίζεται για την παροχή πληροφοριών στο κοινό και είναι προσιτό στο
κοινό ή σε κάθε πρόσωπο που αποδεικνύει έννοµο συµφέρον, εφόσον στη
συγκεκριµένη περίπτωση πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις για την
πρόσβαση στο µητρώο (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. ε΄).633
Τέλος, η Αρχή οφείλει να ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις
αντίστοιχες Αρχές των άλλων κρατών-µελών, όταν θεωρεί ότι µια χώρα δεν
εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας (άρθρο 9 παρ. 3). Αξίζει να
σηµειωθεί η παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πρώτη Έκθεσή της
που περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα της έρευνας που διενήργησε στα κράτη
µέλη µε σκοπό την οµοιόµορφη εφαρµογή της Οδηγίας σε όλη την Ε.Ε. ότι,
όσον αφορά την Ελλάδα, υπάρχει ανάγκη ενηµέρωσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σε κάθε περίπτωση χορήγησης αδειών διαβίβασης δεδοµένων σε
τρίτες χώρες, προκειµένου να επιτευχθεί οµοιογένεια στην εφαρµογή της
σχετικής ρύθµισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.634

4.4.3.4.

632

Η λήψη µέτρων ασφάλειας των δεδοµένων και της επεξεργασίας τους

Για τον εµφατικό χαρακτήρα του επιθέτου «αναγκαία» αντί του «απαραίτητη» και

την αντιστοίχηση της εξαίρεσης µε εκείνη του άρθρου 7 παρ. 2 εδ. γ΄ βλ. Αρµαµέντου/
Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 9, αρ. 657-659.
633

Βλ. άρθρο 26 παρ. 1 εδ. στ΄ της Οδηγίας. Βλ. επίσης Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου

ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 9, αρ. 660-662.
634

Βλ. Ετήσια Έκθεση 2004, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Com/annual_report_

04.pdf, σελ. 17.
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Μεταξύ των προϋποθέσεων της θεµιτής και νόµιµης επεξεργασίας
προσωπικών δεδοµένων περιλαµβάνεται και η ρύθµιση για το απόρρητο και την
ασφάλεια της επεξεργασίας του άρθρου 10 του νόµου που θέτει αυστηρούς
κανόνες, η τήρηση των οποίων αποτελεί τη βασική υποχρέωση των υπεύθυνων
επεξεργασίας.635
Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα είναι απόρρητη. ∆ιεξάγεται αποκλειστικά και µόνο από πρόσωπα
που τελούν υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την
επεξεργασία και µόνο κατ’ εντολή του (άρθρο 10 παρ. 1). Στο πλαίσιο αυτής της
διάταξης η Αρχή έκρινε636 ότι η υποχρέωση σεβασµού της εχεµύθειας και της
τήρησης του απόρρητου αποτελεί, µεταξύ άλλων, όρο της προκήρυξης και της
σύµβασης µε την οποία µπορεί να ανατεθεί σε ανάδοχο ως εκτελούντα την
επεξεργασία η µηχανογράφηση του δηµοτολογίου και του µητρώου αρρένων. ότι
προϋπόθεση της νοµιµότητας της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων από
ανάδοχο εταιρία που ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασµό του
υπεύθυνου επεξεργασίας είναι να περιλαµβάνεται στη σχετική σύµβαση ειδική
ρήτρα (για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων) µε την οποία
635

Βλ. Εισηγητική Έκθεση του νόµου, ό.π., σελ. 505. Βλ. επίσης άρθρο 7 (Ασφάλεια

των πληροφοριών) της Σύµβασης 108/1981 καθώς και άρθρα 16 (Απόρρητο της
επεξεργασίας) και 17 (Ασφάλεια της επεξεργασίας) της Οδηγίας. Για τις δύο αρχές (του
απόρρητου και της ασφάλειας) του άρθρου 10 βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου
ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 10, αρ. 665-667. Βλ. επίσης Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε.,
Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π., σελ. 32. Αξίζει να σηµειωθεί η
παρατηρήση ότι «ευτυχώς συνυπάρχουν αφενός η νοµοθεσία για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων και αφετέρου η τεχνολογία που µπρεί να προστατεύσει τους
ανθρώπους. Η τεχνολογία µπορεί να προστατεύσει ταυτόχρονα δεδοµένα και
ανθρώπους. Ενώ η ασφάλεια προστατεύει τα δεδοµένα, η προστασία των δεδοµένων
προστατεύει τους ανθρώπους» σε: Rossnagel/Bearbeiter, Handbuch DatenschutzrechtDie neuen Grundlagen für Wirtschaft und Verwaltung, ό.π., σελ. 63 επ.
636

Βλ. υπ’ αριθ. 76/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1674.
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διασφαλίζεται το απόρρητο της επεξεργασίας, η µη χρήση των δεδοµένων για
άλλο σκοπό και η µη διαβίβασή τους σε τρίτο637. ότι είναι νόµιµη και σύµφωνη
µε τις διατάξεις του νόµου η επεξεργασία των οικονοµικών δεδοµένων
(ληξιπρόθεσµης οφειλής) κατόχου πιστωτικής κάρτας από εταιρία, η οποία
ενεργώντας για λογαριασµό και κατ’ εντολή της Τράπεζας, που είναι ο
υπεύθυνος επεξεργασίας, ως αντιπρόσωπός της, επεξεργάστηκε τα παραπάνω
οικονοµικά δεδοµένα ως εκτελούσα την επεξεργασία (άρθρο 2 περ. (η) του
νόµου)638 προκειµένου να εισπράξει το οφειλόµενο ποσό εκ µέρους της
Τράπεζας, εφόσον η επεξεργασία περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στους
σκοπούς της αντιπροσώπευσης, τηρούνται οι όροι του άρθρου 10 του νόµου που
αφορούν το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας, και τα προσωπικά
δεδοµένα δεν χρησιµοποιούνται για άλλους σκοπούς.639 Ακόµη, αναφερόµενη
στην ασφάλεια των δεδοµένων η Αρχή στην υπ’ αριθ. 50/2000 απόφασή640 της
θεωρεί νόµιµη τη συλλογή δεδοµένων για σκοπούς απευθείας διαφήµισης και
απευθείας προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση
ότι «ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το στάδιο της συλλογής θεωρείται τόσο ο
εντολοδόχος όσο και ο εντολέας στην περίπτωση που η επεξεργασία γίνεται κατ’
εντολή. Ο εντολοδόχος παύει να θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας µόνο στην
περίπτωση κατά την οποία µετά την πρώτη διαβίβαση διαγράψει τα δεδοµένα
από τα δικά του αρχεία.». απηύθυνε641 αυστηρή προειδοποίηση σε µαιευτήριο να
637
638

Βλ. υπ’ αριθ. 50/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)735.
Κατά το άρθρο 2 περ. (η) του νόµου ως «εκτελών την επεξεργασία» νοείται

οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό
υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή
οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός.
639

Βλ. υπ’ αριθ. 482/2001 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/decs.htm. Βλ. επίσης

Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων, ό.π., σελ. 185 και σηµ. 285.
640
641

Βλ. παραπάνω υπό 4.4.2.4., σηµ. 403.
Βλ. υπ’ αριθ. 150/2001 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/apofasi_maieyti_asfal.doc.
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λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου της
επεξεργασίας. επέβαλε642 πρόστιµο σε ασφαλιστική για παράνοµη επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων που επήλθε από προστηθέντα σ’ αυτήν άτοµα κατά
παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1 του νόµου και απηύθυνε αυστηρή
προειδοποίηση στην ασφαλιστική να εξασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων
του νόµου σχετικά µε την επεξεργασία των στοιχείων που διεξάγουν πρόσωπα
υπό τον έλεγχό της ως υπεύθυνου επεξεργασίας.
Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να
επιλέγει πρόσωπα µε αντίστοιχα επαγγελµατικά προσόντα που παρέχουν
επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής
ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου (άρθρο 10 παρ. 2).
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα
οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων και την
προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση,
απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης
επεξεργασίας (άρθρο 10 παρ. 3 εδ. α΄). Έτσι, η Αρχή επέβαλε643 πρόστιµο σε
µαιευτήριο για την παράλειψη λήψης τεχνικών και οργανωτικών µέτρων που
είχαν σαν αποτέλεσµα τη διαρροή προσωπικών δεδοµένων νοσηλευοµένων
γυναικών από το αρχείο του για την ασφάλεια του οποίου δεν είχε λάβει τα
κατάλληλα µέτρα, και, ως εκ τούτου, υπάλληλοι του µαιευτηρίου ενεργώντας για
ίδιο όφελος έκαναν παράνοµη πρόσβαση στο αρχείο και έλαβαν γνώση των
καταχωρηµένων προσωπικών δεδοµένων τα οποία µε αθέµιτο τρόπο διαθέτουν
στη συνέχεια σε τρίτους. απηύθυνε644 προειδοποίηση σε εταιρία διαπίστωσης
πιστοληπτικής ικανότητας
642
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πληροφοριακό της δελτίο, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που
περιλαµβάνονται στο αρχείο, ώστε να υπάρχει σαφής διαχωρισµός και αναφορά
µεταξύ ευµενών και δυσµενών στοιχείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
απόφασης 50/20.1.2000 της Αρχής όπου προβλέπεται ότι για την επεξεργασία
των ευµενών στοιχείων απαιτείται συγκατάθεση των υποκειµένων. διαπίστωσε645
τουλάχιστον αµέλεια Τράπεζας σχετικά µε τη λήψη των κατάλληλων
οργανωτικών µέτρων για την ασφάλεια των δεδοµένων και την προστασία τους
από κάθε µορφή αθέµιτης επεξεργασίας (κατά παράβαση του άρθρου 10 παρ. 3)
όσον αφορά τις περιπτώσεις (φυσικών) προσώπων και τις «εκ παραδροµής»
υπαλλήλου της Τράπεζας αποστολές προς αυτούς προεγκεκριµένης πιστωτικής
κάρτας. απηύθυνε646 σύσταση σε υποκατάστηµα του ΙΚΑ για τη µη τήρηση των
µέτρων ασφαλείας του αρχείου που τηρεί και, συγκεκριµένα, για την εµπλοκή
τρίτου ο οποίος έλαβε γνώση του περιεχοµένου αντιγράφων αιτήσεων
ασφαλιστικών ενηµεροτήτων κατά τη διάρκεια ενδοϋπηρεσιακής διαδικασίας
µεταφοράς των παραπάνω αντιγράφων από ένα τµήµα σε άλλο. συνέστησε647
στις εταιρίες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να απαγορευτεί η διατήρηση των
δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται µε τη σχετική αίτηση στους εµπορικούς
συνεργάτες µετά την υπογραφή της σύµβασης χρήσης τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών. συνέστησε648 στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, ως υπεύθυνο επεξεργασίας νέου
αρχείου µε την απευθείας πρόσβασή του στο αρχείο του ΥΜΕ, να προβαίνει σε
τακτικούς δειγµατοληπτικούς ελέγχους του αρχείου ώστε να διαπιστώνεται η
ταύτιση των στοιχείων που κάθε φορά ζητούνται µε τα στοιχεία των εκθέσεων
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παραβάσεων. θεώρησε649 ότι η δήλωση από Τράπεζα αδυναµίας ανεύρεσης των
στοιχείων που οµολογεί ότι τηρούσε (πριν το χρονικό διάστηµα της
συγχώνευσης) και συγκεκριµένα των δελτίων αξιολόγησης των υπαλλήλων της
(των ετών 2000 και 2001, αλλά και του 2002 που αποδεδειγµένα παρέλαβε)
συνιστά παραδοχή απωλείας τους και -περαιτέρω- η Τράπεζα δεν απέδειξε ότι
είχε λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των
δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη επεξεργασία,
δεδοµένου ότι το άρθρο 10 παρ. 3 θεσπίζει αυξηµένη υποχρέωση επιµέλειας από
τον υπεύθυνο επεξεργασίας ακόµη και για τυχαία απώλεια.
Τα οριζόµενα στην παρ. 3 εδ. α΄ του άρθρου 10 µέτρα ασφάλειας ισχύουν
καθόλη τη διάρκεια της επεξεργασίας και µέχρι το τέλος της, το οποίο
ολοκληρώνεται µε την καταστροφή650 των προσωπικών δεδοµένων (άρθρο 4
παρ. 1 εδ. δ΄ του νόµου). Κατά συνέπεια το άρθρο 10 αναφέρεται και στην
ασφαλή καταστροφή των προσωπικών δεδοµένων µετά το πέρας της περιόδου
που απαιτείται για την πραγµατοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, ώστε
αυτά να µην αποτελέσουν αντικείµενο αθέµιτης επεξεργασίας, όπως διάδοσής
τους σε τρίτους. Έτσι, µετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την
πραγµατοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας
οφείλει να καταστρέψει τα δεδοµένα µε ασφαλή τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση
παραβιάζει το άρθρο 10 του νόµου.
Για τον καθορισµό της βαρύτητας της παραβίασης η Αρχή εφαρµόζει651
κριτήρια βάσει των οποίων εξάγεται αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί ή όχι το
απαιτούµενο επίπεδο ασφαλείας για την καταστροφή των δεδοµένων και αν η
ασφαλής καταστροφή αποτελεί ή όχι τη συνήθη πρακτική του υπεύθυνου
649
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επεξεργασίας. Αυτά τα κριτήρια είναι: α) αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαθέτει
συγκεκριµένη διαδικασία καταστροφής των δεδοµένων και αν ελέγχει την
τήρησή της και β) η κρισιµότητα των συγκεκριµένων προσωπικών δεδοµένων
που εγκαταλείφθηκαν ή δεν καταστράφηκαν και εξετέθησαν.
Όσον αφορά την κατά τα παραπάνω ασφαλή καταστροφή των δεδοµένων,
η Αρχή αφού διαπίστωσε, ύστερα από καταγγελία της ΣΕΑ (Πρωτοβουλία
πολιτών) την ύπαρξη, σε αε έκδοσης πιστωτικών καρτών, συγκεκριµένης
διαδικασίας καταστροφής των δεδοµένων µετά το πέρας της περιόδου που
απαιτείται για την πραγµατοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, έκρινε652 ότι η
τήρηση της παραπάνω διαδικασίας δεν επιβλέπεται επαρκώς, καθώς τόσο ο
µεγάλος αριθµός των καταγγελιών, όσο και το σηµαντικό πλήθος και
κρισιµότητα των προσωπικών δεδοµένων (αντίγραφα δανείων, αναλύσεις
πιστωτικών καρτών) που βρέθηκαν εκτεθειµένα χωρίς πρότερη καταστροφή
καταδεικνύουν

σηµαντικές ελλείψεις στη διαδικασία επιθεώρησης της

καταστροφής – γεγονός που αποτελεί παραβίαση του άρθρου 10 του νόµου.
Στην ίδια διαπίστωση προέβη653 η Αρχή ύστερα από καταγγελία της ΣΕΑ για
Τράπεζα όσον αφορά προσωπικά δεδοµένα πελατών της που βρέθηκαν
εκτεθειµένα χωρίς πρότερη καταστροφή, όπως αντίγραφα εκκαθαριστικών
σηµειωµάτων πελατών και αντίγραφα ταυτοτήτων. Επίσης η Αρχή απηύθυνε654
αυστηρή προειδοποίηση προς ΟµΕ – ασφαλιστικό γραφείο, η οποία (µετά το
πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγµατοποίηση του σκοπού της
επεξεργασίας των ασφαλιστηρίων συµβολαίων) τοποθετεί τα αντίγραφα των
συµβολαίων σε κοινούς κάδους απορριµµάτων χωρίς πρότερη καταστροφή τους,
να εφαρµόσει τις απαιτούµενες διαδικασίες για την ασφαλή καταστροφή των
652
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προσωπικών δεδοµένων που επεξεργάζεται. Τέλος, η Αρχή υποχρέωσε655 τη
∆ιοίκηση του ΙΚΑ να περισυλλέξει εγκαταλελειµµένα αρχεία ασφαλισµένων και
να τα καταστρέψει.
Αντίθετα, η Αρχή αφού διαπίστωσε ύστερα από καταγγελία της ΣΕΑ
(Πρωτοβουλία Πολιτών) την ύπαρξη σε Τράπεζες συγκεκριµένης διαδικασίας
καταστροφής των δεδοµένων µετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την
πραγµατοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας (συλλογή σε ειδικό χώρο,
πολτοποίηση) έκρινε656 ότι, παρά την κρισιµότητα των δεδοµένων, όπως,
αιτήσεις χορήγησης δανείων, σύµβαση καταναλωτικού δανείου, πιστοποιητικό
έγκρισης δανείου µε συνοδευτική πάγια εντολή χρέωσης και δήλωση λήψης
δανείου, στοιχεία για προσωπικά δάνεια πελατών, κατάσταση παραλαβής
ενσήµων ΙΚΑ φυσικών προσώπων, ο αριθµός των προσωπικών δεδοµένων που
βρέθηκαν εκτεθειµένα χωρίς πρότερη καταστροφή είναι µικρός και καταδεικνύει
ότι το συγκεκριµένο γεγονός µπορεί να χαρακτηριστεί µεµονωµένο.
Τα µέτρα που οφείλει να λαµβάνει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας για την
ασφάλεια και την προστασία των δεδοµένων πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο
ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η
φύση των δεδοµένων που είναι αντικείµενο της επεξεργασίας (άρθρο 10 παρ. 3
εδ. β΄). Αξίζει να σηµειωθεί ότι επειδή η ρύθµιση του άρθρου δεν υπόκειται στη
διάκριση των δεδοµένων σε απλά και ευαίσθητα, η καταλληλότητα των µέτρων
που λαµβάνει ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να είναι ανάλογη προς την
επικινδυνότητα της επεξεργασίας αλλά και προς τη φύση των δεδοµένων όταν
αυτά είναι ευαίσθητα.657
Η Αρχή παρέχει κάθε φορά οδηγίες για το βαθµό ασφαλείας των
δεδοµένων, καθώς και για τα µέτρα ασφαλείας που είναι αναγκαίο να
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λαµβάνονται για κάθε κατηγορία δεδοµένων, ενόψει και των τεχνολογικών
εξελίξεων (άρθρο 10 παρ. 3 εδ. γ΄). Έτσι, η Αρχή στην υπ’ αριθ. 109/1999
απόφασή της προς την «Τειρεσίας αε» επιφυλάχθηκε658 να προβεί στον
απαραίτητο έλεγχο «για τα θέµατα ασφάλειας κτιρίου όπου φυλάσσεται το
Αρχείο, προγραµµάτων και δεδοµένων, µηχανογραφικών εφαρµογών κλπ.».
Εξάλλου, στην υπ’ αριθ. 50/2000 απόφασή της659 η Αρχή έθεσε Κοινούς
Κανόνες για τους υπεύθυνους επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων για τους
σκοπούς της άµεσης εµπορίας και της διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας
και όρισε ως προϋπόθεση νόµιµης λειτουργίας των εταιριών εµπορίας
πληροφοριών ή άλλων υπεύθυνων επεξεργασίας (στην περίπτωση που γίνεται
επεξεργασία δεδοµένων για προώθηση ή διαφήµιση ιδίων προϊόντων ή
υπηρεσιών) να έχουν εκδώσει εσωτερικό κανονισµό επεξεργασίας προσωπικών
δεδοµένων, οποίος θα έχει την έγκριση της Αρχής.
Επίσης η Αρχή εξέδωσε Οδηγία,660 όσον αφορά τις δηλώσεις της
περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, σύµφωνα µε την οποία υπεύθυνος
για τη συλλογή των δηλώσεων αυτών και την επεξεργασία των στοιχείων που
περιλαµβάνονται σε αυτές πρέπει να είναι ο προϊστάµενος της διεύθυνσης
διοικητικού προσωπικού και αποδέκτης ο αρµόδιος Υπουργός και τα στοιχεία
αυτά θα πρέπει να διαβιβάζονται σε σφραγισµένο φάκελο στον υπεύθυνο
επεξεργασίας τους, µε τρόπο ώστε να µη µπορεί κανείς άλλος να λάβει γνώση
του περιεχοµένου του φακέλου. επισήµανε,661 στην Οδηγία για τα κλειστά
κυκλώµατα τηλεόρασης, ότι «ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα µέτρα
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ασφαλείας των δεδοµένων για όσο διάστηµα διατηρούνται καθώς και στην
προστασία τους από αθέµιτη επεξεργασία. Έτσι, ο υπεύθυνος επεξεργασίας,
πρέπει µεταξύ άλλων να µεριµνά για την ασφάλεια και την πρόσβαση στον
κεντρικό χώρο ελέγχου και το χώρο αποθήκευσης µαγνητοσκοπηµένου υλικού,
για την επιλογή κατάλληλου προσωπικού, για τη συνεχή µετεκπαίδευσή του σε
θέµατα προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και το σεβασµό εν γένει
των κανόνων που θέτει ο ν. 2472/1997.». γνωµοδότησε,662 µε αφορµή ερώτηµα
σχετικά µε τη νοµιµότητα δηµιουργίας και χρήσης ηλεκτρονικού τηλεφωνικού
καταλόγου για την αυτόµατη αναγνώριση του καλούντος συνδροµητή σε
ψηφιακά δίκτυα ενοποιηµένων υπηρεσιών, ότι «θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα
ασφαλείας των συστηµάτων και των δεδοµένων που παράγονται ή υφίστανται
επεξεργασία». έκρινε663 και παρείχε την οδηγία ώστε τα στοιχεία αξιολόγησης
των ενδιαφεροµένων να µετάσχουν σε έκθεση αργυροχρυσοχοΐας να
παραδίδονται σε ορκωτό λογιστή, να τηρούνται για ένα έτος, να µην έχει
πρόσβαση σε αυτό (αρχείο) το Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας (ΕΛΚΑ),
παρά µόνο σε περίπτωση αµφισβητήσεων και ο λογιστής να δεσµεύεται για τη
διασφάλιση της εµπιστευτικότητας και της καταστροφής του µετά από ένα έτος.
θεώρησε664 νόµιµη την απενεργοποίηση από την εργοδότρια εταιρία του
κωδικού πρόσβασης στον Η/Υ εργαζοµένου στο πλαίσιο λήψης µέτρων
ασφαλείας των δεδοµένων. συνέστησε665 στους δηµόσιους οργανισµούς να
λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των
εγγράφων, σε κάθε περίπτωση νόµιµης διακίνησής τους, ιδίως όταν
περιλαµβάνονται πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να είναι ευρέως γνωστές.
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απηύθυνε666 σύσταση προς εταιρία-υπεύθυνο επεξεργασίας για τη λήψη των
απαραίτητων οργανωτικών και τεχνικών µέτρων ασφαλείας για την προστασία
προσωπικών δεδοµένων τα οποία διακινούνται µέσω του δικτύου ή/και είναι
αποθηκευµένα στους υπολογιστές της εταιρίας, και, µάλιστα, σύστησε την
εκπόνηση µελέτης επικινδυνότητας και πολιτικής ασφάλειας καθώς και την
υποβολή των σχετικών κειµένων στην Αρχή. απηύθυνε667 σύσταση προς τον
υπεύθυνο επεξεργασίας του αρχείου υιοθεσιών ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου για τη
λήψη των κατωτέρω και κάθε αναγκαίου µέτρου, προκειµένου να διασφαλιστεί η
προστασία των προσωπικών δεδοµένων που περιλαµβάνονται στο αρχείο: α)
Λόγω κακής κατάστασης του χειρόγραφου αρχείου (φθαρµένα βιβλία),
µηχανογράφηση του αρχείου και λήψη µέτρων ώστε το αρχείο να είναι
απρόσκοπτα λειτουργικό και µετά την ψηφοποίησή του, β) ακόµα, λήψη κάθε
αναγκαίου µέτρου ασφαλείας τόσο κατά τη µετάπτωση από το χειρόγραφο στο
µηχανογραφηµένο, όσο και κατά τη λειτουργία και χρήση του ψηφοποιηµένου
αρχείου. στη σχετική προκήρυξη πρέπει να συµπεριληφθούν όροι αναφορικά µε
την προστασία των προσωπικών δεδοµένων µετά και από σύµφωνη γνώµη της
Αρχής. έκρινε668 ότι στις προϋποθέσεις νοµιµότητας καταχώρισης στοιχείων
εξαφανισθέντων ανηλίκων στο ∆ιαδίκτυο από την ΕΛΑΣ περιλαµβάνεται και η
σύνταξη και υποβολή κανονισµού και οδηγιών σχετικά µε τα µέτρα ασφαλείας
που λαµβάνονται και τις διαδικασίες που ακολουθούνται.
Τέλος, κατά την παρ. 4 του άρθρου 10,669 αν η επεξεργασία διεξάγεται για
λογαριασµό του υπεύθυνου από πρόσωπο µη εξαρτώµενο από αυτόν, η σχετική
ανάθεση γίνεται υποχρεωτικά εγγράφως. Η ανάθεση προβλέπει υποχρεωτικά ότι

666

Βλ. υπ’ αριθ. 61/2004 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/61_04_anonymous.doc.
667

Βλ. υπ’ αριθ. 25/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)740.

668

Βλ. υπ’ αριθ. 58/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)740.

669

Για την ανάθεση της επεξεργασίας σε ανεξάρτητο εργολήπτη (σύµβαση

Outsourcing) βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 10, αρ. 680-683.
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ο ενεργών την επεξεργασία τη διεξάγει µόνο κατ’ εντολήν του υπευθύνου και ότι
οι λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου βαρύνουν ανάλογα και αυτόν.
Η παράβαση των υποχρεώσεων του άρθρου 10 επισύρει τις διοικητικές
(άρθρο 21) και ποινικές (άρθρο 22) κυρώσεις και συνεπάγεται την αστική
ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας υπό τις προϋποθέσεις του νόµου (άρθρο
23).
4.4.4.

Το σύστηµα των δικαιωµάτων του υποκειµένου των δεδοµένων
και των εγγυήσεων για την προστασία του

4.4.4.1. Τα δικαιώµατα του υποκειµένου των δεδοµένων
Η προστασία του δικαιώµατος στην προσωπικότητα, αλλά και η
εξασφάλιση

πληρέστερου

ελέγχου,

διαφάνειας

και

νοµιµότητας

της

επεξεργασίας που πραγµατοποιείται, εκδηλώνεται και µε την αναγνώριση και
κατοχύρωση ενός συστήµατος δικαιωµάτων του υποκειµένου των δεδοµένων
καθώς και εγγυήσεων για την προστασία τους, που αποτελεί το δεύτερο σύστηµα
στήριξης της ειδικής νοµοθετικής ρύθµισης. Ο νόµος καθιερώνει και ρυθµίζει
τέσσερα θεµελιώδη δικαιώµατα του υποκειµένου και, συγκεκριµένα, το
δικαίωµα ενηµέρωσης (άρθρο 11), το δικαίωµα πρόσβασης (άρθρο 12), το
δικαίωµα αντίρρησης (άρθρο 13) και το δικαίωµα δικαστικής προστασίας (άρθρο
14).

4.4.4.2.

Το δικαίωµα ενηµέρωσης
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Στο άρθρο 11 του νόµου καθιερώνεται το δικαίωµα ενηµέρωσης670
του υποκειµένου για τα βασικά στοιχεία της επεξεργασίας. Το παραπάνω
δικαίωµα προστατεύεται αυτοτελώς. αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
άσκηση των δικαιωµάτων πρόσβασης και αντίρρησης671 και για το λόγο αυτό
προτάσσεται των υπολοίπων δικαιωµάτων672. εντάσσεται στο πλαίσιο του
προληπτικού ελέγχου673 που καθιερώνει ο νόµος για τον έλεγχο της
670

Βλ. άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας, άρθρο 8 (α) της Σύµβασης 108. Αξίζει να

σηµειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Πρώτη Έκθεσή της σχετικά µε την
εφαρµογή της Οδηγίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και όσον αφορά την Ελλάδα και τα δικαιώµατα ενηµέρωσης και πρόσβασης
παρατήρησε ότι υπάρχει ανάγκη απλοποίησης του δικαιώµατος ενηµέρωσης και,
επίσης, παρατήρησε ότι η διάταξη που ρυθµίζει το δικαίωµα πρόσβασης δεν
περιλαµβάνει το δικαίωµα του υποκειµένου να ενηµερώνεται για κάθε ενδεχόµενη
διόρθωση, διαγραφή ή κλείδωµα των δεδοµένων που το αφορούν καθώς και την
κοινοποίηση σε τρίτους των ενεργειών αυτών, αν είχαν ανακοινωθεί σε αυτούς τα
δεδοµένα. Η Αρχή αξιολογώντας τις παραπάνω παρατηρήσεις µελετά την τροποποίηση
του νόµου. Βλ. περισσότερα Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 16 επ.
671

Βλ. Εισηγητική Έκθεση του νόµου, ό.π., σελ. 505. Βλ. επίσης Αλεξανδροπούλου-

Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π., σελ. 38, Αυγουστιανάκη
Μ., ό.π., σελ. 704, Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 221 επ., Μήτρου Λ., Η Αρχή
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 29.
672

Βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 11, αρ. 684-685,

Τουντόπουλο Β., Το δικαίωµα ενηµέρωσης του υποκειµένου των δεδοµένων, ∆ΕΕ
5(1999)576.
673

Κατά τον Σταθόπουλου Μ., ό.π., σελ. 8 «ο ν. 2472 ιδρύει Αρχή Προστασίας

∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον έλεγχο της επεξεργασίας των δεδοµένων
και καθιερώνει τρία συστήµατα προληπτικού ελέγχου: α) σύστηµα προηγούµενης
έγγραφης γνωστοποίησης στην Αρχή της συλλογής, αρχειοθέτησης και εν γένει
επεξεργασίας των δεδοµένων από όλους τους κατόχους τους, β) σύστηµα
προηγούµενης άδειας από την Αρχή για τη συλλογή και επεξεργασία εκείνων των
δεδοµένων που θεωρούνται ευαίσθητα και γ) σύστηµα προηγούµενης ενηµέρωσης του
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επεξεργασίας των δεδοµένων και κατοχυρώνει το δικαίωµα της πληροφορικής
αυτοδιάθεσης του ατόµου (ως υποκειµένου των δεδοµένων) από το οποίο
απορρέει η εξουσία του να γνωρίζει ποιός, τί, από πού και για ποιό σκοπό
συγκεντρώνει (συλλέγει και διατηρεί) δεδοµένα που το αφορούν.674
Ο τίτλος του άρθρου 11, αλλά και η διατύπωση της παρ. 1 κατά την οποία
«ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα να ενηµερώνει το υποκείµενο…» προσδιορίζει όχι µόνο
το δικαίωµα αλλά, συγχρόνως, και την αξίωση του υποκειµένου «να γνωρίζει»,
ώστε να µπορεί να προστατεύσει την προσωπικότητά του και τη συµµετοχή του
σε µια δηµοκρατική κοινωνία.675
Το υποκείµενο έχει καταρχή676 δικαίωµα ενηµέρωσης από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας, ακόµη και αν η επεξεργασία επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση
του υποκειµένου677 (άρθρο 5 παρ. 2). Μάλιστα, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.1
της Κανονιστικής Πράξης678 της Αρχής, «η ενηµέρωση του υποκειµένου από τον
υποκειµένου (πλην εξαιρέσεων), δηλαδή πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία των
δεδοµένων του.». Βλ. επίσης Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 11, αρ.
685.
674

Βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 11, αρ. 686, Ανθίµου Κ.,

ό.π., σελ. 167, Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 221, Τουντόπουλο Β., Το δικαίωµα ενηµέρωσης του
υποκειµένου των δεδοµένων, ό.π., σελ. 576.
675

Για την «ιδιαιτερότητα» του δικαιώµατος ενηµέρωσης βλ. Γέροντα Α., Η προστασία

του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 224,
Τουντόπουλο Β., Το δικαίωµα ενηµέρωσης του υποκειµένου των δεδοµένων, ό.π., σελ.
576.
676

Για τους περιορισµούς του δικαιώµατος ενηµέρωσης βλ. παρακάτω υπό 4.4.4.2.4.

677

Βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 11, αρ. 689, Αυγουστιανάκη

Μ., ό.π., σελ. 705.
678

Πρόκειται για την υπ’ αριθ. 1/1999 (ΦΕΚ Β΄ 555/6.5.1999) Κανονιστική Πράξη της

Αρχής που αφορά τη ρύθµιση του τρόπου ενηµέρωσης των υποκειµένων των
δεδοµένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 11 του νόµου
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υπεύθυνο επεξεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 11 Ν. 2472/97 γίνεται είτε το
υποκείµενο παρέχει την συγκατάθεση ή τη συνδροµή του για την συλλογή των
δεδοµένων είτε όχι.».
4.4.4.2.1 Περιεχόµενο της ενηµέρωσης
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1 ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά
το στάδιο της συλλογής δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενηµερώνει το
υποκείµενο, µε τρόπο πρόσφορο και σαφή, για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α)
για την ταυτότητά του και για την ταυτότητα του εκπροσώπου του, β) για το
σκοπό της επεξεργασίας, γ) για τους αποδέκτες ή για τις κατηγορίες αποδεκτών
των δεδοµένων, δ) για την ύπαρξη του δικαιώµατος πρόσβασης (άρθρο 11
παρ.1). Η Αρχή εξειδικεύοντας τα στοιχεία του νόµου απαιτεί679 η παραπάνω
ενηµέρωση να περιλαµβάνει: (α) το ονοµατεπώνυµο, την ακριβή διεύθυνση και
τον αριθµό τηλεφώνου του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του,
προς τον οποίο το υποκείµενο οφείλει να απευθυνθεί προκειµένου να ασκήσει τα
κατά το άρθρο 12 (δικαίωµα πρόσβασης) και 13 (δικαίωµα αντίρρησης)
δικαιώµατά του, (β) το σκοπό της επεξεργασίας κατά τρόπο εύληπτο και σαφή,
(γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων, (δ) την ύπαρξη
του δικαιώµατος πρόσβασης, (ε) την ύπαρξη του δικαιώµατος αντίρρησης για τα
δεδοµένα που αφορούν το υποκείµενο.
Ακόµη, εάν για τη συλλογή των δεδοµένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας
ζητεί τη συνδροµή του υποκειµένου, οφείλει επιπλέον να το ενηµερώσει: α) εάν
υποχρεούται ή όχι να παράσχει τη συνδροµή του, β) τις διατάξεις που
προβλέπουν ή όχι την υποχρέωση της συνδροµής του και γ) για τις τυχόν
συνέπειες της άρνησής του (άρθρο 11 παρ.2 εδ. β΄) καθώς και για τα

(ΚΝοΒ 47(1999)958) = www.dpa.gr/Documents/Gre/ Nomoi/1.doc), η οποία
εξειδικεύει, εµπλουτίζει και διευρύνει στοιχεία του άρθρου 11.
679

Βλ. άρθρο 1 παρ. 2 της Κανονιστικής Πράξης 1/1999 της Αρχής, ό.π.
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δικαιώµατά680 του σύµφωνα µε τα άρθρα 11 έως και 13 του νόµου (άρθρο 11
παρ. 2 εδ. α΄). Τέλος, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενηµερώνει το
υποκείµενο και για κάθε επιγενόµενη µεταβολή των παραπάνω στοιχείων που
περιλαµβάνει η ενηµέρωση.681
Στο πιο πάνω πλαίσιο και κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 παρ. 1 µε τη
γνωστή απόφαση 109/1999682 για το σκοπό της προστασίας της εµπορικής
πίστης και της εξυγίανσης των οικονοµικών συναλλαγών η Αρχή έκρινε ότι η
«Τειρεσίας αε» πρέπει να συµµορφωθεί µε την υποχρέωση ενηµέρωσης του
υποκειµένου, µεταξύ άλλων, και για τους αποδέκτες683 των δεδοµένων, τους
τρίτους684 στους οποίους ανακοινώνονται ή µεταδίδονται τα δεδοµένα και,
ενδεχοµένως, ή και τους µη τρίτους.685 Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση οι

680

Για την ανάλυση του άρθρου 11 παρ. 2 βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε.,

Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο της τραπεζικής
δραστηριότητας (Νοµικό πλαίσιο), ό.π., σελ. 1389 και σηµ. 71.
681

Βλ. άρθρο 1 παρ. 3 της Κανονιστικής Πράξης 1/1999 της Αρχής, ό.π.

682

Βλ. παραπάνω υπό 4.4.2.3.1. και σηµ. 387.

683

Κατά το άρθρο 2 περ. (ι) του νόµου αποδέκτης είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η

δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, στον οποίο
ανακοινώνονται ή µεταδίδονται τα δεδοµένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι.
Για τους αποδέκτες των οικονοµικών δεδοµένων βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε.,
Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο της τραπεζικής
δραστηριότητας (Νοµικό πλαίσιο), ό.π., σελ. 1386. Βλ. επίσης παρακάτω υπό 4.4.4.2.2.
684

Κατά το άρθρο 2 περ. (θ) του νόµου τρίτος είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,

δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, εκτός από το υποκείµενο
των

δεδοµένων,

τον

υπεύθυνο

επεξεργασίας

και

τα

πρόσωπα

που

είναι

εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον
ενεργούν υπό την άµεση εποπτεία ή για λογαριασµό του υπεύθυνου επεξεργασίας.
685

Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση της Αρχής «µη τρίτοι» που πρέπει να

ενηµερωθούν µπορεί να είναι, για παράδειγµα, τα υποκείµενα των δεδοµένων, τα οποία
πρέπει να ενηµερωθούν ως υποκείµενα ανεξάρτητα αν αποτελούν πηγή της συλλογής
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µέτοχοι της «Τειρεσίας αε» είναι τρίτοι, εφόσον δεν ταυτίζονται µε το νοµικό
πρόσωπο της αε και δεν περιλαµβάνονται στις τρεις κατηγορίες των «µη τρίτων»
του άρθρου 2 περ. (θ) του νόµου. Η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 δεν εννοεί,
κατά την Αρχή, υποχρέωση ενηµέρωσης για τη συγκεκριµένη ανακοίνωση στην
οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει κάθε φορά που του ζητείται
πληροφορία από τον αποδέκτη. Όµως η προσθήκη εκ των υστέρων (µετά τη
συλλογή) νέων αποδεκτών ή νέας κατηγορίας αποδεκτών θα πρέπει (σύµφωνα
µε το σκοπό του νόµου) να υποχρεώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για
ενηµέρωση686 του υποκειµένου. Ακόµη, εκτός από τον υπεύθυνο επεξεργασίας
θα πρέπει και ο αποδέκτης ως ασκών και αυτός επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων να ενηµερώνει το υποκείµενο για τα δεδοµένα που άντλησε και
χρησιµοποιεί στις συναλλαγές µαζί του, ώστε να του παρέχει τη δυνατότητα να
αντιµετωπίσει τη χρήση αυτή, ενδεχοµένως να αµυνθεί κλπ.687
Όσον αφορά τη νοµιµότητα της συλλογής δεδοµένων για το σκοπό της
απ’ ευθείας διαφήµισης και απ’ ευθείας προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή
υπηρεσιών (άµεση εµπορία), ανεξάρτητα από τη συγκατάθεση του υποκειµένου,
η Αρχή θεώρησε688 ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να
ενηµερώσει το υποκείµενο κατά το στάδιο της συλλογής και της πρώτης
διαβίβασης των δεδοµένων, σύµφωνα µε τις αποφάσεις και τους κανονισµούς
των δεδοµένων ή όχι, ή οι εκτελούντες την επεξεργασία που τυχόν δεν έχουν γνώση
των δεδοµένων.
686

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενηµερώσει το υποκείµενο και για τον τρόπο

άντλησης των δεδοµένων από τους αποδέκτες. Ειδικότερα, στην περίπτωση της
«Τειρεσίας αε» οι αποδέκτες αντλούν τα δεδοµένα µε την on line διαδικασία, χωρίς τη
συµµετοχή του υπεύθυνου επεξεργασίας. Βλ. περισσότερα ΑλεξανδροπούλουΑιγυπτιάδου Ε., Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο της
τραπεζικής δραστηριότητας (Νοµικό πλαίσιο), ό.π., σελ. 1389.
687

Βλ. υπ’ αριθ. 109/1999 απόφαση της Αρχής (αρ. 5), παραπάνω υπό 4.4.2.3.1. και

σηµ. 387.
688

Βλ. υπ’ αριθ. 50/2000 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)105 και παραπάνω υπό

4.4.2.4. και σηµ. 403.
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της Αρχής, που αφορούν τους τρόπους ενηµέρωσης των υποκειµένων από τον
υπεύθυνο. Την ίδια υποχρέωση ενηµέρωσης του υποκειµένου έχει και ο
αποδέκτης των δεδοµένων και, µάλιστα, µε την πρώτη επαφή του αποδέκτη µε
το υποκείµενο των δεδοµένων είναι υποχρεωµένος να το ενηµερώσει για την
πηγή από την οποία άντλησε τα προσωπικά του δεδοµένα καθιστώντας σαφές
ότι πρόκειται για διαφήµιση ή ενέργεια που αποσκοπεί στην προώθηση
πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών και να του δίνει τη δυνατότητα εξαίρεσης των
προσωπικών του δεδοµένων από κάθε περαιτέρω χρήση τους για τον ανωτέρω
σκοπό.
Όσον αφορά τη νοµιµότητα της συλλογής πληροφοριών από τις εταιρίες
εµπορίας πληροφοριών για το σκοπό της διαπίστωσης πιστοληπτικής
ικανότητας, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου, η Αρχή έκρινε689 ότι µετά
τη συλλογή των δεδοµένων που επιτρέπεται690 να συλλέξουν οι παραπάνω
εταιρίες και πριν από κάθε διαβίβαση ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να
ενηµερώσει ατοµικά τα υποκείµενα βάσει του άρθρου 11 του νόµου, ώστε να
ασκήσουν τα δικαιώµατα πρόσβασης και αντίρρησης. Την ίδια υποχρέωση
ενηµέρωσης του υποκειµένου έχει και ο αποδέκτης των δεδοµένων στην
περίπτωση κατά την οποία δεν έχει προηγηθεί συγκατάθεση για διαβίβαση και,
µάλιστα, µε την πρώτη επαφή του αποδέκτη µε το υποκείµενο των δεδοµένων, ο
αποδέκτης είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει το υποκείµενο για την πηγή των
πληροφοριών και για το σκοπό της διαβίβασης.691
Εξάλλου, αντιµετωπίζοντας στην πράξη το ζήτηµα της ενηµέρωσης του
υποκειµένου, η Αρχή έκρινε692 ότι το Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ έχει

689

Βλ. υπ’ αριθ. 50/2000 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)105 και παραπάνω υπό

4.4.2.4. και σηµ. 403.
690

Για τα δεδοµένα που επιτρέπεται να συλλέξουν οι εταιρίες βλ. παραπάνω υπό

4.4.2.4.
691
692

Βλ. υπ’ αριθ. 50/2000 απόφαση της Αρχής, υπό Β IV, ΚΝοΒ 50(2002)105.
Βλ. υπ’ αριθ. 1470/2000 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/1470%.doc.
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παραβεί το άρθρο 11 παρ. 1, 2 γιατί δεν ενηµέρωσε επαρκώς το υποκείµενο κατά
το στάδιο της συλλογής σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών
δεδοµένων (εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος, υπεύθυνη δήλωση ν.
1599, φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας) του ίδιου και της συζύγου του. ότι οι
εταιρίες, αποδέκτες δεδοµένων πιστοληπτικής ικανότητας, πρέπει πριν από τη
συλλογή και γενικότερα την επεξεργασία δεδοµένων των υποψηφίων αγοραστών
τους και αφού έχουν λάβει τη συγκατάθεσή τους να τους ενηµερώσουν για την
πηγή των πληροφοριών τους693. ότι µεταξύ των προϋποθέσεων για τη χορήγηση
στην «Ολυµπιακή Αεροπορία αε» άδειας διαβίβασης στις ΗΠΑ προσωπικών
δεδοµένων επιβατών είναι και η πλήρης ενηµέρωση των επιβατών, δηλαδή ποιά
συγκεκριµένα δεδοµένα θα διαβιβάζει, την επεξεργασία που αυτά πρόκειται να
υποστούν εκεί, το νοµικό πλαίσιο που διέπει την επεξεργασία τα δικαιώµατα και
τον τρόπο άσκησής τους καθώς και ότι η ενηµέρωση αυτή πρέπει να λαµβάνει
χώρα πριν από την κράτηση θέσης σε πτήση προς ΗΠΑ694. επέβαλε695 πρόστιµο
σε εταιρία χορήγησης πιστωτικών καρτών για τη µη ενηµέρωση υποκειµένου
σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων του.
4.4.4.2.2. Χρόνος ενηµέρωσης
Ως προς το χρόνο ενηµέρωσης του υποκειµένου για την επεξεργασία των
προσωπικών του δεδοµένων ο νόµος προβλέπει ότι η ενηµέρωση πρέπει να
γίνεται «κατά το στάδιο της συλλογής» (άρθρο 11 παρ. 1) και διακρίνει την
περίπτωση που η συλλογή πραγµατοποιείται µε τη συνδροµή του υποκειµένου
(άρθρο 11 παρ. 2) και την περίπτωση που η συλλογή πραγµατοποιείται χωρίς τη
συνδροµή του υποκειµένου των δεδοµένων. Στην πρώτη περίπτωση, όταν τα
δεδοµένα συλλέγονται απευθείας από το υποκείµενο, η ενηµέρωση γίνεται
693
694

Βλ. υπ’ αριθ. 26/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)741.
Βλ. υπ’ αριθ. 67/2004 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/OLYMPIAKH%20AEROPORIA-A2.doc.
695

Βλ. υπ’ αριθ. 90/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)741.
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ταυτόχρονα µε τη συλλογή.696 Στη δεύτερη περίπτωση, «όταν συλλέγονται από
άλλες πηγές, η ενηµέρωση γίνεται αµελλητί και πάντως πριν από οποιαδήποτε
περαιτέρω

χρησιµοποίηση

ή

επεξεργασία

των

δεδοµένων

µετά

την

καταχώριση.».697
Σε περίπτωση επιγενόµενης µεταβολής των στοιχείων που περιλαµβάνει η
ενηµέρωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να ενηµερώσει το
υποκείµενο για τη µεταβολή αµελλητί και πάντως πριν από οποιαδήποτε
περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων.698
Ακόµα, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή παροχής υπηρεσιών προς το
κοινό οφείλουν να ενηµερώνουν τους συναλλασσόµενους κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα, µε την αποστολή των λογαριασµών.699
Έτσι, η Αρχή έκρινε700 ότι για το σκοπό της άµεσης εµπορίας ή
διαφήµισης «η υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας να ενηµερώσει το
υποκείµενο κατά το στάδιο της συλλογής και της πρώτης διαβίβασης των
δεδοµένων ασκείται σύµφωνα µε τις αποφάσεις και τους κανονισµούς της Αρχής
…». ότι ειδικά για τον παραπάνω σκοπό ο αποδέκτης (ως ασκών και αυτός
επεξεργασία) είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει το υποκείµενο µε την πρώτη
επαφή του µε αυτό (υποκείµενο) για την πηγή από την οποία άντλησε τα
προσωπικά του δεδοµένα καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται για διαφήµιση ή
ενέργεια που αποσκοπεί στην προώθηση πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών και να
696

Βλ. άρθρο 2 παρ. 1 εδ. α΄ της Κανονιστικής Πράξης 1/1999 της Αρχής, ό.π. Βλ.

επίσης Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων στο πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας (Νοµικό πλαίσιο), ό.π., σελ.
1390, Τουντόπουλο Β., Το δικαίωµα ενηµέρωσης του υποκειµένου των δεδοµένων, ό.π.,
σελ. 579.
697

Βλ. άρθρο 2 παρ. 1 εδ. β΄ της Κανονιστικής Πράξης 1/1999 της Αρχής, ό.π. Βλ.

επίσης Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., ό.π., σελ. 1390, Αρµαµέντου/ Σωτηρόπουλου
ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 10, αρ. 692.
698

Βλ. άρθρο 2 παρ. 2 της Κανονιστικής Πράξης 1/1999 της Αρχής, ό.π.

699

Βλ. άρθρο 2 παρ. 3 της Κανονιστικής Πράξης 1/1999 της Αρχής, ό.π.

700

Βλ. υπ’ αριθ. 50/2000 απόφαση της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.4. και σηµ. 403.
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του δίνει τη δυνατότητα εξαίρεσης των προσωπικών του δεδοµένων από κάθε
περαιτέρω χρήση αυτών για τον ανώτερο σκοπό701. ότι για το σκοπό της
διαπίστωσης της πιστοληπτικής ικανότητας ο υπεύθυνος υποχρεούται να
ενηµερώσει ατοµικά τα υποκείµενα µετά τη συλλογή των (δυσµενών)
δεδοµένων702 και πριν από κάθε διαβίβαση703. ότι οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών
διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να ενηµερώνουν ατοµικά τα
υποκείµενα κατά το στάδιο της συλλογής στοιχείων, εφόσον τα στοιχεία
ταυτότητάς τους είναι γνωστά ή προκύπτουν από τα βιβλία δηµοσιεύσεων των
δικαστηρίων704. ότι η Τράπεζα που συνέλεξε δεδοµένα προσώπων από τον
τηλεφωνικό κατάλογο του ΟΤΕ (κατά τους ισχυρισµούς της) προκειµένου να
προωθήσει προεγκεκριµένη πιστωτική κάρτα συγκεκριµένου προγράµµατος δεν
τήρησε την υποχρέωση ενηµέρωσης κατά το χρόνο που ορίζει το άρθρο 2 της
Κανονιστικής Πράξης 1/1999705. ότι πριν από τη λήψη ρητής συγκατάθεσης των
πελατών για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων, µε σκοπό την
έκδοση «έξυπνης κάρτας» µέλους από εταιρία πετρελαιοειδών, οι κάτοχοι της
οποίας θα απολαµβάνουν ορισµένα προνόµια, πρέπει να προηγείται ενηµέρωση
για τους σκοπούς της επεξεργασίας.706

701
702

Βλ. υπ’ αριθ. 50/2000 απόφαση της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.4. και σηµ. 403.
Πρόκειται για τον κατάλογο των δεδοµένων που επιτρέπεται να συλλέξουν οι

εταιρίες χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου, µε βάση την εξαίρεση του άρθρου 5
εδ. ε΄. Βλ. επίσης παραπάνω υπό 4.4.2.2.
703

Βλ. υπ’ αριθ. 50/2000 απόφαση της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.4. και σηµ. 403.

704

Βλ. υπ’ αριθ. 26/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)741.

705

Βλ. υπ’ αριθ. 39/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/39_05%20anonym.doc και άρθρο 2 παρ. 1 εδ. β΄ της Κανονιστι- κής
Πράξης 1/1999 της Αρχής, ό.π.
706

Βλ. υπ’ αριθ. 38/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)741.
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Περαιτέρω, και σύµφωνα µε την παρ. 3707 του άρθρου 11, εάν τα
δεδοµένα ανακοινώνονται σε τρίτους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να
ενηµερώσει το υποκείµενο πριν από την ανακοίνωση των δεδοµένων του σ’
αυτούς. Η Αρχή ερµηνεύοντας την παρ. 3 του άρθρου 11 στην περίπτωση της
«Τειρεσίας αε» έκρινε708 ότι το υποκείµενο δεν ενηµερώνεται για τυχόν
ανακριβείς καταχωρήσεις, καθόσον δεν έχει εφαρµογή το άρθρο 11 παρ. 3 του
νόµου, δηλ. δεν απαιτείται in concreto ενηµέρωση του υποκειµένου πριν δοθεί
µια πληροφορία σε τρίτους αποδέκτες.
Ακόµα, η Αρχή έκρινε709 παράνοµη την ανακοίνωση από Tράπεζα
δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς (συµβάσεις τοκοχρεωλυτικών δανείων,
καθυστέρηση εξόφλησης δόσεων) πελατών της στις δηµόσιες υπηρεσίες που
υπηρετούν, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση και λήψη ρητής συγκατάθεσης
αυτών, µε τρόπο που να αποδεικνύεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 3. παράνοµη τη χορήγηση από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας βεβαιώσεων αποδοχών υπαλλήλων του σε τρίτους για χρήση
ενώπιον του δικαστηρίου χωρίς την προηγούµενη ενηµέρωσή τους, σύµφωνα µε

707

Η Αρχή θεωρεί (υπ’ αριθ. 109/1999 απόφαση, ό.π.) ότι «η παρ. 3 του άρθρου 11

είναι ασαφής διάταξη στη συσχέτιση της µε την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, και ατυχής.
Πρέπει, δια της εις άτοπον απαγωγής, να ερµηνευθεί ως απλώς διευκρινιστική και
συµπληρωµατική της παρ. 1, υπό την έννοια ότι, και αν η ενηµέρωση του υποκειµένου
για τους αποδέκτες-τρίτους δεν είχε γίνει κατά το χρόνο της συλλογής ή αν
προστίθενται νέοι αποδέκτες-τρίτοι, πάντως, η ενηµέρωση του υποκειµένου πρέπει να
γίνει πριν από την ανακοίνωση στους αποδέκτες-τρίτους. Στην παρ. 3 ο νοµοθέτης είχε
περισσότερο κατά νου την περίπτωση όπου η συλλογή των δεδοµένων δεν γίνεται
απευθείας από το υποκείµενο και αυτό θα ενηµερωθεί αργότερα ή την περίπτωση όπου
κατά τη συλλογή η ανακοίνωση στον τρίτο δεν είχε προβλεφθεί.».
708

Βλ. υπ’ αριθ. 1/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/directive_1_2005.doc.
709

Βλ. υπ’ αριθ. 1661/2000 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/1661%2012.12.00.doc.
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το άρθρο 11 παρ. 3 του νόµου710. απηύθυνε711 προειδοποίηση σε δικηγόρο να
µην χρησιµοποιεί στο εξής έγγραφα από τη µία δικογραφία στην άλλη, χωρίς την
προηγούµενη συγκατάθεση και ενηµέρωση των υποκειµένων (άρθρο 11 παρ. 1
και 3).
Αντίθετα, η Αρχή έκρινε712 ότι επιτρέπεται να ανακοινωθούν στους
ερωτώντες βουλευτές τα ονόµατα µελών του προσωπικού του ΟΤΕ και των
θυγατρικών εταιριών, που είχαν αποδοχές άνω των 10.000.000 δρχ το χρόνο ή
έλαβαν «πριµ υπεραποδοτικότητας», κατά τρόπο συγκεντρωτικό και όχι
ατοµικά, αφού προηγηθεί (της ανακοίνωσης) ενηµέρωση των υποκειµένων. ότι
είναι νόµιµη η χορήγηση από τους δήµους στους δανειστές της κληρονοµίας ή
του κληρονόµου πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, χωρίς ωστόσο να
προσδιορίζεται ο τρόπος θεµελίωσης της συγγένειας. οι δήµοι οφείλουν,
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 3 του νόµου, να ενηµερώνουν, πριν από τη
χορήγηση του πιστοποιητικού, τους συγγενείς του κληρονοµούµενου για τη
χορήγηση του πιστοποιητικού αυτού στους δανειστές. η παραπάνω ενηµέρωση
µπορεί να γίνει µε κάθε πρόσφορο τρόπο713. ότι είναι νόµιµος ο έλεγχος
τραπεζικού λογαριασµού συγκεκριµένου προσώπου στο πλαίσιο διαδικασίας που
προβλέπεται από διάταξη νόµου, χωρίς τη συγκατάθεση των συνδικαιούχων,
βάσει του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του νόµου. επιβεβληµένη, πάντως, η προηγούµενη
ενηµέρωση714. ότι η δηµοσιοποίηση του πορίσµατος ελέγχου των χρηµατιστηριακών συναλλαγών των βουλευτών δεν προσκρούει στις διατάξεις του

710
711

Βλ. υπ’ αριθ. 37/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 34.
Βλ. υπ’ αριθ. 68/2004 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/apofasi_68_04.doc.
712

Βλ. υπ’ αριθ. 139/1999 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/139_270499_apofOTE.doc.
713

Βλ. υπ’ αριθ. 18/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 34.

714

Βλ. υπ’ αριθ. 46/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 34.
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νόµου, αφού όµως προηγουµένως ενηµερωθούν τα υποκείµενα των δεδοµένων
για την ενέργεια αυτή.715
Εξάλλου, κατά την αντιµετώπιση περιπτώσεων εφαρµογής του άρθρου
11, η Αρχή υποχρέωσε716 εταιρία τηλεπικοινωνιών να ανακοινώσει στοιχεία
κίνησης πελάτη της για την υπεράσπιση κατηγορουµένου ενώπιον δικαστηρίου,
αφού προηγουµένως το υποκείµενο (πελάτης της εταιρίας) ενηµερωθεί από τον
υπεύθυνο της επεξεργασίας (εταιρία τηλεπικοινωνιών) πριν την ανακοίνωση των
στοιχείων αυτών, ενώ, θεώρησε717 νόµιµη την ανακοίνωση σε µηνυόµενο από
εταιρία κινητής τηλεφωνίας στοιχείων τηλεφωνικών κλήσεων που έγιναν στον
αριθµό κινητού τηλεφώνου της µηνύτριας ως αναγκαία επεξεργασία για την
υπεράσπισή του ενώπιον δικαστηρίου, υπό την προϋπόθεση προηγούµενης
ενηµέρωσης.
4.4.4.2.3. Τρόπος ενηµέρωσης
Ο τρόπος ενηµέρωσης του υποκειµένου στηρίζεται και αυτός στη
διάκριση µεταξύ των περιπτώσεων που η συλλογή πραγµατοποιείται µε τη
συνδροµή του υποκειµένου (άρθρο 11 παρ. 2) και εκείνων που η συλλογή
πραγµατοποιείται χωρίς τη συνδροµή του υποκειµένου (άρθρο 11 παρ. 1).
Στην πρώτη περίπτωση, η ενηµέρωση του υποκειµένου γίνεται εγγράφως,
περιέχει τα στοιχεία της παρ. 1 του ενλόγω άρθρου 11 του νόµου, όπως
εξειδικεύονται µε το άρθρο 1 παρ. 2 της Κανονιστικής Πράξης της Αρχής.718 Για

715

Βλ. υπ’ αριθ. 34/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/34_05_anonym.doc.
716

Βλ. υπ’ αριθ. 33/2004 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/33_05_anonym.doc.
717

Βλ. υπ’ αριθ. 12/2004 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis12_2004.doc.
718

Βλ. παραπάνω υπό 4.4.4.2.
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παράδειγµα, η Αρχή σε Οδηγία719 που εξέδωσε για το νόµιµο της συλλογής και
επεξεργασίας δεδοµένων νέων µητέρων για το σκοπό της προώθησης πωλήσεων
έκρινε ότι σαφή και πρόσφορο τρόπο ενηµέρωσης (των µητέρων) αποτελεί η
επίδοση ειδικού (διπλοτύπου) ενηµερωτικού εντύπου για τη συµπλήρωσή του
από τις νέες µητέρες που επιθυµούν να λαµβάνουν διαφηµιστική αλληλογραφία.
µάλιστα, για τη διευκόλυνση της παραπάνω διαδικασίας, η Αρχή παρέθεσε το
περιεχόµενο του σχετικού εντύπου σε συνηµµένο έγγραφο της Οδηγίας. Επίσης,
η Αρχή εξέδωσε Οδηγία720 σύµφωνα µε την οποία απόδειξη της ενηµέρωσης από
τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά το στάδιο της συλλογής των δεδοµένων µπορεί
να αποτελέσει η υπογραφή των υποκειµένων των δεδοµένων (σύζυγος και τα
ενήλικα τέκνα) στην έγγραφη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που υποβάλλει
ο υπάλληλος κατά το άρθρο 28 παρ. 1 ν. 2683/1999 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Στη δεύτερη περίπτωση,721 η ενηµέρωση γίνεται µε τον πιο πρόσφορο
τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν απρόσκοπτη και επαρκής
πληροφόρηση του υποκειµένου. Ενδεικτικά, η ενηµέρωση µπορεί να γίνει µε
ανάρτηση ευδιάκριτης πινακίδας στο χώρο συναλλαγής, µε διάθεση έντυπου
υλικού, µε αναγραφή σε λογαριασµούς, τιµολόγια ή άλλα παραστατικά, εφόσον
υπάρχει συναλλακτική σχέση, µε ευδιάκριτη επισηµείωση σε ερωτηµατολόγιο,
σε έντυπο αίτησης, σε δελτίο παροχής πληροφοριών που καλείται να
συµπληρώσει το υποκείµενο, µε ειδική, σαφή και ευδιάκριτη επισήµανση στην
αρχική σελίδα της ιστοσελίδας (website), εφόσον η συλλογή γίνεται µέσω του
διαδικτύου (internet).

719

Βλ. υπ’ αριθ. 523/18/2000 Οδηγία της Αρχής για τους όρους της νόµιµης

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα νέων µητέρων για τους σκοπούς της
άµεσης εµπορίας ή διαφήµισης στο χώρο των Μαιευτηρίων, παραπάνω υπό 4.4.2.1. και
σηµ. 343.
720

Βλ. υπ’ αριθ. 1619/2000 Οδηγία της Αρχής για την εφαρµογή του άρθρου 28 του

νέου Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999), παραπάνω υπό 4.4.2.5.2. και σηµ. 473.
721

Βλ. άρθρο 3 παρ. 2 της Κανονιστικής Πράξης 1/1999 της Αρχής, ό.π.
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Έτσι, η Αρχή έκρινε722 ότι εταιρία παροχής υπηρεσιών πιστωτικών
καρτών νοµίµως συνέλεξε προσωπικά δεδοµένα αιτούσης τη χορήγηση
πιστωτικής κάρτας µε σκοπό τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητάς της, αφού
προηγουµένως την είχε ενηµερώσει µέσω του εντύπου της αίτησης για την πηγή
των αντλούµενων πληροφοριών («Τειρεσίας αε») και το σκοπό της διαβίβασης.
ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρχείου που δηµιουργείται από χρήση κλειστού
κυκλώµατος τηλεόρασης οφείλει να καθιστά απολύτως σαφές ότι ο χώρος
βιντεοσκοπείται (π.χ. µε τοποθέτηση ευκρινών πινακίδων)723. επέτρεψε724 την
παράταση της λειτουργίας του συστήµατος κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης
για το σκοπό της διαχείρισης της κυκλοφορίας υπό την προϋπόθεση της
ενηµέρωσης του υποκειµένου µε τρόπο πρόσφορο και σαφή (επαρκής αριθµός
ευδιάκριτων πινακίδων σε εµφανή σηµεία) ότι εισέρχεται σε χώρο, ο οποίος
βιντεοσκοπείται καθώς επίσης και για το σκοπό της βιντεοσκόπησης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όσον αφορά την «Τειρεσίας αε» η Αρχή
καθόρισε725 ειδικότερους όρους ενηµέρωσης του υποκειµένου για την
καταχώριση διαταγών πληρωµής (δυσµενών οικονοµικών δεδοµένων) που το
αφορούν. Συγκεκριµένα αν ο αιτούµενος τη διαταγή πληρωµής είναι νόµιµος
αποδέκτης726 του αρχείου της «Τειρεσίας αε», οφείλει να κοινοποιήσει τη

722

Βλ. υπ’ αριθ. 10/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)735.

723

Βλ. υπ’ αριθ. 84/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)741.

724

Βλ. υπ’ αριθ. 63/2004 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/63_2004.doc.
725

Βλ. την υπ’ αριθ. 545/1999 απόφαση της Αρχής, το περιεχόµενο της οποίας

περιλαµβάνεται και στο ΑΠ 793/2003 (βούλευµα), ΝοΒ 52(2004)297 επ.
726

Νόµιµοι αποδέκτες των δεδοµένων είναι σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 109/1999

(παραπάνω υπό 4.4.2.3.1. και σηµ. 387) απόφαση της Αρχής: οι τράπεζες, τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, οι εταιρίες διαχείρισης πιστωτικών καρτών, φορείς του
δηµόσιου τοµέα, όχι τρίτοι µετέχοντες στις οικονοµικές συναλλαγές και ακόµη
λιγότερο µη µετέχοντες. Περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτους απαγορεύεται. Επίσης, µε την
υπ’ αριθ. 523/1999 απόφαση της Αρχής (παραπάνω υπό 4.4.2.3.1. και σηµ. 390) στους
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διαταγή πληρωµής στον καθ’ ου και να γνωστοποιήσει την κοινοποίηση στην
«Τειρεσίας αε». Εάν ο αιτούµενος τη διαταγή πληρωµής είναι τρίτος (µη
αποδέκτης του αρχείου της «Τειρεσίας αε»), οφείλει η «Τειρεσίας αε» να
γνωστοποιήσει στον καθ’ ου την πρόθεσή της να καταχωρήσει στο αρχείο της το
δυσµενές αυτό δεδοµένο.
Ακόµη, η Αρχή εξέδωσε την Οδηγία727 για τα κλειστά κυκλώµατα µε την
οποία καθορίζονται ειδικότερες υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας.
Σύµφωνα µε την παραπάνω Οδηγία ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να
ενηµερώνει το άτοµο (υποκείµενο) ή το όχηµα προτού αυτό εισέλθει στην
εµβέλεια της βιντεοκάµερας µε τρόπο κατανοητό ότι προχωρώντας θα βρεθεί σε
χώρο που βιντεοσκοπείται. για το σκοπό αυτό θα πρέπει καταρχή να αναρτώνται
σε επαρκή αριθµό και εµφανές µέρος ευδιάκριτες πινακίδες, όπου θα πρέπει να
αναγράφεται για λογαριασµό ποίου γίνεται η βιντεοσκόπηση, για ποιό σκοπό
καθώς και το πρόσωπο µε το οποίο οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να
επικοινωνήσουν για να ασκήσουν τα δικαιώµατα που ο ν. 2472/1997
αναγνωρίζει στο υποκείµενο και, κυρίως το δικαίωµα πρόσβασης και
αντίρρησης. συµπληρωµατικά, η ενηµέρωση µπορεί να γίνει και µε άλλους
τρόπους, σύµφωνα µε την κανονιστική πράξη 1/1999 της Αρχής. Επίσης,
σύµφωνα µε Οδηγία728 της Αρχής ο υπεύθυνος επεξεργασίας (µαιευτήρια)
υποχρεούται να ενηµερώνει τις µητέρες για τη διαδικασία που προβλέπεται και
για τα δικαιώµατά τους που απορρέουν από το ν. 2472/1997, µε σαφή και
πρόσφορο τρόπο, όπως ιδίως µε την επίδοση σχετικού ενηµερωτικού εντύπου.

παραπάνω αποδέκτες περιλαµβάνονται και οι εταιρίες πρακτορείας επιχειρηµατικών
απαιτήσεων καθώς και ο εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
727

Βλ. άρθρο 2 µε τίτλο «Ειδικότερες υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας» της

υπ’ αριθ. 1122/26.9.2000 Οδηγίας της Αρχής για τα κλειστά κυκλώµατα, παραπάνω
υπό 4.4.2.5.4. και σηµ. 502.
728

Βλ. υπ’ αριθ. 523/18/25.5.2000 Οδηγία της Αρχής για τους όρους της νόµιµης

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα νέων µητέρων για τους σκοπούς της
άµεσης εµπορίας ή διαφήµισης στο χώρο των µαιευτηρίων, ΚΝοΒ 50(2002)108.
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Κατά την παρ. 3 του άρθρου 3 της Κανονιστικής Πράξης της Αρχής σε
κάθε άλλη περίπτωση729 η ενηµέρωση γίνεται εγγράφως και αποδεικνύεται από
τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ακόµη εγγράφως πραγµατοποιείται η ενηµέρωση
και αποδεικνύεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν τα δεδοµένα
ανακοινώνονται σε τρίτους (νέους αποδέκτες) και, βέβαια, πριν από τη
διαβίβαση των δεδοµένων σ’ αυτούς.730
4.4.4.2.4. Περιορισµοί του δικαιώµατος
Ο νόµος στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 11 προβλέπει731 και τους
περιορισµούς του δικαιώµατος ενηµέρωσης. Έτσι, στην παρ. 4 προβλέπει την
ολική ή µερική άρση της υποχρέωσης ενηµέρωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας
ενώ στην παρ. 5 προβλέπει τη µη υπαγωγή στην υποχρέωση όταν η συλλογή
γίνεται αποκλειστικά για δηµοσιογραφικούς σκοπούς και αφορά δηµόσια
πρόσωπα.
Α. Άρση της υποχρέωσης ενηµέρωσης του υποκειµένου
Κατά το άρθρο 11 παρ. 4732 µε απόφαση της Αρχής, µπορεί να αρθεί εν
όλω ή εν µέρει η υποχρεώση του υπεύθυνου επεξεργασίας να ενηµερώσει το
υποκείµενο εφόσον η επεξεργασία γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη
διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Αν υπάρχει ένας από τους

729

Εκτός από εκείνες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της Κανονιστικής Πράξης 1/1999

της Αρχής.
730

Βλ. άρθρο 11 παρ. 3 του νόµου και άρθρο 5 παρ. 1 και 2 της Κανονιστικής Πράξης

1/1999 της Αρχής, ό.π.
731

Για τους µη προβλεπόµενους από το νόµο περιορισµούς του δικαιώµατος καθώς και

τη σχετική ρύθµιση της Οδηγίας βλ. Τουντόπουλο Β., Το δικαίωµα ενηµέρωσης του
υποκειµένου των δεδοµένων, ό.π., σελ. 581 επ.
732

Όπως ισχύει σήµερα µετά τις τροποποιήσεις από το άρθρο 34 παρ. 4 ν. 2915/2001.
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παραπάνω λόγους µη ενηµέρωσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει τη
δυνατότητα να ζητήσει από την Αρχή την άρση της υποχρέωσης για ενηµέρωση,
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 4 του νόµου.733 Έτσι, η Αρχή έκρινε734 ότι
συντρέχει νόµιµη περίπτωση άρσης του δικαιώµατος ενηµέρωσης του
υποκειµένου κατά τη συλλογή από το Σ∆ΟΕ στοιχείων για τη διακρίβωση
ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων και γνωµοδότησε735 ότι στις περιπτώσεις άρσης
(από το ∆ικαστικό Συµβούλιο ή τον Εισαγγελέα σε περίπτωση κατεπείγοντος)
του απορρήτου των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαδικτύου ή
άλλου τρόπου επικοινωνίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας περιορίζεται στο να
διαπιστώνει ότι η άρση ζητείται νοµίµως και δεν πρέπει να ενηµερώνει το
υποκείµενο ούτε να ζητεί άδεια της Αρχής.
Περαιτέρω, σε επείγουσες περιπτώσεις η άρση της υποχρέωσης
ενηµέρωσης µπορεί να γίνει µε προσωρινή, άµεσα εκτελεστή απόφαση του
Προέδρου της Αρχής, ο οποίος πρέπει να συγκαλέσει το συντοµότερο την Αρχή
για την έκδοση οριστικής απόφασης επί του θέµατος (άρθρο 11 παρ. 4 εδ. β΄).736

733

Βλ. υπ’ αριθ. 2/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, http://

www.dpa.gr/Documents/Gre/annual_report_03.pdf, σελ. 34. Για τη σχετική ειδική
αρµοδιότητα της Αρχής και τους περιοριστικά απαριθµούµενους λόγους βλ.
Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 11, αρ. 710-724. Όπως προκύπτει
από τη διατύπωση της παρ. 4 του ενλόγω άρθρου, η Αρχή δεν έχει αρµοδιότητα για
άρση της υποχρέωσης ενηµέρωσης του υποκειµένου από τον υπεύθυνο στην περίπτωση
της παρ. 2 του άρθρου 11 κατά την οποία ζητείται η συνδροµή του υποκειµένου.
734
735

Βλ. υπ’ αριθ. 113/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1683.
Βλ. υπ’ αριθ. 1697/15.12.2000 Γνωµοδότηση της Αρχής για την άρση του

απορρήτου των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και άρση ενηµέρωσης υποκειµένου,
ΚΝοΒ 50(2002)117.
736

τη

Περισσότερα για την Απόφαση του Προέδρου της Αρχής, την αρµοδιότητά του και
δεσµευτικότητα

της

Απόφασης

του

Προέδρου

έναντι

της

Αρχής

βλ.

Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 11, αρ. 725-730. Βλ. επίσης
Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π., σελ.
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Επίσης, η Αρχή, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παρ. 4 του
άρθρου 11 του νόµου, µπορεί737 να απαλλάσσει εν όλω ή εν µέρει τον υπεύθυνο
επεξεργασίας από την υποχρέωση ενηµέρωσης του υποκειµένου, εάν η
καταχώριση, ο σκοπός (της επεξεργασίας), οι αποδέκτες και το δικαίωµα
πρόσβασης αποτελούν κοινή γνώση του επιµελούς πολίτη. Η απαλλαγή µπορεί
να είναι συλλογική, όταν αφορά τους υπεύθυνους επεξεργασίας ορισµένου
κλάδου ή τοµέα δραστηριότητας για επεξεργασία µε τον αυτό κάθε φορά σκοπό.
Με δαπάνη του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του συλλογικού φορέα του οικείου
κάθε φορά κλάδου ή τοµέα δραστηριότητας, η Αρχή µπορεί να δώσει ευρύτερη
δηµοσιότητα στην απόφαση περί απαλλαγής.
Β. Μη υπαγωγή στην υποχρέωση ενηµέρωσης του υποκειµένου
Κατά το άρθρο 11 παρ. 5 η υποχρέωση ενηµέρωσης του υπεύθυνου
επεξεργασίας και, συνεπώς, το δικαίωµα ενηµέρωσης του υποκειµένου δεν
υφίσταται, όταν η συλλογή γίνεται αποκλειστικά για δηµοσιογραφικούς σκοπούς
και αφορά δηµόσια πρόσωπα,738 µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των
άρθρων 12 και 13 του νόµου.

39, Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 229.
737

Βλ. άρθρο 4 Κανονιστικής Πράξης 1/1999 της Αρχής µε τίτλο «Απαλλαγή από την

υποχρέωση ενηµέρωσης», ό.π.
738

Για την έννοια των όρων «δηµοσιογραφικοί σκοποί» και «δηµόσια πρόσωπα»

καθώς και για τη σχέση του άρθρου 11 παρ. 5 µε το άρθρο 5Α του Συντάγµατος βλ.
Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 11, αρ. 731-734. Βλ επίσης
Τουντόπουλο Β., Το δικαίωµα ενηµέρωσης του υποκειµένου των δεδοµένων, ό.π., σελ.
580.
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4.4.4.2.5. Ενηµέρωση δια του τύπου
Η ενηµέρωση του υποκειµένου δια του τύπου739 καθιερώνεται στο άρθρο
24 παρ. 3 εδ. β΄ του νόµου που προβλέπει τη δυνατότητα ενηµέρωσης των
υποκειµένων και δια του τύπου, όταν αφορά µεγάλο αριθµό υποκειµένων. Στην
περίπτωση αυτή τις λεπτοµέρειες καθορίζει η Αρχή.740 H Αρχή καθόρισε741 τον
αριθµό των υποκειµένων που δικαιολογεί ενηµέρωση δια του τύπου σε ίσο ή
υπέρτερο των χιλίων και όρισε742 ότι κατ’ εξαίρεση και ύστερα από άδεια της
Αρχής, όταν η ενηµέρωση αφορά µεγάλο αριθµό υποκειµένων, επιτρέπεται η
ενηµέρωσή τους δια του τύπου ή µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο και σαφή
τρόπο.
Όσον αφορά τα αρχεία της «Τειρεσίας αε» που λειτουργούσαν κατά την
έναρξη ισχύος του νόµου και αφορούσαν αριθµό υποκειµένων ίσο ή µεγαλύτερο
των χιλίων ορίστηκε743 ο τρόπος της δια του τύπου ενηµέρωσης των
739

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών

δεδοµένων στο πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας (Νοµικό πλαίσιο), ό.π., σελ.
1390, Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 11, αρ. 736 επ., Γέροντα Α., Η
προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π.,
σελ. 225 επ., Τουντόπουλο Β., Το δικαίωµα ενηµέρωσης του υποκειµένου των
δεδοµένων, ό.π., σελ. 579 επ.
740
741

Βλ. άρθρο 24 παρ. 3 εδ. γ΄ του νόµου.
Βλ. άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 408/1998 απόφασης της Αρχής (ΦΕΚ Β΄

1250/11.12.1998) για την «Ενηµέρωση υποκειµένων επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα δια του τύπου», ΚΝοΒ 46(1998)2539 = http://www.
dpa.gr/Documents/Gre/Nomoi/408.doc στην οποία περιλαµβάνονται και λεπτοµέρειες
για τον τρόπο και τη µορφή της ενηµέρωσης.
742

Βλ. άρθρο 3 παρ. 3 εδ. β΄ της Κανονιστικής Πράξης 1/1999 της Αρχής, ό.π.

743

Βλ. άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 408/1998 απόφαση της Αρχής, ό.π. Κατά το παραπάνω

άρθρο «Η κατά τα άρθρα 1 και 2 (της απόφασης) ενηµέρωση γίνεται µε τη δηµοσίευση
σε δύο εφηµερίδες της Πρωτεύουσας (µία καθηµερινή και µίας της Κυριακής) και µία
της έδρας του υπεύθυνου της επεξεργασίας σχετικής ανακοίνωσης. Τουλάχιστον η µία
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υποκειµένων. Ειδικότερα, η Αρχή αποφάσισε744 (αναφερόµενη στους αποδέκτες
της παρ. 1 και τους τρίτους της παρ. 3 του άρθρου 11) ότι «αν και αυτή η
ενηµέρωση αφορά «µεγάλο αριθµό υποκειµένων», θα πρέπει πάλι να
εφαρµοστεί ανάλογα η διάταξη του άρθρου 24 παρ. 3, που µολονότι µεταβατική
διάταξη, αποτυπώνει ευρύτερο και πάγιο νοµοθετικό πνεύµα (όταν ακριβώς
πρόκειται για «µεγάλο αριθµό υποκειµένων»)» και, περαιτέρω πως «τυχόν
ερµηνεία της παρ. 3 του άρθρου 11 ότι απαιτεί και την in concreto ανακοίνωση
όταν πρόκειται να δοθεί µια πληροφορία προς τους τρίτους θα υπερέβαινε το
σκοπό της διάταξης.».
Η Αρχή, αντιµετωπίζοντας το θέµα της ενηµέρωσης δια του τύπου
έκρινε745 ότι συντρέχει νόµιµη περίπτωση ενηµέρωσης του υποκειµένου δια του
Τύπου κατά τη διαβίβαση στοιχείων από το ΥΜΕ σε τρίτους προκειµένου να
καταστεί δυνατή η ικανοποίηση αιτηµάτων πρόσβασης στο αρχείο του. Επίσης
έκρινε746 ότι είναι νόµιµη

επεξεργασία από την Οργανωτική Επιτροπή

Ολυµπιακών Αγώνων -Αθήνα 2004 αε- των προσωπικών δεδοµένων που
περιέχονται στις αιτήσεις των προς διαπίστευση προσώπων χωρίς τη
συγκατάθεση των υποκειµένων, εφόσον η συγκεκριµένη επεξεργασία είναι
από τις εφηµερίδες της Πρωτεύουσας (καθηµερινή ή της Κυριακής) πρέπει να είναι από
τις πέντε µεγαλύτερες σε κυκλοφορία σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Πρακτορείου
Αθηναϊκού Τύπου του προηγούµενου µήνα της δηµοσίευσης.». Εξάλλου, κατά το
άρθρο 4 της προηγούµενης 408 απόφασης της Αρχής «Η ανακοίνωση γίνεται εντός
πλαισίου και καταχωρίζεται στο ειδησεογραφικό τµήµα της εφηµερίδας. Η ανακοίνωση
φέρει ως τίτλο µε κεφαλαία γράµµατα τις λέξεις: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ
ΑΡΧΕΙΟΥ (Άρθρο 11 και 1 ν. 2472/1997), ενώ για το περιεχόµενό της,
χρησιµοποιούνται στοιχεία όµοια µε τα λοιπά τυπογραφικά στοιχεία της σελίδας που
γίνεται η καταχώριση.».
744

Βλ. υπ’ αριθ. 109/1999 απόφαση της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.3.1. και σηµ. 387.

745

Βλ. υπ’ αριθ. 33/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1683 κατ’ εφαρµογή

των άρθρων 24 παρ. 3 του νόµου και 3 παρ. 3 εδ. β΄ της Κανονιστικής Πράξης 1/1999
της Αρχής.
746

Βλ. υπ’ αριθ. 49/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 34.
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αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία
επιβάλλεται από νόµο και ότι η σχετική ενηµέρωση µπορεί να γίνει δια του
τύπου και µέσω άλλων οικείων οµοσπονδιών ή άλλων οργανώσεων.
4.4.4.3.

Το δικαίωµα πρόσβασης

Στο άρθρο 12 παρ. 1 εδ. α΄ του νόµου καθιερώνεται το δικαίωµα
πρόσβασης747 του υποκειµένου των δεδοµένων, που συνίσταται στο να γνωρίζει
αν αποτέλεσαν ή αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας δεδοµένα που το
αφορούν. Το παραπάνω δικαίωµα προστατεύεται αυτοτελώς748. αποτελεί το
θεµέλιο749 της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων καθόσον αναγνωρίζει
τον απόλυτο δεσµό του υποκειµένου µε τα δεδοµένα που το αφορούν και
θεσπίζει750 τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας για την τήρηση της
σύννοµης επεξεργασίας. και κατοχυρώνει το δικαίωµα της πληροφορικής
747

Βλ. άρθρο 12 της Οδηγίας, άρθρο 8 (β) της Σύµβασης 108, και Εισηγητική Έκθεση

του νόµου, ό.π., σελ. 505. Βλ. επίσης Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από
το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π., σελ. 39, Αυγουστιανάκη Μ., ό.π., σελ. 704, Γέροντα Α.,
Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων,
ό.π., σελ. 229 επ.
748

Βλ. υπ’ αριθ. 61/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/61_05_anonym.doc.
749

Βλ. Ετήσια Έκθεση της Αρχής 1999, ΚΝοΒ 48(2000)2260.

750

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 61/2005 απόφαση της Αρχής (αµέσως παραπάνω) «Το

δικαίωµα πρόσβασης που δίνει ο νόµος στο υποκείµενο των δεδοµένων έχει θεσπιστεί
για να ελέγχει ο τελευταίος αν έχουν τηρηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας οι
διαδικασίες θεµιτής επεξεργασίας για τα δεδοµένα που το αφορούν, δηλαδή αν αυτά
είναι ακριβή, πρόσφορα, ενηµερωµένα κλπ.». Για την αρχή της διαφάνειας από την
οποία εκπορεύεται το δικαίωµα βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο
12, αρ. 743, Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 230. Βλ. επίσης Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 31 επ.
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αυτοδιάθεσης του ατόµου (ως υποκειµένου των δεδοµένων) από το οποίο
απορρέει η εξουσία του να γνωρίζει ποιός, τί, από πού και για ποιό σκοπό
επεξεργάζεται ή επεξεργάστηκε δεδοµένα που το αφορούν. Ταυτόχρονα στο εδ.
β΄ του ίδιου άρθρου καθιερώνεται η υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας να
απαντήσει εγγράφως στο υποκείµενο προς ικανοποίηση του δικαιώµατος.
Ειδικότερα, η Αρχή προσδιορίζει το περιεχόµενο του δικαιώµατος στο
πεδίο των εργασιακών σχέσεων ως το «δικαίωµα του εργαζόµενου να γνωρίζει
κάθε φορά το περιεχόµενο του προσωπικού του φακέλου, ποιά δηλαδή από τα
προσωπικά

του

δεδοµένα

αποτελούν

ή

αποτέλεσαν

αντικείµενο

επεξεργασίας.».751 Μάλιστα, ενισχύοντας τη θέση των εργαζοµένων, τονίζει
στην υπ’ αριθ. 115/2001 Οδηγία της752 ότι παραίτηση από το δικαίωµα
πρόσβασης, όπως και από τα δικαιώµατα ενηµέρωσης και αντίρρησης, είναι
άκυρη και ότι η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων δεν µπορεί να έχει σε
καµία περίπτωση δυσµενείς συνέπειες για τον εργαζόµενο. Για παράδειγµα, η
άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης ή και η προσφυγή στην Αρχή για να
751

Κατά την Αρχή (βλ. Οδηγία 115/2001, υπό Η΄ 2, παραπάνω υπό 4.3.1.2. και σηµ.

321) το δικαίωµα πρόσβασης περιλαµβάνει συγκεκριµένα τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) Όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον εργαζόµενο και την
προέλευσή τους. ∆ικαιούται, δηλαδή, ο εργαζόµενος να πληροφορηθεί όχι µόνο το
περιεχόµενο, αλλά και τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν οι πληροφορίες, π.χ. το
γεγονός ότι ορισµένη ηµέρα και ώρα, κατά την εκτέλεση της σύµβασης επιδείκνυε
αµελή συµπεριφορά, συνέπεια της οποίας ήταν η ζηµία του εργοδότη, πρέπει να
συνοδεύεται και από την πηγή της πληροφορίας (βιντεοσκόπηση, άµεση γνώση
εργοδότη ή αντιπροσώπου του κλπ.), (β)

τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους

αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών, (γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας από την
προηγούµενη ενηµέρωση, ποιά στοιχεία, δηλαδή, προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν στο
φάκελο του εργαζόµενου και (δ) τη λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας,
δεδοµένου ότι τα παραπάνω δικαιώµατα είναι δυνατό να ασκηθούν και µε τη συνδροµή
ειδικού. ∆εδοµένα πάντως που αφορούν την υγεία γνωστοποιούνται στο υποκείµενο
µέσω γιατρού.
752

Βλ. την 115/2001 Οδηγία της Αρχής (υπό Γ 6), παραπάνω υπό 4.3.1.2. και σηµ. 321.
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παράσχει τη συνδροµή της στην άσκηση των δικαιωµάτων του δεν µπορεί να
οδηγεί σε δυσµενή αξιολόγηση του εργαζόµενου ή σε καταγγελία της σύµβασης
εργασίας.
4.4.4.3.1. Περιεχόµενο της πρόσβασης
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 12 που εξειδικεύει περαιτέρω το
περιεχόµενο του δικαιώµατος, το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να
ζητεί και να λαµβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και
κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) Όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και
την προέλευσή τους. Έτσι, η Αρχή έκρινε753 ότι για να θεωρηθεί νόµιµη η
συλλογή δεδοµένων για σκοπούς απ’ ευθείας διαφήµισης και απ’ ευθείας
προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών (µε βάση την εξαίρεση του
άρθρου 5 παρ. 2 εδ. ε΄ του νόµου), πρέπει, µεταξύ άλλων προϋποθέσεων, τα
δεδοµένα να προέρχονται (και, εποµένως, το υποκείµενο γνωρίζει ποιά είναι
αυτά) από καταλόγους που απευθύνονται στο ευρύ κοινό (π.χ. τηλεφωνικός
κατάλογος του ΟΤΕ) και να υπάρχει η βεβαιότητα ότι τα υποκείµενα που έχουν
συµπεριληφθεί σε αυτόν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, ή από πηγές
δηµόσια προσβάσιµες που προορίζονται για την παροχή πληροφοριών στο ευρύ
κοινό, εφόσον στη συγκεκριµένη περίπτωση έχουν τηρηθεί οι νόµιµες
προϋποθέσεις για την πρόσβαση σ’ αυτές, ή το ίδιο το υποκείµενο να
δηµοσιοποίησε τα προσωπικά του δεδοµένα για συναφείς σκοπούς (π.χ. διανοµή
διαφηµιστικών φυλλαδίων, συµµετοχή σε καταλόγους εµπορικών εκθέσεων
κλπ.). Επίσης, εφαρµόζοντας την παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 12 η Αρχή έκρινε ότι:
ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να δώσει στο υποκείµενο όλα τα
δεδοµένα που το αφορούν καθώς και την προέλευσή τους754. η απάντηση από
Τράπεζα (σε όσους εκ των προσφευγόντων άσκησαν το δικαίωµα πρόσβασης
753

Βλ. τη γνωστή απόφαση 50/2000 της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.4. και σηµ. 403.

754

Βλ. υπ’ αριθ. 141/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1682.
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σχετικά µε την πηγή των στοιχείων που τους αφορούσαν στο αρχείο της
Τράπεζας) ότι «άντλησε τα στοιχεία των υποκειµένων από δηµόσια προσβάσιµες
πηγές» χωρίς να επεξηγεί ποιές είναι αυτές δεν είναι επαρκής και, περαιτέρω, ότι
ο κατάλογος µε τα στοιχεία των δηµοσιογράφων δεν είναι δηµόσια προσβάσιµος
(όπως υποστήριξε η Τράπεζα)755. η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 του νόµου που
καθιερώνει το δικαίωµα πρόσβασης του υποκειµένου στα δεδοµένα που το
αφορούν, κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόµου, καθώς και κάθε
άλλης ιεραρχικά κατώτερης διάταξης, όπως είναι ο κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας (Απόφ. ΥΠ.ΕΘ.Α. 29/5/80) που απαγορεύει την πρόσβαση του
ενδιαφεροµένου σε υπηρεσιακά έγγραφα που τον αφορούν,756 το π.δ. 15/1986
που απαγορεύει στους αστυνοµικούς την πρόσβαση σε υπηρεσιακές τους
εκθέσεις.757
(β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες
αποδεκτών. Οι πληροφορίες αυτές ταυτίζονται µε εκείνες του άρθρου 11 παρ. 1
β΄ και γ΄ και περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο του δικαιώµατος ενηµέρωσης.
(γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την
προηγούµενη ενηµέρωση ή πληροφόρησή του. Από τη διατύπωση του νόµου
προκύπτει ότι το δικαίωµα πρόσβασης µπορεί να ασκηθεί περισσότερες από µία
φορές και ανά χρονικά διαστήµατα από την προηγούµενη ενηµέρωση ή
πρόσβαση. Η διάταξη βρίσκεται σε αρµονία µε την αρχή της ακρίβειας των
δεδοµένων758 αλλά και µε τα δικαιώµατα ενηµέρωσης και αντίρρησης759
755

Βλ. υπ’ αριθ. 39/2005 απόφαση της Αρχής, htt://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/39_05%20anonym.doc.
756

Βλ. υπ’ αριθ. 94/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1682.

757

Βλ. υπ’ αριθ. 135/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1682. Παρόλο που η

απόφαση αυτή, όπως και η παραπάνω 94/2001, δεν αναφέρονται σε οικονοµικά
δεδοµένα που αποτελούν το αντικείµενο της µελέτης, αναφέρονται ως παραδείγµατα
της ευρύτητας εφαρµογής του άρθρου 12 του νόµου και του δικαιώµατος που
καθιερώνει.
758

Για την αρχή της ακρίβειας βλ. παραπάνω υπό 4.4.2.5.3. Βλ. επίσης Αρµα-

µέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 12, αρ. 760 και 761 για την ερµηνεία του
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καθόσον το υποκείµενο ασκώντας το δικαίωµα πρόσβασης ανά διαστήµατα
ενηµερώνεται για το στάδιο της επεξεργασίας των δεδοµένων του και µπορεί να
προβάλλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους σε περίπτωση µεταβολής των
δεδοµένων αυτών ή σε περίπτωση αντίθεσής του στην επεξεργασία τους.
(δ) Τη λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας. Όταν η επεξεργασία
είναι αυτοµατοποιηµένη ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενηµερώνει το
υποκείµενο για τη λογική που την υπαγορεύει, δηλαδή, τον τρόπο και τα
κριτήρια760 του συστήµατος που στηρίζει την επεξεργασία των δεδοµένων που
το αφορούν.
Κατά την παρ. 2 εδ. β΄ του άρθρου 12, το δικαίωµα πρόσβασης µπορεί να
ασκείται από το υποκείµενο των δεδοµένων και µε τη συνδροµή ειδικού.
Όσον αφορά το ζήτηµα της πρόσβασης του υποκειµένου σε δεδοµένα που
δεν αναφέρονται µόνο στο ίδιο το υποκείµενο αλλά και σε άλλο τρίτο πρόσωπο
(υποκείµενο) και, για το λόγο αυτό, η πρόσβαση συνιστά µορφή επεξεργασίας
(από το πρώτο υποκείµενο δεδοµένων) η Αρχή έκρινε761 ότι το πρόσωπο κατά
του οποίου έχει διαταχθεί Ε∆Ε έχει υπέρτερο έννοµο συµφέρον πρόσβασης στα
στοιχεία του πειθαρχικού του φακέλου και της Ε∆Ε όπου υπάρχουν και στοιχεία
τρίτων εµπλεκοµένων προσώπων. και ότι η άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης
σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαµβάνονται σε υπηρεσιακό
φάκελο πρέπει να ικανοποιείται ακόµα και αν στο φάκελο αναφέρονται ονόµατα
όρου «εξέλιξη της επεξεργασίας» και την εναρµόνισή του µε το άρθρο 12 (β) της
Οδηγίας.
759

Βλ. παρακάτω υπό 4.4.4.4.

760

Βλ. Προοίµιο της Οδηγίας (41) που αναγνωρίζει το δικαίωµα σε κάθε πρόσωπο «να

έχει επιπλέον το δικαίωµα να γνωρίζει τη λογική η οποία υπαγορεύει την
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία των δεδοµένων που το αφορούν, τουλάχιστον στην
περίπτωση των αυτοµατοποιηµένων αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15
παράγραφος 1.». Το άρθρο 15 παρ. 1 της Οδηγίας αντιστοιχεί στο άρθρο 14 του νόµου
για το οποίο βλ. παρακάτω υπό 4.4.4.5. Βλ. επίσης Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου
ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 12, αρ. 762.
761

Βλ. υπ’ αριθ. 9/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 88.
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τρίτων. Το ίδιο ισχύει και για φάκελο Ε∆Ε που περιλαµβάνεται σε υπηρεσιακό
φάκελο.762
4.4.4.3.2. Τρόπος άσκησης της πρόσβασης
Κατά την παρ. 3 του άρθρου 12, τα δικαιώµατα πρόσβασης και
αντίρρησης ασκούνται µε την υποβολή της σχετικής αίτησης στον υπεύθυνο
επεξεργασίας και ταυτόχρονη καταβολή χρηµατικού ποσού, το ύψος του οποίου,
ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα ρυθµίζονται µε απόφαση
της Αρχής.763 Το παραπάνω ποσό επιστρέφεται στον αιτούντα εάν το αίτηµα
διόρθωσης ή διαγραφής των δεδοµένων κριθεί βάσιµο είτε από τον υπεύθυνο της
επεξεργασίας είτε από την Αρχή, σε περίπτωση προσφυγής του σ’ αυτήν (άρθρο
12 παρ. 3 εδ. β΄). Είναι προφανές ότι το παραπάνω εδάφιο αφορά µόνο το
δικαίωµα αντίρρησης και περιλήφθηκε στο άρθρο 12 επειδή στην πράξη τα
δικαιώµατα πρόσβασης και αντίρρησης ασκούνται µε την ίδια αίτηση του
υποκειµένου προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Στο παραπάνω συντείνει και η
απόφαση της Αρχής που έκρινε764 ότι για το σκοπό της διαπίστωσης της
πιστοληπτικής ικανότητας (µε βάση την εξαίρεση του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. ε΄ του
νόµου) η επεξεργασία των δεδοµένων πρέπει να πραγµατοποιείται, µεταξύ
άλλων, και «υπό τον περιορισµό ότι αν το υποκείµενο αµφισβητήσει τη
νοµιµότητα της εγγραφής και αφού ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 12
και 13, το βάσιµο του αιτήµατος κρίνεται από την Αρχή.».

762
763

Βλ. υπ’ αριθ. 65/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 36.
Βλ. υπ’ αριθ. 436/1998 απόφαση της Αρχής για τον ορισµό του ύψους του

χρηµατικού ποσού για την άσκηση από το υποκείµενο των δεδοµένων των
δικαιωµάτων πρόσβασης και αντίρρησης, σε: Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472,
ό.π., άρθρο 12, αρ. 764, σηµ. 21.
764

Βλ. τη γνωστή απόφαση 50/2000 της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.4. και σηµ. 403.
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Παρότι από τα παραπάνω φαίνεται ότι τα δικαιώµατα πρόσβασης και
αντίρρησης ασκούνται κατά κανόνα από κοινού, η Αρχή έκρινε765 ότι το
δικαίωµα πρόσβασης παρέχεται στο υποκείµενο των δεδοµένων αυτοτελώς και
ανεξάρτητα από την άσκηση ή µη άσκηση του δικαιώµατος αντίρρησης.
Περαιτέρω, εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εντός 15
ηµερών ή εάν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείµενο των
δεδοµένων έχει δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή (άρθρο 12 παρ. 4 εδ. α΄).
Έτσι, η Αρχή έκρινε766 ότι νοµίµως ασκείται προσφυγή ενώπιόν της στην
περίπτωση που δεν υπήρξε ικανοποιητική απάντηση στην άσκηση του
δικαιώµατος πρόσβασης του υποκειµένου που αφορούσε την παροχή
πληροφοριών από την «Τειρεσίας αε» σχετικά µε την ανακριβή εγγραφή
στοιχείων του (υποκειµένου) στο αρχείο της εταιρίας.
Επίσης, κατόπιν προσφυγών που υποβλήθηκαν, η Αρχή επέβαλε κατά την
κρίση της προθεσµίες για την ικανοποίηση του δικαιώµατος. Για παράδειγµα, η
Αρχή έκρινε767 ότι η Τράπεζα έχει υποχρέωση να ικανοποιήσει, εντός 10 ηµερών
το δικαίωµα πρόσβασης του υποκειµένου. διέταξε768 εταιρία να χορηγήσει
αµέσως στον προσφεύγοντα αντίγραφο του πορίσµατος (µε την έκθεση
διοικητικής ανάκρισης) που περιέχει δεδοµένα που αφορούν τον προσφεύγοντα
προκειµένου να ικανοποιηθεί το δικαίωµα πρόσβασής του. και, επίσης, η Αρχή
διέταξε εταιρία να χορηγήσει αµέσως στον προσφεύγοντα αιτηθέν πρακτικό
συνεδρίασης στο µέτρο που τον αφορά και αναφέρεται στην καταγγελία της
σύµβασης εργασίας του769. απηύθυνε770 προειδοποίηση σε Υπουργό να

765

Βλ. υπ’ αριθ. 1/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/directive_1_2005.doc.
766

Βλ. υπ’ αριθ. 1/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/directive_1_2005.doc.
767

Βλ. υπ’ αριθ. 30/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 35.

768

Βλ. υπ’ αριθ. 58/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 143.

769

Βλ. υπ’ αριθ. 57/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 142.

770

Βλ. υπ’ αριθ. 21/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 35.
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ικανοποιήσει εντός δέκα ηµερών το δικαίωµα πρόσβασης υποψηφίου για
συγκεκριµένη θέση.
Ακόµη, όσον αφορά την έννοια της ικανοποιητικής απάντησης του
υπεύθυνου επεξεργασίας προς το υποκείµενο των δεδοµένων κατά το άρθρο 12
παρ. 4 εδ. α΄, η Αρχή έκρινε771 ότι το γεγονός πως γνώριζε ο προσφεύγων ότι δεν
έχει κατάσχεση στο όνοµά του δεν αίρει το δικαίωµά του για πρόσβαση, ούτε
αίρει την υποχρέωση της εταιρίας «Τειρεσίας αε» να απαντήσει µε πληρότητα
χωρίς αοριστίες και υπεκφυγές. επίσης, ότι η απάντηση από την «Τειρεσίας αε»
ότι διεγράφη ανακριβής πληροφορία που αφορά το υποκείµενο δεν αποτελεί
απάντηση στην άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης του προσφεύγοντος το
οποίο αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την ανακριβή εγγραφή
στοιχείων στο αρχείο της.772 Ακόµη η Αρχή έκρινε773 ότι η αδυναµία από
Τράπεζα ανεύρεσης των δυσµενών οικονοµικών στοιχείων υποκειµένου τα
οποία

καταχωρήθηκαν

από

εταιρία

παροχής

υπηρεσιών

διαπίστωσης

πιστοληπτικής ικανότητας κρίνεται ως µη ικανοποίηση του δικαιώµατος
πρόσβασης του υποκειµένου.
Τέλος, στην περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνηθεί παντελώς
να ικανοποιήσει το αίτηµα του υποκειµένου, κοινοποιεί την απάντησή του στην
Αρχή και ενηµερώνει το υποκείµενο ότι µπορεί να προσφύγει σ’ αυτήν (άρθρο
12 παρ. 4 εδ. β΄).

771

Βλ. υπ’ αριθ. 1/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/directive_1_2005.doc.
772

Βλ. υπ’ αριθ. 1/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/directive_1_2005.doc.
773

Βλ. υπ’ αριθ. 28/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 35. Για

το δικαίωµα πρόσβασης του υποκειµένου των δυσµενών οικονοµικών δεδοµένων που
τηρούνται στην «Τειρεσίας αε» και στις τράπεζες (µετόχους της «Τειρεσίας αε») βλ.
Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου Ε., Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
από τις τράπεζες (θεσµικό πλαίσιο), ό.π., σελ. 39.
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Η Αρχή, αντιµετωπίζοντας περιπτώσεις που ο υπεύθυνος επεξεργασίας
αρνείται παρανόµως774 να ικανοποιήσει το δικαίωµα πρόσβασης του
υποκειµένου έκρινε ότι έχει υποχρέωση η Τράπεζα να ικανοποιήσει το δικαίωµα
πρόσβασης υπαλλήλου της στον υπηρεσιακό του φάκελο775. ότι σύµφωνα µε το
άρθρο 12 του νόµου το υποκείµενο έχει δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα που
το αφορούν και εποµένως δικαιούται να λάβει γνώση και να του χορηγηθεί
απόσπασµα πρακτικού της συνεδρίασης του ∆.Σ. εταιρίας, στην οποία
αποφασίστηκε η καταγγελία της σύµβασης εργασίας του προσφεύγοντος
(υποκειµένου) καθόσον περιλαµβάνονται στο παραπάνω απόσπασµα προσωπικά
του δεδοµένα776. ότι ασφαλιστική εταιρία έχει υποχρέωση να ικανοποιήσει το
δικαίωµα πρόσβασης ασφαλιστικού συµβούλου της στα δεδοµένα που τον
αφορούν και αποτελούν λόγο της καταγγελίας της σύµβασης έργου, σύµφωνα µε
το άρθρο 12 του νόµου.777 Μάλιστα, η Αρχή επέβαλε πρόστιµο σε Υπουργό, ως
υπεύθυνο επεξεργασίας των αρχείων που τηρούνται στο υπουργείο του, για τη
µη συµµόρφωση των αρµοδίων υπηρεσιών του υπουργείου του στο διατακτικό
απόφασης της Αρχής µε την οποία είχε επιβληθεί, ως κύρωση, προειδοποίηση να
ικανοποιηθεί το δικαίωµα πρόσβασης προσφεύγοντος στο φάκελό του.778
Όµως, κατά την εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 12 του νόµου, η Αρχή
έκρινε779 ότι είναι καταχρηστική η άσκηση προσφυγής του υποκειµένου των
δεδοµένων για µη ικανοποίηση του δικαιώµατος πρόσβασης, όταν δεν ασκείται
εντός ευλόγου χρόνου. στη συγκεκριµένη περίπτωση ασκήθηκε 3 χρόνια µετά
την προσβολή του δικαιώµατος.

774

Για τις περιπτώσεις νόµιµης άρνησης του υπεύθυνου επεξεργασίας να ικανοποιήσει

το δικαίωµα πρόσβασης του υποκειµένου βλ. παρακάτω υπό 4.4.4.3.3.
775

Βλ. υπ’ αριθ. 65/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)741.

776

Βλ. υπ’ αριθ. 57/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 142.

777

Βλ. υπ’ αριθ. 39/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 35.

778

Βλ. υπ’ αριθ. 36/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 109.

779

Βλ. υπ’ αριθ. 57/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 35.
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4.4.4.3.3. Περιορισµοί του δικαιώµατος
Ο νόµος στο άρθρο 12 παρ. 5 προβλέπει την εν όλω ή εν µέρει άρση της
υποχρέωσης πληροφόρησης, µε συνέπεια τον αντίστοιχο περιορισµό του
δικαιώµατος πρόσβασης, µε απόφαση της Αρχής, ύστερα από αίτηση του
υπεύθυνου επεξεργασίας, εφόσον η επεξεργασία γίνεται για λόγους εθνικής
ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων.
Όσον αφορά τους «λόγους εθνικής ασφάλειας» η Αρχή θεωρεί780 ότι
σκοπός της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 12 δεν είναι η εξαίρεση όλων των
επεξεργασιών που διεξάγει το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης ή οποιοδήποτε άλλο
Υπουργείο, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της προστασίας της εθνικής
ασφάλειας, αλλά µόνον αυτών που µπορούν έστω και έµµεσα να τη βλάψουν.
Για το λόγο ακριβώς αυτό η άρση της άσκησης του δικαιώµατος µπορεί να γίνει
«εν όλω ή εν µέρει». Έτσι, η Αρχή έκρινε781 ότι το Υπουργείο υποχρεούται να
ικανοποιήσει το δικαίωµα πρόσβασης του προσφεύγοντος, γνωστοποιώντας σε
αυτόν µόνο το περιεχόµενο των υπό εξέταση εγγράφων καθώς και την
προέλευσή τους και τους αποδέκτες αυτών, διαφυλάσσοντας το απόρρητο των
ειδικών κωδικών χαρακτηριστικών. ότι το δικαίωµα πρόσβασης του υποκειµένου
των δεδοµένων στα στοιχεία που ελέγχει το Σ∆ΟΕ δεν θίγεται, εκτός αν µετά
από κρίση του διεξάγοντος την έρευνα, υποκείµενη στον έλεγχο της Αρχής,
780

Βλ. Ετήσια Έκθεση 1999 της Αρχής, ΚΝοΒ 48(2000)2260. Η γνώµη της Αρχής ως

εκ της εξέχουσας θέσης που κατέχει στο σύστηµα προστασίας όλων των δεδοµένων
(απλών και ευαίσθητων) έχει ιδιαίτερη σηµασία όταν αναφέρεται σε ζητήµατα που
άπτονται της εθνικής ασφάλειας και του δηµοσίου συµφέροντος. Τα παραδείγµατα
παρατίθενται για τη διασάφηση του ρόλου της Αρχής στα ζητήµατα αυτά και για την
πληρέστερη, από την άποψη των αποφάσεων της Αρχής, κατανόηση της λειτουργίας
του άρθρου 12 του νόµου. Εξάλλου, οι λόγοι «εθνικής ασφάλειας» θα µπορούσαν να
επιτρέψουν την εν όλω ή εν µέρει άρση του δικαιώµατος όταν περιεχόµενο της
επεξεργασίας είναι δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς. Βλ. Μίτλεττον Φ., ό.π., σελ.
55 επ.
781

Βλ. υπ’ αριθ. 45/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 35.
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διαπιστωθεί ότι διακυβεύεται η ασφάλεια του διενεργούµενου ελέγχου και
συντρέχουν οι όροι του άρθρου 12 παρ. 5 του νόµου.782
Στην περίπτωση του κατά τα ανωτέρω περιορισµού του δικαιώµατος
πρόσβασης, ο Πρόεδρος της Αρχής ή ο αναπληρωτής του προβαίνουν σε όλες τις
αναγκαίες ενέργειες και έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο αρχείο (άρθρο 12 παρ. 5
εδ. β΄).
Τέλος, µε την παρ. 6 λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για τη γνωστοποίηση
δεδοµένων που αφορούν την υγεία, τα οποία γνωστοποιούνται στο υποκείµενο
µέσω ιατρού.
4.4.4.4.

Το δικαίωµα αντίρρησης

Στο άρθρο 13 του νόµου καθιερώνεται το δικαίωµα αντίρρησης783 του
υποκειµένου για την επεξεργασία δεδοµένων που το αφορούν. Σκοπός της
καθιέρωσης του δικαιώµατος είναι να προστατευτεί αφενός το συµφέρον του
υποκειµένου των δεδοµένων, που θίγεται, και αφετέρου να διασφαλιστεί ο
έλεγχος και το σύννοµο της επεξεργασίας που πραγµατοποιείται.784 Το
παραπάνω

δικαίωµα

συνδέεται

µε

τη

δυνατότητα785

του

προσώπου

(υποκειµένου) να ζητήσει τη διόρθωση, συµπλήρωση, διευκρίνιση ή ακόµη και
782

Βλ. υπ’ αριθ. 113/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1682.

783

Βλ. άρθρα 12 (β), (γ) και 14 (β) της Οδηγίας, άρθρο 8 (γ) της Σύµβασης 108. Για το

δικαίωµα αντίρρησης, όπως καθιερώνεται στην Οδηγία βλ. Τουντόπουλο Β., Το
δικαίωµα αντίρρησης του υποκειµένου των δεδοµένων, ΤοΣ (1999)21 επ.
784

Βλ. υπ’ αριθ. 26/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 86.

785

Βλ. Εισηγητική Έκθεση του νόµου, ό.π., σελ. 505. Βλ. επίσης Αλεξανδροπούλου-

Αιγυπτιάδου Ε., Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και το δικαίωµα
αντίρρησης του υποκειµένου τους, Αρµ 59(2005)137 επ., Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου
ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 13, αρ. 783 επ., Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την
ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 232 επ., Μήτρου Λ., Η
Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 30, Τουντόπουλο Β., Το
δικαίωµα αντίρρησης του υποκειµένου των δεδοµένων, ΤοΣ (1999)21 επ.
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τη διαγραφή δεδοµένων που το αφορούν. αποτελεί εκδήλωση του δικαιώµατος
της πληροφορικής αυτοδιάθεσης του ατόµου (ως υποκειµένου των δεδοµένων)
και συνίσταται στη δυνατότητά του να αντιδρά ή να αντιτάσσεται στην
επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων και εκδηλώνεται µε τις ειδικότερες
µορφές της απόλυτης αντίρρησης και της σχετικής αντίρρησης.786
4.4.4.4.1. Το δικαίωµα της απόλυτης αντίρρησης
Στο άρθρο 13 παρ. 3 εδ. α΄ του νόµου καθιερώνεται το αυτοτελές787
δικαίωµα αντίρρησης του ατόµου (ως υποκειµένου των δεδοµένων) να µην
αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε δεδοµένα που το
αφορούν, για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ
αποστάσεως.
Α. Περιεχόµενο του δικαιώµατος

786

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών

δεδοµένων και το δικαίωµα αντίρρησης του υποκειµένου τους, ό.π., σελ. 138 και ιδίως
σηµ. 7 για την ορολογία «απόλυτο» και «σχετικό» αντί των όρων «γενικό» και «ειδικό»
που χρησιµοποιούν ορισµένοι συγγραφείς, καθώς και για την ευστοχία του όρου
«απόλυτη» αντίρρηση καθόσον στρέφεται κατά όλων των υποψήφιων επεξεργαστών
έναντι του όρου «σχετική» αντίρρηση, καθόσον στρέφεται εναντίον συγκεκριµένου
επεξεργαστή, κατ’ αναλογία µε τη διάκριση των δικαιωµάτων σε απόλυτα και σχετικά.
Βλ. επίσης Αρµαµέντου/ Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, άρθρο 13, αρ. 812 όπου γίνεται
λόγος για το «ειδικό δικαίωµα αντίρρησης» του άρθρου 13 παρ. 3, Γέροντα Α., Η
προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π.,
σελ. 234, κατά τον οποίο το άρθρο 13 παρ. 3 κατοχυρώνει ένα ειδικότερο δικαίωµα
αντίρρησης, Τουντόπουλο Β., Το δικαίωµα αντίρρησης υποκειµένου των δεδοµένων,
ό.π., σελ. 25 επ., κατά τον οποίο το δικαίωµα διακρίνεται σε δικαίωµα γενικής
αντίρρησης (άρθρο 13 παρ. 3) και ειδικής αντίρρησης.
787

Βλ. Μήτρου Λ., ό.π., σελ. 30.
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Σύµφωνα µε τον ορισµό, το δικαίωµα ασκείται αποκλειστικά για τους
σκοπούς της προώθησης πωλήσεων αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών από
απόσταση788. απευθύνεται στους υπεύθυνους επεξεργασίας που (δια της
επεξεργασίας) αποβλέπουν στον παραπάνω σκοπό789. και υφίσταται είτε η
προώθηση πωλήσεων ή η παροχή υπηρεσιών από απόσταση εµπίπτει στην
επαγγελµατική δραστηριότητα του υπεύθυνου είτε εµπίπτει στην επαγγελµατική
δραστηριότητα τρίτου.790 Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη γνωστή υπ’ αριθ. 50/2000
απόφαση της Αρχής791 που θέτει τους όρους νοµιµότητας για την άσκηση των
δικαιωµάτων της διαφήµισης και της άµεσης εµπορίας, χωρίς τη συγκατάθεση
του υποκειµένου, εφόσον το παραπάνω δικαίωµα δεν έχει ασκηθεί (και το
υποκείµενο δεν έχει συµπεριληφθεί στο Μητρώο της Αρχής που τηρείται για τον
παραπάνω σκοπό792), τα πρόσωπα που έχουν ως επαγγελµατική δραστηριότητα
την προώθηση πωλήσεων αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως
νοµίµως793 επεξεργάζονται απλά προσωπικά δεδοµένα για τους σκοπούς αυτούς
µε βάση την εξαίρεση του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. ε΄, διότι η επεξεργασία α) είναι
απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του εννόµου συµφέροντος που
επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, β) το έννοµο συµφέρον αυτού υπερέχει
προφανώς του συµφέροντος του υποκειµένου (ενόψει του ότι τα συµφέροντα του
υποκειµένου των δεδοµένων των οποίων επιτρέπεται η επεξεργασία δεν θίγονται
ουσιωδώς) και γ) πάντως δεν θίγονται οι θεµελιώδεις ελευθερίες του
υποκειµένου.

788

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., ό.π., σελ. 139, Τουντόπουλο Β., ό.π., σελ. 25.

789

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., ό.π., σελ. 139

790

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., ό.π., σελ. 139, Τουντόπουλο Β., ό.π., σελ. 25.

791

Βλ. υπ’ αριθ. 50/2000 απόφαση της Αρχής «Όροι για τη νόµιµη επεξεργασία

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της άµεσης εµπορίας ή
διαφήµισης και της διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας», παραπάνω υπό
4.4.2.5.1.1.
792

Βλ. παρακάτω υπό 4.4.4.4.1. Γ.

793

Βλ. Μήτρου Λ., ό.π., σελ. 30.
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Μεταξύ των προϋποθέσεων για τη λειτουργία της κατά τα παραπάνω
εξαίρεσης του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. ε΄, εκτός από το ότι ο υπεύθυνος
επεξεργασίας πρέπει να συµβουλευτεί το κατά το άρθρο 19 παρ. 4 εδ. δ΄ του
νόµου Μητρώο της Αρχής, πρέπει ο υπεύθυνος επεξεργασίας να περιορίζεται
στα απολύτως αναγκαία δεδοµένα για την επίτευξη των συγκεκριµένων σκοπών
κατ’ εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας. Ως τέτοια θεωρούνται µόνο το
ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση και το επάγγελµα.794 Αξίζει να παρατηρηθεί ότι η
επεξεργασία του επαγγέλµατος ως οικονοµικού δεδοµένου επιτρέπεται για τους
παραπάνω σκοπούς (της προώθησης πωλήσεων αγαθών και της παροχής
υπηρεσιών από απόσταση), αν το υποκείµενο δεν ασκήσει το απόλυτο δικαίωµα
αντίρρησης του άρθρου 13 παρ. 3 του νόµου.
Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι το µοναδικό «όπλο»795 για την προστασία του
υποκειµένου των δεδοµένων που δεν επιθυµεί να αποτελέσουν αντικείµενο
επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδοµένα για τους ανωτέρω σκοπούς είναι το
κατά τα παραπάνω δικαίωµα της απόλυτης αντίρρησης.

Β. Χρόνος άσκησης του δικαιώµατος

794

Βλ. υπ’ αριθ. 50/2000 απόφαση της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.5.1.1. Αξίζει να

αναφερθεί ότι η Αρχή για την έκδοση της παραπάνω απόφασης έλαβε υπ’ όψη της (υπό
ΙΙ. 4) ότι «ο Έλληνας νοµοθέτης δίνει στο υποκείµενο των δεδοµένων το δικαίωµα
εξαίρεσης των προσωπικών του δεδοµένων από όλες τις ενέργειες εµπορίας τους
(άρθρο 13 παρ. 3 ν. 2472/1997), νοµιµοποιώντας εξ αντιδιαστολής την επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων µε σκοπό την πώληση και διαφήµιση αγαθών και υπηρεσιών
εξ αποστάσεως.».
795

Βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 13, αρ. 818.
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Το υποκείµενο των δεδοµένων µπορεί οποτεδήποτε να ασκήσει το ενλόγω
δικαίωµα ενώπιον της Αρχής για τους σκοπούς της παρ. 3 του άρθρου 13 του
νόµου.
Η Αρχή αντιµετωπίζοντας στην πράξη ζητήµατα σχετικά µε το χρόνο
καταχώρισης στο Μητρώο του άρθρου 19 παρ. 4 εδ. δ΄ έκρινε796 ότι η εγγραφή
στο Μητρώο του άρθρου 13 παρ. 3 κάποιου προσώπου που τυγχάνει µέλος
επιµελητηρίου, σωµατείου ή ενώσεως προσώπων µε σκοπό, µεταξύ άλλων, την
προώθηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων µεταξύ των µελών, ισχύει έναντι
των τρίτων και όχι των λοιπών µελών, και γι’ αυτό το µέλος που δεν θέλει να
ενοχλείται από τα άλλα µέλη θα πρέπει να το δηλώνει και προς το επιµελητήριο
µε την εγγραφή του ή όταν εγγραφεί στο Μητρώο. Στη συνέχεια, η Αρχή έκρινε
ότι εάν ο σκοπός του επιµελητηρίου, σωµατείου ή ένωσης προσώπων δεν είναι η
προώθηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων µεταξύ των µελών, τότε το µέλος
που θέλει να χρησιµοποιήσει τον κατάλογο των µελών για επαγγελµατική
προώθηση, υποχρεούται να ενηµερωθεί από το Μητρώο του άρθρου 13 παρ. 3.
Γ. Τρόπος άσκησης του δικαιώµατος
Το δικαίωµα ασκείται µε την υποβολή έγγραφης δήλωσης του
υποκειµένου στην Αρχή ότι δεν επιθυµεί να περιλαµβάνεται σε αρχεία, τα οποία
έχουν ως σκοπό «την προώθηση προµήθειας αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εξ
αποστάσεως».797 Η Αρχή τηρεί Μητρώο µε τα στοιχεία ταυτότητας των ανωτέρω

796

Βλ. υπ’ αριθ. 42/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/

Gre/Apofaseis/42_05_anonym.doc που αναφέρεται στο άρθρο 7Α παρ. 1 του νόµου.
797

Πρόκειται για το έντυπο αίτησης που συνέταξε η Αρχή για την υποβοήθηση του

υποκειµένου προκειµένου να ασκήσει το ενλόγω δικαίωµα. Περισσότερα βλ.
http://www.dpa.gr/gnostop.htm. Η παραπάνω αίτηση δεν υπόκειται σε έξοδα και µπορεί
να γίνει οποτεδήποτε ενώπιον της Αρχής.
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υποκειµένων (άρθρο 13 παρ. 3 εδ. β΄). Πρόκειται για το Μητρώο του άρθρου 19
παρ. 4 εδ. δ΄ του νόµου.798
Η Αρχή αναφερόµενη στα στοιχεία του παραπάνω Μητρώου έκρινε799 ότι
η ταυτότητα του κάθε προσώπου που είναι καταχωρηµένο στο Μητρώο του
άρθρου 13 προσδιορίζεται από το σύνολο των στοιχείων που περιλαµβάνονται
σ’ αυτό. Έτσι, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν παραβιάζει το νόµο αν σε
διαφηµιστικές επιστολές τα στοιχεία των παραληπτών διαφοροποιούνται ως
προς τη διεύθυνση σε σύγκριση µε αυτά που περιέχονται στο ανωτέρω Μητρώο.
Περαιτέρω, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών αρχείων προώθησης
πωλήσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση έχουν την υποχρέωση
να συµβουλεύονται πριν από κάθε επεξεργασία το ενλόγω Μητρώο και να
διαγράφουν από το αρχείο τους τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής (άρθρο 13
παρ. 3 εδ. γ΄). Η Αρχή έκρινε800 ότι για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του
ατόµου ο νοµοθέτης έλαβε ειδική µέριµνα καθιερώνοντας το Μητρώο των
προσώπων που δεν επιθυµούν να περιλαµβάνονται σε τέτοια αρχεία (άρθρο 13
παρ. 3 και 19 παρ. 4 εδ. δ΄). Γιαυτό πριν από την αποστολή διαφηµιστικού
υλικού οφείλει ο υπεύθυνος επεξεργασίας να συµβουλεύεται το Μητρώο αυτό
της Αρχής.
Εάν µετά την καταχώριση στο Μητρώο το υποκείµενο δώσει τη
συγκατάθεσή του σε υπεύθυνο επεξεργασίας για τους σκοπούς του άρθρου 13

798

Για το Μητρώο του άρθρου 19 παρ. 4 εδ. δ΄ του νόµου βλ. ενδεικτικά Αλεξανδρο-

πούλου-Αιγυπτιάδου Ε., ό.π., σελ. 139, Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π.,
άρθρο 13, αρ. 812 και άρθρο 19, αρ. 1021-1024, Τουντόπουλο Β., ό.π., σελ. 25 επ.
799

Βλ. υπ’ αριθ. 6/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)741. Για την κριτική που

ασκήθηκε στην παραπάνω απόφαση σε σχέση µε το γεγονός ότι ο υπεύθυνος
επεξεργασίας φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια των δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο
4 παρ. 1 εδ. γ΄ και 4 παρ. 2 του νόµου βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π.,
άρθρο 13, αρ. 814, σηµ. 14.
800

Βλ. υπ’ αριθ. 21, 154, 155, 156, 157, 159/2001 αποφάσεις της Αρχής, ΚΝοΒ

50(2002)1679.
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παρ. 3, τότε ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται νόµιµα τα δεδοµένα του
αυτά.801
Τέλος, η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων παρά την άσκηση του
δικαιώµατος απόλυτης αντίρρησης συνεπάγεται διοικητικές (άρθρο 21)

και

ποινικές (άρθρο 22) κυρώσεις καθώς και την αστική ευθύνη του υπεύθυνου
επεξεργασίας κατά το άρθρο 23 του νόµου.
4.4.4.4.2. Το δικαίωµα της σχετικής αντίρρησης
Στο άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του νόµου καθιερώνεται το δικαίωµα σχετικής
αντίρρησης του ατόµου (ως υποκειµένου των δεδοµένων) να προβάλλει802 σε
συγκεκριµένο υπεύθυνο επεξεργασίας συγκεκριµένες αντιρρήσεις για την
επεξεργασία δεδοµένων που το αφορούν και να ζητά από τον υπεύθυνο να
προβεί στη διόρθωση, συµπλήρωση, διευκρίνιση ή ακόµη και διαγραφή των
προσωπικών του δεδοµένων.803
Α. Περιεχόµενο του δικαιώµατος
Οι αντιρρήσεις που έχει δικαίωµα να προβάλλει το άτοµο (ως υποκείµενο
των δεδοµένων) αναφέρονται στην επεξεργασία των δεδοµένων και σε
συγκεκριµένο αίτηµα όπως, ενδεικτικά, στη διόρθωση, προσωρινή µη
χρησιµοποίηση, δέσµευση, µη διαβίβαση ή διαγραφή (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β΄).804
Το υποκείµενο των δεδοµένων µπορεί να ζητήσει και άλλες συγκεκριµένες

801

Βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 13, αρ. 815.

802

Για το δικαίωµα της σχετικής αντίρρησης βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., ό.π.,

σελ. 140 επ., Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 13, αρ. 785-811,
Γέροντα Α., ό.π., σελ. 232 επ., Τουντόπουλο Β., ό.π., σελ. 26 επ.
803

Βλ. Εισηγητική Έκθεση του νόµου, ό.π., σελ. 505. Βλ. επίσης άρθρα 14 (α) και 12

(α) και (β) της Οδηγίας.
804

Για την ανάλυση των αντιρρήσεων του άρθρου βλ. Τουντόπουλο Β., ό.π., σελ. 28 επ.
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ενέργειες, όπως συµπλήρωση, διευκρίνιση,805 καταστροφή, συσχέτιση αρκεί να
τηρούνται οι αρχές του άρθρου 4 του νόµου που διέπουν τη νοµιµότητα της
επεξεργασίας και, ιδίως, η αρχή της αναλογικότητας ώστε οι αντιρρήσεις να
είναι εύλογες και το συγκεκριµένο αίτηµα να συναρτάται µε το λόγο των
αντιρρήσεων.806 Αξίζει να σηµειωθεί ότι το δικαίωµα ασκείται είτε πρόκειται
για νόµιµη είτε πρόκειται για παράνοµη επεξεργασία.
Έτσι η Αρχή έκρινε807 ότι η «Τειρεσίας αε» πρέπει να διαγράψει
προσφεύγοντα από την κατάσταση των εκπροσώπων εταιριών που εξέδωσαν
ακάλυπτες επιταγές, εφόσον προκύψει ότι δεύτερη επιταγή, η οποία
αντικατέστησε την πρώτη σφραγισµένη ακάλυπτη επιταγή, εξοφλήθηκε. ότι είναι
παράνοµη η τήρηση από Τράπεζα προσωπικών στοιχείων ατόµου, εφόσον
απορρίφθηκε το αίτηµά του για χορήγηση πιστωτικής κάρτας.808 Αντίθετα,
απερρίφθη809 αίτηση διαγραφής διαταγής πληρωµής από το αρχείο της
«Τειρεσίας αε», εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας µετά την προσκόµιση των
δικαιολογητικών εξόφλησης συµπλήρωσε το οικονοµικό δεδοµένο της
εκδοθείσας διαταγής πληρωµής µε την ένδειξη «εξοφλήθηκε».
Όσον αφορά στο δικαίωµα αντίρρησης του εργαζοµένου η Αρχή
θεωρεί810 ότι αυτό συνίσταται στο δικαίωµά του «να ζητήσει οποτεδήποτε, από
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να προβεί σε συγκεκριµένη ενέργεια σχετικά µε την
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που το αφορούν. Μπορεί, δηλαδή ο
εργαζόµενος σχετικά µε τα προσωπικά του δεδοµένα να απευθύνει αίτηση µε την

805

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., ό.π., σελ. 140, Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου

ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 13, αρ. 789-791.
806

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., ό.π., σελ. 141, Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου

ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 13, αρ. 791, Γέροντα Α., ό.π., σελ. 232 επ.
807

Βλ. υπ’ αριθ. 20/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)741.

808

Βλ. υπ’ αριθ. 26/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 86.

809

Βλ. υπ’ αριθ. 13/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)741.

810

Βλ. την υπ’ αριθ. 115/2001 Οδηγία της Αρχής για τις εργασιακές σχέσεις, παραπάνω

υπό 4.4.2.5.2. σηµ. 458 και 4.3.1.2. σηµ. 321.
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οποία να ζητά συγκεκριµένη ενέργεια για όλα ή κάποια από τα προσωπικά του
δεδοµένα, των οποίων η επεξεργασία είναι παράνοµη ή αντισυµβατική.
Ενδεικτικά αναφέρονται στο νόµο τέτοιες περιπτώσεις, όπως η διόρθωση,
προσωρινή µη χρησιµοποίηση, δέσµευση ή διαγραφή. Είναι αυτονόητο ότι στη
σχέση εργασίας, προσωπικά δεδοµένα απαιτούµενα ή από το νόµο ή από τη
σύµβαση, τηρούνται νόµιµα και δεν είναι δυνατή η προβολή αντιρρήσεων περί
αυτών, αφού αυτή θα ήταν παράνοµη και αντισυµβατική. Εποµένως, το
δικαίωµα αντίρρησης πρέπει να

αφορά επεξεργασία πέραν των νοµίµων ή

συµβατικών σκοπών. Οι αντιρρήσεις του εργαζόµενου για να έχουν βάση πρέπει
να επικαλούνται επεξεργασία που για οποιοδήποτε λόγο εξήλθε του παραπάνω
αναφερόµενου πλαισίου, π.χ. ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να ζητήσει τη
διαγραφή του αναφερόµενου περιστατικού της αµελούς συµπεριφοράς του, κατά
τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, ως µη ανταποκρινόµενου στην αλήθεια, να
ζητήσει τη διόρθωση της ηλικίας του, του χρόνου υπηρεσίας του στον ίδιο ή
άλλο εργοδότη κλπ, τη διαγραφή δεδοµένου υπερβαίνοντος το σκοπό του
αρχείου, την προσωρινή µη χρησιµοποίηση δεδοµένου, µέχρι να κριθεί αρµοδίως
η βασιµότητά του ή τη µη διαβίβαση σε τρίτο, άσχετο µε τις νόµιµες ή
συµβατικές υποχρεώσεις.».
Β. Χρόνος άσκησης του δικαιώµατος
Το

υποκείµενο

των

δεδοµένων

έχει

δικαίωµα

να

προβάλλει

οποτεδήποτε811 αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδοµένων που το αφορούν
(άρθρο 13 παρ. 1 εδ. α΄). Από τη διατύπωση του νόµου προκύπτει ότι το
δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί κατά τη διάρκεια της συλλογής µε την άρνηση
χορήγησης της συγκατάθεσης του υποκειµένου για την επεξεργασία των

811

Είναι αυτονόητο ότι το δικαίωµα ασκείται καταχρηστικά µετά την πάροδο µεγάλου

χρονικού διαστήµατος από την προσβολή. Πρβλ. παραπάνω υπό 4.4.4.3.2. σηµ. 33.
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δεδοµένων του, αλλά και αργότερα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας,812 µε την
προβολή των αντιρρήσεων.
Είναι αυτονόητο ότι κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας το υποκείµενο
έχει πάντοτε τη δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης (όταν η συγκατάθεση
νοµιµοποιεί την επεξεργασία), αν αυτό επιθυµεί. Η παραπάνω ανάκληση της
συγκατάθεσης αίρει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας και ο υπεύθυνος
υποχρεούται να τη διακόψει.813
Γ. Τρόπος άσκησης του δικαιώµατος
Το δικαίωµα ασκείται µε έγγραφο προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας και
περιέχει αίτηµα για συγκεκριµένη ενέργεια (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β΄). Αυτή η
ενέργεια έχει τη µορφή επεξεργασίας814 και µπορεί να αφορά µία ή περισσότερες
ενέργειες του υπεύθυνου επεξεργασίας.815 Κατά την άσκηση του δικαιώµατος
απαιτείται η καταβολή ορισµένου ποσού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 παρ.
3.816 Η Αρχή έκρινε817 ότι, παρόλο που το δικαίωµα αντίρρησης δεν ασκήθηκε
812

Βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 13, αρ. 786, Γέροντα Α., ό.π.,

σελ. 232, Τουντόπουλο Β., ό.π., σελ. 24.
813

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., ό.π., σελ. 140 επ.

814

Περισσότερα για τη διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος βλ. Αλεξανδροπούλου-

Αγυπτιάδου Ε., ό.π., σελ. 140, Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 13,
αρ. 793.
815

Βλ. παραπάνω υπό 4.4.4.4.2.Α.

816

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., ό.π., σελ. 140. Βλ. επίσης υπ’ αριθ. 436/1998

απόφαση της Αρχής (ΚΝοΒ (1998)2540), υπ’ αριθ. 122/2001 απόφαση της Αρχής
(http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Nomoi/436.doc) και παραπάνω υπό 4.4.4.3.2. Βλ.
επίσης την υπ’ αριθ. 118/1999 απόφαση της Αρχής (http://www.dpa.gr) µε την οποία
κρίθηκε ότι «κατά το άρθρο 13 παρ. 1 ο συνδροµητής του ΟΤΕ έχει δικαίωµα να
ζητήσει χωρίς επιβάρυνση να µη συµπεριλαµβάνεται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό
κατάλογο σαν ειδική µορφή του δικαιώµατος µη χρησιµοποίησης των προσωπικών του
δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα.».
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εγγράφως, αλλά προφορικώς, θεωρείται ότι νοµίµως ασκήθηκε διότι η εταιρία
(παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών) δέχεται τα πραγµατικά περιστατικά
και, συνεπώς, παρόλο που δέχτηκε τις αντιρρήσεις του συνδροµητή της, δεν
προέβη στις απαιτούµενες ενέργειες διόρθωσης των στοιχείων του και, έτσι, δεν
ανταποκρίθηκε µε τον πιο πρόσφορο για το υποκείµενο τρόπο στο δικαίωµα
αντίρρησης του άρθρου 13 του νόµου. Σχετική είναι και η απόφαση της Αρχής
που έκρινε818 ότι η τηλεφωνική διαµαρτυρία του προσφεύγοντος θα µπορούσε να
θεωρηθεί ως άσκηση του δικαιώµατος αντίρρησης για την ανακρίβεια της
καταχώρησης.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως
επί των αντιρρήσεων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών
(άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ΄). Η Αρχή έκρινε819 ότι η «Τειρεσίας αε» υποχρεούται να
απαντά σε αντιρρήσεις µέσα σε 15 ηµέρες από την υποβολή τους. και, επίσης,
ότι µετά τη συλλογή των δεδοµένων που επιτρέπεται820 να συλλέξουν οι εταιρίες
εµπορίας πληροφοριών (µε σκοπό τη διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας)
χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου και πριν από κάθε διαβίβαση ο
υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να ενηµερώσει τα υποκείµενα ώστε να
ασκήσουν τα δικαιώµατα πρόσβασης και αντίρρησης σύµφωνα µε τα άρθρα 12
και 13 του νόµου. Σε περίπτωση που το υποκείµενο ασκώντας το δικαίωµα
αντίρρησης ζητήσει τη διαγραφή των δεδοµένων του, ο υπεύθυνος επεξεργασίας
υποχρεούται να προχωρήσει στη διαγραφή ενηµερώνοντας το υποκείµενο για τις
τυχόν επιπτώσεις που θα έχει η διαγραφή στην εν γένει συναλλακτική του
συµπεριφορά. Στην περίπτωση που το υποκείµενο αµφισβητήσει τη νοµιµότητα

817
818

Βλ. υπ’ αριθ. 27/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 87.
Βλ. υπ’ αριθ. 1/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/directive_1_2005.doc.
819

Βλ. υπ’ αριθ. 91/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1683.

820

Βλ. παραπάνω υπό 4.4.2.4.
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της εγγραφής και αφού ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 12 και 13, το
βάσιµο του αιτήµατος κρίνεται από την Αρχή.821
Επίσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει στην απάντησή του να
ενηµερώσει το υποκείµενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχοµένως,
για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτηµα. Η απάντηση σε περίπτωση
απόρριψης των αντιρρήσεων πρέπει να κοινοποιείται και στην Αρχή (άρθρο 13
παρ. 1 εδ. δ΄ και ε΄).
Περαιτέρω, εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εµπροθέσµως ή
η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείµενο των δεδοµένων έχει το
δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή και να ζητήσει την εξέταση των αντιρρήσεών
του. Εάν η Αρχή πιθανολογήσει ότι οι αντιρρήσεις είναι εύλογες και ότι
συντρέχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υποκειµένου από τη συνέχιση της
επεξεργασίας, µπορεί να επιβάλλει την άµεση αναστολή της επεξεργασίας έως
ότου εκδώσει οριστική απόφαση επί των αντιρρήσεων (άρθρο 13 παρ. 2).
Έτσι, η Αρχή έκρινε822 ότι είναι παράνοµη η µη απάντηση εταιρίας
συλλογής και εµπορίας πληροφοριών εγγράφως επί αντιρρήσεων υποκειµένου
δεδοµένων που τηρούσε στο αρχείο της, καίτοι η συλλογή των δεδοµένων ήταν
νόµιµη. ότι το δικαίωµα προσφυγής στην Αρχή δεν κωλύεται από τη µη υποβολή
αίτησης στον υπεύθυνο επεξεργασίας (κατ’ άρθρο 13 παρ. 1), εφόσον έχει ήδη
εκδηλωθεί η σχετική άρνησή του823. ότι στην περίπτωση ανακριβούς εγγραφής,
δεν αποτελεί ικανοποίηση του δικαιώµατος αντίρρησης η συµπλήρωση της
ένδειξης «εξοφλήθηκε» στις συναλλαγµατικές και -στη συνέχεια- η διαγραφή
της καταχώρισης από το αρχείο δυσµενών οικονοµικών στοιχείων εταιρίας
(παροχής υπηρεσιών) διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας λόγω παρέλευσης
του χρόνου τήρησης, χωρίς προηγούµενο έλεγχο της νοµιµότητας (ακρίβειας)
της εγγραφής, παρά το εµπρόθεσµο σχετικό αίτηµα του υποκειµένου824. ότι κατά
821

Βλ. υπ’ αριθ. 50/2000 απόφαση της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.2.5.1.1.

822

Βλ. υπ’ αριθ. 5/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 36.

823

Βλ. υπ’ αριθ. 50/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1683.

824

Βλ. υπ’ αριθ. 33/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 35.
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τη διάρκεια της περιόδου που εκκρεµεί η απάντηση στο δικαίωµα αντίρρησης, το
υποκείµενο δικαιούται να µην προβαίνει σε καµία ενέργεια που θα µπορούσε να
προσβάλλει το αναφαίρετο δικαίωµά του στον πληροφοριακό αυτοκαθορισµό,
όπως στη συµπλήρωση ∆ελτίου Αναγγελίας για τη δηµιουργία Μητρώου
Ασφαλισµένων. ότι το ίδιο ισχύει και για την περίοδο πέραν των 15 ηµερών
εντός των οποίων όφειλε να απαντήσει εγγράφως ο υπεύθυνος επεξεργασίας, και
µε δεδοµένο ότι το υποκείµενο προσέφυγε στην Αρχή κατά το άρθρο 13 παρ.
2.825
Όσον αφορά στο δικαίωµα αντίρρησης των εργαζοµένων η Αρχή
θεωρεί826 ότι «ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να απαντήσει εντός 15 ηµερών
στον εργαζόµενο. Αν αυτό δεν συµβεί ή αν η απάντηση δεν κριθεί
ικανοποιητική, ο εργαζόµενος δικαιούται να προσφύγει στην Αρχή, η οποία
αφού εξετάσει στην ουσία το αίτηµα εκδίδει οριστική απόφαση. Ο υπεύθυνος
επεξεργασίας, άλλωστε, αν αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτηµα, υποχρεούται να
το γνωστοποιήσει στην Αρχή και στον εργαζόµενο, πληροφορώντας τον ότι
δικαιούται να προσφύγει στην Αρχή. Αν το αίτηµα γίνει δεκτό ο υπεύθυνος της
επεξεργασίας υποχρεούται να χορηγήσει στον ενδιαφερόµενο σε γλώσσα
κατανοητή αντίγραφο του διορθωµένου µέρους που τον αφορά.». Ακόµη
κρίθηκε827 ότι νοµίµως ασκήθηκε από το υποκείµενο το δικαίωµα αντίρρησης
(για την επεξεργασία οικονοµικών δεδοµένων που το αφορούν) τόσο ενώπιον
του φορέα στον οποίο απασχολείται ως εργαζόµενος όσο και ενώπιον του
ασφαλιστικού του φορέα και, µάλιστα, ανεξάρτητα από το νόµιµο ή µη της
επεξεργασίας και ότι οι παραπάνω φορείς όφειλαν να απαντήσουν εγγράφως
στον αιτούντα εντός 15 ηµερών από την άσκηση του δικαιώµατος.
825

Βλ. υπ’ αριθ. 1470/2000 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/1470%.doc.
826

Βλ. την υπ’ αριθ. 115/2001 Οδηγία της Αρχής για τις εργασιακές σχέσεις, παραπάνω

υπό 4.4.2.5.2. σηµ. 458 και 4.3.1.2. σηµ. 321.
827

Βλ. υπ’ αριθ. 1470/2000 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/1470%.doc.
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∆. Περιορισµοί του δικαιώµατος
Το δικαίωµα αντίρρησης υπόκειται σε περιορισµούς όσον αφορά τη
νόµιµη επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων. Ειδικότερα, η άσκηση του
δικαιώµατος (που αποβλέπει στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων του
υποκειµένου) δεν επιτρέπεται όταν επιβαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς
να προστατεύει το υποκείµενο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η άσκηση του
δικαιώµατος απαγορεύεται, ως καταχρηστική, καθόσον αντίκειται στον κανόνα
της µη καταχρηστικής άσκησης του δικαιώµατος. Για παράδειγµα, το αίτηµα
διαγραφής των δεδοµένων του υποκειµένου είναι καταχρηστικό όταν η
προστασία των προσωπικών του δεδοµένων διασφαλίζεται µε απλή διόρθωση ή
προσθήκη.828
Σηµειώνεται ότι ο νόµος δεν εξαρτά την άσκηση του δικαιώµατος από την
ύπαρξη «επιτακτικών και νόµιµων λόγων σχετικών µε την προσωπική του
(υποκειµένου) κατάσταση»,829 όπως ορίζει το άρθρο 14 (α) της Οδηγίας.
Μάλιστα, αν η Αρχή πιθανολογήσει ότι οι αντιρρήσεις είναι εύλογες και ότι
συντρέχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υποκειµένου από τη συνέχιση της
επεξεργασίας µπορεί να επιβάλλει την άµεση αναστολή830 της µέχρι την έκδοση
της οριστικής απόφασης επί των αντιρρήσεων831 (άρθρο 13 παρ. 2 εδ. β΄).
828

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., ό.π., σελ. 141 και υπ’ αριθ. 13/2002 απόφαση

της Αρχής, παραπάνω υπό 4.4.4.4.2.Α.
829

Βλ. άρθρο 14 (α) της Οδηγίας, που ορίζει ότι: «Τα κράτη-µέλη αναγνωρίζουν στο

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα το δικαίωµα: (α) τουλάχιστον στις
περιπτώσεις του άρθρου 7 στοιχεία ε) και στ), να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγµή, για
επιτακτικούς και νόµιµους λόγους σχετικούς µε την προσωπική του κατάσταση, στην
επεξεργασία των δεδοµένων που το αφορούν, εκτός αν στην εθνική νοµοθεσία ορίζεται
άλλως. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αντίταξης, η επεξεργασία δεν µπορεί πλέον να
αφορά τα δεδοµένα αυτά».
830

Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 7α του νόµου «Όταν η προστασία του ατόµου

από την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων επιβάλλει την άµεση λήψη απόφασης, ο
Πρόεδρος µπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου, να εκδίδει προσωρινή
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το δικαίωµα αντίρρησης υπόκειται σε
περιορισµούς που προκύπτουν από την ερµηνεία του δικαιώµατος και το σκοπό
που υπηρετεί. Οι ενλόγω περιορισµοί επιτρέπουν τη στάθµιση των συµφερόντων
κατά την εφαρµογή του δικαιώµατος και εξασφαλίζουν την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων του υποκειµένου. Σε κάθε περίπτωση εγγύηση της
ορθής ερµηνείας του δικαιώµατος αποτελεί η Αρχή που θέτει τα όρια της
άσκησης του δικαιώµατος και προσπαθεί να συγκεράσει τα αντικρουόµενα
συµφέροντα µεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας και του υποκειµένου των
δεδοµένων.832
Ε. Το βάρος απόδειξης
Κατά την άσκηση του δικαιώµατος αντίρρησης, στην περίπτωση της
σύγκρουσης των συµφερόντων του υποκειµένου των δεδοµένων και του
υπεύθυνου επεξεργασίας ενώπιον της Αρχής, ανακύπτει και το ζήτηµα της
κατανοµής του βάρους απόδειξης, ζήτηµα που συνδέεται µε την ύπαρξη των
νοµίµων προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν ώστε ο υπεύθυνος
επεξεργασίας

να

επεξεργάζεται

νόµιµα

τα

προσωπικά

δεδοµένα

του

υποκειµένου.
Συγκεκριµένα, επειδή όρος της νοµιµότητας της επεξεργασίας των
προσωπικών δεδοµένων είναι, µεταξύ άλλων, και η ακρίβεια των δεδοµένων,833
στην περίπτωση της παραπάνω σύγκρουσης ενώπιον της Αρχής σχετικά µε την

διαταγή για άµεση, ολική ή µερική, αναστολή της επεξεργασίας ή της λειτουργίας του
αρχείου. Η διαταγή ισχύει µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από την Αρχή.
Την παραπάνω αρµοδιότητα έχει και η Αρχή, όταν επιλαµβάνεται του θέµατος.».
831

Βλ. Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 30,

Τουντόπουλο Β., ό.π., σελ. 27 επ.
832

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., ό.π., σελ. 142, Τουντόπουλο Β., ό.π., σελ. 34

επ.
833

Για την αρχή της ακρίβειας βλ. παραπάνω υπό 4.4.2.5.3.
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ακρίβεια των δεδοµένων αυτών, ο µεν υπεύθυνος επεξεργασίας καλείται να
αποδείξει ότι τήρησε την αρχή της ακρίβειας (και άρα η επεξεργασία είναι
σύννοµη) το δε υποκείµενο αρκεί να αµφισβητήσει την ακρίβεια των δεδοµένων
και δεν υποχρεούται να αποδείξει την ανακρίβεια.834
Σε περίπτωση που η ανακρίβεια των δεδοµένων οφείλεται σε µη
ενηµέρωσή τους µε νέα (ακριβή) δεδοµένα, στα οποία, όµως, δεν ήταν δυνατό να
έχει πρόσβαση ο υπεύθυνος (π.χ. εξόφληση συναλλαγµατικών), ο τελευταίος
φέρει το βάρος απόδειξης ότι η µη ενηµέρωση του αρχείου δεν οφείλεται σε δική
του υπαιτιότητα. 835
4.4.4.5.

Το δικαίωµα προσωρινής δικαστικής προστασίας

Στο άρθρο 14 του νόµου καθιερώνεται το δικαίωµα προσωρινής836
δικαστικής προστασίας του υποκειµένου των δεδοµένων, ενώπιον του αρµόδιου
834

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., ό.π., σελ. 142, Τουντόπουλο Β., ό.π., σελ. 33

επ., ο οποίος, µάλιστα, τονίζει ότι (σελ. 26 επ.) «το υποκείµενο των δεδοµένων στην
αίτησή του δεν είναι υποχρεωµένο να διορθώσει το ίδιο τα εσφαλµένα δεδοµένα
παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες, εκτός βεβαίως αν είναι υποχρεωµένο από το
νόµο. Μια ούτως νοούµενη υποχρέωση του υποκειµένου θα επέτρεπε στον υπεύθυνο
επεξεργασίας να διευρύνει τα δεδοµένα του αρχείου του, καταχωρίζοντας απλά
εσφαλµένες πληροφορίες και επιβάλλοντας έτσι στο υποκείµενο των δεδοµένων την
υποχρέωση να του κατονοµάσει τις ορθές. Αρκεί, ως εκ τούτου, να προβεί το
υποκείµενο στον προσδιορισµό του σφάλµατος χωρίς να παράσχει πληροφορίες περί
του ποιά είναι τα δεδοµένα που ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.».
835

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., ό.π., σελ. 142, στην ίδια, Ηλεκτρονική

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας (νοµικό
πλαίσιο), ό.π., σελ. 1391 και σηµ. 86, στην ίδια, Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς από την Τειρεσίας αε (θεσµικό πλαίσιο), ∆ελτίο Ένωσης
Ελληνικών Τραπεζών, ό.π., σελ. 31.
836

Για τον «παραπλανητικό» τίτλο του άρθρου καθόσον το δικαίωµα ικανοποιείται µε

την αναστολή ή τη µη εφαρµογή της πράξης ή της απόφασης που θίγει τον
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κάθε φορά δικαστηρίου, σε περίπτωση που αποφάσεις που το αφορούν
στηρίζονται σε αξιολόγηση πτυχών της προσωπικότητάς του και λαµβάνονται
αποκλειστικά µε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία στοιχείων.837

ενδιαφερόµενο βλ. Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 81, Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 31.
837

Βλ. Εισηγητική Έκθεση του νόµου, ό.π., σελ. 505 και άρθρο 15 παρ. 1 της Οδηγίας

µε τον τίτλο «Αυτοµατοποιηµένες ατοµικές αποφάσεις». Βλ. επίσης Gola P.,
Personalentscheidung per Computer, CF 7-8(2000)44 επ., Kamlah R., ScoringerfahrenStatistik und Datenschutzrecht, ZVI (2004)9 επ.
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Το ενλόγω δικαίωµα είναι αυτοτελές838. παρέχει προσωρινή δικαστική839
προστασία στο υποκείµενο των δεδοµένων σε συγκεκριµένες περιπτώσεις
προσβολής των προσωπικών δεδοµένων που το αφορούν και εφόσον συντρέχουν
οι ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου και υπογραµµίζει το δικαίωµα του ατόµου
(ως υποκειµένου των δεδοµένων) να εξυπηρετείται από τα συστήµατα
επεξεργασίας και να µην αποτελεί το ίδιο αντικείµενο των συστηµάτων
αυτών.840
838

Βλ. Εισηγητική Έκθεση του νόµου, ό.π., σελ. 505. Βλ. επίσης Αλεξανδροπούλου-

Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π., σελ. 40 επ., Μήτρου Λ.,
Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 31. Κατά τον Αυγουστιανάκη
Μ., (ό.π., σελ. 705) το ενλόγω δικαίωµα θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ειδικότερη
εκδήλωση

του

δικαιώµατος

αντίρρησης.

Βλ.

και

Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου

ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 14, αρ. 822, όπου διαπιστώνεται ότι µε το άρθρο 14 εισάγεται
ένα ειδικό δικονοµικό δικαίωµα του υποκειµένου των δεδοµένων και ιδρύεται η
αντίστοιχη δικαστική διαδικασία.
839

Το δικαίωµα του άρθρου 14 αναφέρεται στην προσωρινή δικαστική προστασία ενώ

προσωρινή διοικητική προστασία παρέχεται στο υποκείµενο στο άρθρο 13 παρ. 2 εδ. β΄
(παραπάνω υπό 4.4.4.4. 2.Γ.) αλλά και στο άρθρο 19 παρ. 7α του νόµου κατά το οποίο
«Όταν η προστασία του ατόµου από την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
επιβάλλει την άµεση λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος µπορεί ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόµενου, να εκδίδει προσωρινή διαταγή για άµεση, ολική ή µερική, αναστολή
της επεξεργασίας ή της λειτουργίας του αρχείου. Η διαταγή ισχύει µέχρι την έκδοση
της οριστικής απόφασης από την Αρχή. Την παραπάνω αρµοδιότητα έχει και η Αρχή,
όταν επιλαµβάνεται επί του θέµατος.». Η προηγούµενη παράγραφος προστέθηκε µε το
άρθρο 34 παρ. 6 ν. 2915/2001. Περισσότερα για την έκδοση της κατά τα παραπάνω
προσωρινής διαταγής, τις περιπτώσεις που επιβάλλεται να ρυθµιστούν άµεσα και την
αρµοδιότητα του Προέδρου της Αρχής βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π.,
άρθρο 19, αρ. 1039-1045. Βλ. επίσης Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την
ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 234 επ.
840

Βλ. Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 31 και

Προοίµιο της Οδηγίας (2) που εκτιµά ότι τα συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων
υπηρετούν τον άνθρωπο.
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4.4.4.5.1. Περιεχόµενο του δικαιώµατος
Σύµφωνα µε το άρθρο 14 το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να
ζητήσει την άµεση αναστολή ή τη µη εφαρµογή πράξης ή απόφασης που τον
θίγει, η οποία έχει ληφθεί αποκλειστικά µε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία
στοιχείων και εφόσον η επεξεργασία αυτή αποβλέπει στην αξιολόγηση
στοιχείων της προσωπικότητάς του και ιδίως της αποδοτικότητάς του στην
εργασία, της οικονοµικής φερεγγυότητάς του, της αξιοπιστίας του και της εν
γένει συµπεριφοράς του (άρθρο 14 παρ. 1).
Στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων η Αρχή όρισε841 ότι παρέχεται στον
εργαζόµενο το παραπάνω δικαίωµα σε περίπτωση αυτοµατοποιηµένης
επεξεργασίας των προσωπικών του δεδοµένων, εφόσον αυτή αποβλέπει στην
αξιολόγηση της προσωπικότητάς του και ιδίως της αποδοτικότητάς του στην
εργασία και της εν γένει συµπεριφοράς του. Μάλιστα, η Αρχή ενισχύει842 τη
θέση

του

εργαζόµενου

ορίζοντας

ότι

«όταν

η

επεξεργασία

είναι

841

Βλ. την υπ’ αριθ. 115/2001 Οδηγία της Αρχής, παραπάνω υπό 4.3.1.2. και σηµ. 321.

842

Βλ. την παρ. 2 του άρθρου 14, παρακάτω υπό 4.4.4.5.2.Γ. Σύµφωνα µε το άρθρο 14

παρ. 2 το δικαίωµα µπορεί να ικανοποιηθεί και όταν δεν συντρέχουν οι λοιπές
ουσιαστικές προϋποθέσεις της προσωρινής δικαστικής προστασίας, όπως προβλέπονται
κάθε φορά. Συνεπώς, θα πρέπει να συντρέχουν οι δικονοµικές προϋποθέσεις της
προσωρινής δικαστικής προστασίας, όπως προβλέπονται κάθε φορά. Αντίθετα µε την
παραπάνω ερµηνεία, η Αρχή ορίζει στην ενλόγω 115/2001 Οδηγία της ότι το δικαίωµα
µπορεί να ικανοποιηθεί, ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις παροχής
έννοµης προστασίας (ουσιαστικές και δικονοµικές) ενισχύοντας ακόµη περισσότερο τα
δικαιώµατα του εργαζόµενου και εµβαθύνοντας, συγχρόνως, τα δικαιώµατα που
σχετίζονται µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Η παραπάνω ενίσχυση και
εµβάθυνση αντανακλά και στην άσκηση και άλλων ατοµικών δικαιωµάτων. Βλ.
Μήτρου Λ., Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο των εργασιακών
σχέσεων. Η συµβολή της Αρχής, σε: ∆όνου Π. - Μήτρου Λ. - Μίτλεττον Φ. Παπακωνσταντίνου Β., Η Αρχή Προστασίας των δικαιωµάτων, ό.π., σελ. 42 επ.
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αυτοµατοποιηµένη και αποβλέπει στους παραπάνω σκοπούς, ο εργαζόµενος έχει
το δικαίωµα να προσφύγει στο αρµόδιο πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο και να
ζητήσει την άµεση αναστολή ή µη εφαρµογή πράξης ή απόφασης που τον θίγει,
ανεξάρτητα, αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις παροχής έννοµης
προστασίας. Είναι αυτονόητο ότι, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που
προβλέπονται από διατάξεις ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαίου, η προσωρινή
προστασία δίδεται για οποιοδήποτε λόγο, αλλά και σε περίπτωση µη
αυτοµατοποιηµένης εργασίας. ∆ικαίωµα οριστικής δικαστικής προστασίας δεν
ορίζεται από το νόµο ως αυτονόητο.».
4.4.4.5.2. Τρόπος άσκησης του δικαιώµατος
Εφόσον πληρούνται οι παρακάτω συγκεκριµένες προϋποθέσεις το
δικαίωµα ασκείται στο αρµόδιο κάθε φορά δικαστήριο (άρθρο 14 παρ. 1) και
µπορεί να ικανοποιηθεί και όταν δεν συντρέχουν οι λοιπές ουσιαστικές
προϋποθέσεις της προσωρινής δικαστικής προστασίας, όπως προβλέπονται κάθε
φορά (άρθρο 14 παρ. 2).

Α. Οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος
Η πρώτη προϋπόθεση είναι: η έκδοση πράξης ή απόφασης που θίγει το
υποκείµενο των δεδοµένων και έχει ληφθεί αποκλειστικά µε αυτοµατοποιηµένη
επεξεργασία. Η αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία843 που οδηγεί στην έκδοση της
πράξης ή της απόφασης αποτελεί το λόγο και το σκοπό της καθιέρωσης του
δικαιώµατος. Η µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία ή η εν µέρει αυτοµατο-

843

Στις «αυτοµατοποιηµένες αποφάσεις» του άρθρου 15 παρ. 1 της Οδηγίας

αναφέρεται και το Προοίµιο της Οδηγίας (41) που αφορά το δικαίωµα πρόσβασης.
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ποιηµένη που οδηγεί κατά τα παραπάνω σε έκδοση πράξης ή απόφασης δεν
παρέχει στο υποκείµενο των δεδοµένων το ενλόγω δικαίωµα.844
Η δεύτερη προϋπόθεση είναι: η πράξη ή η απόφαση (που λαµβάνεται µε
αυτοµατοποιηµένη

επεξεργασία)

να

αποβλέπει

στην

αξιολόγηση

της

προσωπικότητας του υποκειµένου και ιδίως της αποδοτικότητάς του στην
εργασία, της οικονοµικής φερεγγυότητάς του, της αξιοπιστίας του και της εν
γένει συµπεριφοράς του. Σύµφωνα µε τα παραπάνω η αναφορά των εκδηλώσεων
της

προσωπικότητας

που

αξιολογούνται

(µε

την

αυτοµατοποιηµένη

επεξεργασία) είναι ενδεικτική και περιλαµβάνει: την αποδοτικότητα του
υποκειµένου στην εργασία, την οικονοµική του φερεγγυότητα, την αξιοπιστία
του και την εν γένει συµπεριφορά του. Κατά την ενδεικτική αναφορά των
εκδηλώσεων, είναι χαρακτηριστικό ότι -εκτός από την αποδοτικότητα στην
εργασία που και αυτή σχετίζεται µε την οικονοµική δραστηριότητα- οι λοιπές
εκδηλώσεις της προσωπικότητας καθώς και η συµπεριφορά, που µπορεί να είναι
και οικονοµική, αναφέρονται σε οικονοµικά δεδοµένα του υποκειµένου. Το
γεγονός αυτό καταδεικνύει αφενός τη σηµασία που αποδίδει ο νόµος (και η
Οδηγία) στην προστασία του υποκειµένου από την αξιολόγηση της
προσωπικότητάς του µε βάση τα δεδοµένα αυτά, διότι έτσι κινδυνεύει η
προσωπικότητα να µετατραπεί σε µέσο ή εργαλείο οικονοµικών συναλλαγών
και, τελικά, να διασπαστεί από ενιαίο δικαίωµα σε µεµονωµένες εκδηλώσεις,
και, αφετέρου την ιδιαίτερη σηµασία του δικαιώµατος της προσωρινής
δικαστικής προστασίας το οποίο αναφέρεται όχι σε όλες τις περιπτώσεις
προσβολής

των

συγκεκριµένες

προσωπικών
περιπτώσεις

δεδοµένων

προσβολής

του

υποκειµένου,

προσωπικών

αλλά

δεδοµένων,

σε
όταν

συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 14 του νόµου.845

844

Βλ. περισσότερα Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 14, αρ. 827-

828.
845

Βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 14, αρ. 823. Για τη δεύτερη

προϋπόθεση εφαρµογής του άρθρου καθώς και για τα συστήµατα αξιολόγησης της
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Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο των
εργασιακών σχέσεων η Αρχή έκρινε846 ότι «όπως προκύπτει και από το άρθρο 14
του ν. 2472/1997 αποφάσεις που αφορούν κάθε πτυχή της προσωπικότητας των
εργαζοµένων, όπως η συµπεριφορά ή η αποδοτικότητά τους, δεν επιτρέπεται να
λαµβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού

χαρακτήρα.

εργαζόµενους

σε

Μία

τέτοια

πληροφοριακά

διαδικασία

αντικείµενα

και

θα
θα

υποβίβαζε

τους

πρόσβαλε

την

προσωπικότητά τους.».
Η τρίτη προϋπόθεση είναι: η πράξη ή η απόφαση να έχει ληφθεί από
διοικητική αρχή, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή
ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο. Ο νόµος δεν διακρίνει τον ιδιωτικό από το
δηµόσιο τοµέα, αρκεί να χρησιµοποιείται η αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία για
την έκδοση της πράξης ή της απόφασης που προσβάλλεται από το υποκείµενο
των δεδοµένων.
Β. Αρµόδιο δικαστήριο
Η απόφαση ή η πράξη που θίγει το υποκείµενο προσβάλλεται ενώπιον του
αρµόδιου κάθε φορά δικαστηρίου που είναι το δικαστήριο το οποίο θα
επιλαµβανόταν της οριστικής δικαστικής προστασίας. Αν η προσβαλλόµενη
πράξη ή απόφαση είναι διοικητική, αρµόδιο είναι το διοικητικό δικαστήριο. Αν η
προσβαλλόµενη πράξη ή απόφαση είναι ιδιωτική, αρµόδιο είναι το πολιτικό
δικαστήριο.847

πιστοληπτικής ικανότητας (credit scoring) και αξιολόγησης συµπεριφοράς υπαρχόντων
πελατών (behavioural scoring) βλ. στους ίδιους, ό.π., άρθρο 14, αρ. 829-833.
846

Βλ. υπ’ αριθ. 115/2001 Οδηγία της Αρχής υπό Γ 7 , παραπάνω υπό 4.3.1.2. και σηµ.

321.
847

Βλ. περισσότερα Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 14, αρ. 839.
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Γ.

Άσκηση του δικαιώµατος χωρίς τη συνδροµή των λοιπών ουσιαστικών
προϋποθέσεων
Κατά την παρ. 2 του άρθρου 14 το δικαίωµα της προσωρινής δικαστικής

προστασίας µπορεί να ικανοποιηθεί και όταν δεν συντρέχουν οι λοιπές
ουσιαστικές προϋποθέσεις της προσωρινής δικαστικής προστασίας που
προβλέπονται κάθε φορά. Για παράδειγµα, το δικαίωµα µπορεί να ικανοποιηθεί
και όταν δεν συντρέχει λόγος κατεπείγοντος για τη λήψη ασφαλιστικών
µέτρων.848 Με την παραπάνω διάταξη διευρύνεται η εφαρµογή του δικαιώµατος
και η προστασία του υποκειµένου των δεδοµένων.849
4.4.5. Οι κυρώσεις
Ο νόµος προβλέπει850 στα άρθρα 21 έως 23 κυρώσεις για την
848

Βλ. Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 81.

849

Βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 14, αρ. 843.

850

Βλ. άρθρο 10 της Σύµβασης 108 και άρθρα 22, 23, 24 της Οδηγίας. Βλ. επίσης

Εισηγητική Έκθεση του νόµου, ό.π., σελ. 506. Οι κυρώσεις των άρθρων 21, 22 και 23
του νόµου επιβάλλονται από την Αρχή για παραβάσεις των ρυθµίσεων του νόµου και
κάθε άλλης διάταξης που προβλέπει την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων, όπως προκύπτει από το άρθρο 15 παρ. 1 του νόµου:
«Συνίσταται Αρχή Προστασίας ∆εδοµένου Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή), µε
αποστολή την εποπτεία της εφαρµογής του παρόντος νόµου και άλλων ρυθµίσεων που
αφορούν την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα καθώς και την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε
φορά.». Έτσι, η Αρχή εποπτεύει την εφαρµογή του νόµου 2472/1997 καθώς και όλο το
ισχύον νοµικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδοµένων: διεθνείς συνθήκες,
κοινοτικές Οδηγίες και Συστάσεις, νόµους, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές
αποφάσεις και κάθε άλλη “ρύθµιση” που αφορά την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων είτε αυτή περιλαµβάνεται σε Οδηγίες, Γνωµοδοτήσεις και Αποφάσεις της
ίδιας της Αρχής είτε σε αποφάσεις των πολιτικών, ποινικών ή διοικητικών
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παράβαση των διατάξεων που αφορούν την προστασία του προσώπου από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι παραπάνω κυρώσεις
αποτελούν µηχανισµό καταστολής των παραβάσεων851 και ολοκληρώνουν852 την

δικαστηρίων, όταν κρίνουν θέµατα που αφορούν το νοµικό πλαίσιο της προστασίας των
δεδοµένων αυτών. Βλ. περισσότερα για το θέµα Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472,
ό.π., άρθρο 15, αρ. 852-880. Αξίζει να σηµειωθεί η υπ’ αριθ. 100/2000 απόφαση της
Αρχής (http://www.dpa.gr = ΚΝοΒ 50(2002)90), µε την οποία η Αρχή οριοθέτησε την
παραπάνω

αρµοδιότητά

της

σε

σχέση

µε

την

αρµοδιότητα

του

Εθνικού

Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου. Στην παραπάνω απόφαση η Αρχή έκρινε σύµφωνα µε
τις διατάξεις 2, 3 παρ. 1, 15 παρ. 1, 19, 21 και 22 του νόµου και σύµφωνα µε το πνεύµα
του εθνικού και κοινοτικού νοµοθέτη για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων στο
πλαίσιο της δηµοσιογραφίας ότι η αρµοδιότητά της εκτείνεται στον έλεγχο της
νοµιµότητας της κατοχής και τηλεοπτικής χρήσης προσωπικών δεδοµένων που
περιέχονται σε αρχείο ενώ η αρµοδιότητα του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου
εκτείνεται στον έλεγχο των όρων της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθµών.
Περαιτέρω η Αρχή στην ίδια απόφαση έταµε το θέµα της σύγκρισης και σύγκρουσης
δύο αξιών που προστατεύονται τόσο από το Σύνταγµα όσο και από την ΕΣ∆Α, της
ελευθερίας της πληροφόρησης αφενός και της προστασίας της προσωπικότητας
αφετέρου και, µε γνώµονα την αρχή της αναλογικότητας, έκρινε ότι το δικαίωµα
πληροφόρησης δεν φθάνει µέχρι του σηµείου της διαπόµπευσης και του εξευτελισµού
της προσωπικότητας, και, έτσι, οδηγήθηκε στη διαπίστωση ότι η επεξεργασία είναι
παράνοµη και επέβαλε ως κύρωση τη διακοπή της επεξεργασίας και την καταστροφή
των ευαίσθητων δεδοµένων καθώς και υψηλό πρόστιµο στον τηλεοπτικό σταθµό.
Μάλιστα, η Αρχή διατηρώντας την αρµοδιότητά της «να αποτρέψει την παράνοµη
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων» έκρινε ότι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό
Συµβούλιο «δεν έχει αρµοδιότητα να αποφανθεί για τη νόµιµη ύπαρξη ή όχι αρχείου
ευαίσθητων δεδοµένων, ενώ οι κυρώσεις που επιβάλλονται στις δύο περιπτώσεις δεν
συµπίπτουν». Βλ. επίσης για το θέµα Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την
ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 247 όπου και παραπέρα
παραποµπές.
851

Βλ. Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ.40.
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προστασία του προσώπου από την επεξεργασία δεδοµένων που το αφορούν.
Ειδικότερα, προβλέπονται διοικητικές (άρθρο 21), ποινικές (άρθρο 22) και
αστικές κυρώσεις (άρθρο 23).
4.4.5.1.

∆ιοικητικές κυρώσεις

Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων προστασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, η Αρχή επιβάλλει στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή
στους τυχόν εκπροσώπους τους τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
α) Προειδοποίηση, µε αποκλειστική προθεσµία για άρση της παράβασης
(άρθρο 21 παρ. 1 εδ. α΄).
Στο

πλαίσιο

των

εργασιακών

σχέσεων,

η

Αρχή

απηύθυνε853

προειδοποίηση σε εταιρία να µην προβαίνει σε καταγραφή των ιστοσελίδων που
επισκέπτονται οι εργαζόµενοι, δηλαδή τα σχετικά στοιχεία να µην αποτελούν
αντικείµενο περαιτέρω επεξεργασίας, ενώ είναι δυνατός ο περιορισµός των
ιστοσελίδων που µπορεί να επισκέπτεται ο εργαζόµενος και, παραπέρα,
απηύθυνε προειδοποίηση στην ίδια εταιρία να µην προβαίνει σε συλλογή και
επεξεργασία δεδοµένων που αφορούν τις κλήσεις και γενικά τις επικοινωνίες στο
χώρο εργασίας, παρά µόνον εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο για την οργάνωση
και τον έλεγχο της διεκπεραίωσης της συγκεκριµένης εργασίας ή του κύκλου
εργασιών και ιδίως τον έλεγχο των δαπανών.
Εξάλλου η Αρχή, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις επεξεργασίας δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς, εφαρµόζοντας τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 εδ.
α΄ του νόµου, απηύθυνε854 αυστηρή προειδοποίηση σε Τράπεζες και σε
852

Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π.,

σελ. 41, Αυγουστιανάκη Μ., ό.π., σελ. 707 επ., Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από
την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 245 επ.
853
854

Βλ. υπ’ αριθ. 61/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 38.
Βλ. υπ’ αριθ. 11/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/11_2005.doc.
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ασφαλιστική εταιρία να εφαρµόσει τις απαιτούµενες διαδικασίες για την ασφαλή
καταστροφή των προσωπικών δεδοµένων που επεξεργάζεται µετά το πέρας της
περιόδου που απαιτείται για την πραγµατοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας.
απηύθυνε855 αυστηρή προειδοποίηση σε ασφαλιστική εταιρία για την τήρηση
των διατάξεων του νόµου σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
που διεξάγουν πρόσωπα υπό τον έλεγχό της ως υπεύθυνου επεξεργασίας. και σε
µαιευτήριο για την διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας. απηύθυνε856
αυστηρή προειδοποίηση σε διαχειριστή ώστε η ανάρτηση των θεµάτων της
γενικής συνέλευσης να γίνεται στον εσωτερικό χώρο της πολυκατοικίας, στην
είσοδο (αλλά σε διακριτικό σηµείο), ώστε να γίνεται αντιληπτή από όλους τους
ένοικους της πολυκατοικίας. απηύθυνε857 αυστηρή προειδοποίηση προς εταιρία
κινητής τηλεφωνίας να λάβει τα απαιτούµενα µέτρα ώστε τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα συνδροµητών να είναι ακριβή και να εφαρµόζει µε τον
πιο πρόσφορο για το υποκείµενο τρόπο το δικαίωµα αντίρρησης. απηύθυνε858
αυστηρή προειδοποίηση προς εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
για τη λήψη κατάλληλων µέτρων προκειµένου τα πρόσωπα που διεξάγουν την
επεξεργασία των στοιχείων των συνδροµητών να τηρούν τις διατάξεις των
νόµων 2472/1997 και 2774/1999.
Ακόµη, απηύθυνε859 προειδοποίηση σε τράπεζα να επιστρέψει εντός 10
ηµερών προσωπικά στοιχεία ατόµου σχετικά µε αίτηµά του χορήγησης

855

Βλ. υπ’ αριθ. 150/2001 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/apofasi_maieyti_asfal.doc
856

Βλ. υπ’ αριθ. 47/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/47_05_anonym.doc.
857

Βλ. υπ’ αριθ. 27/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 36 και

87.
858

Βλ. υπ’ αριθ. 12/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 36.

859

Βλ. υπ’ αριθ. 26/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 36 και

86 επ.
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πιστωτικής κάρτας, εφόσον απορρίφτηκε το αίτηµα αυτό. απηύθυνε860
προειδοποίηση σε ανώνυµη εταιρία/Κέντρο Πληροφόρησης εντός 15 ηµερών
από τη λήψη της απόφασης: να διαγράψει από το αρχείο της τα δεδοµένα του
καταγγέλλοντος που αφορούν επιταγή και το µέτρο στέρησης του βιβλιαρίου
επιταγών. να διαγράψει από το αρχείο της οποιαδήποτε αναφορά σε ευµενή
στοιχεία της ακίνητης περιουσίας του καταγγέλλοντος. να οργανώσει κατάλληλα
το αρχείο της και το πληροφοριακό της δελτίο για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που περιλαµβάνονται στο αρχείο, ώστε να υπάρχει σαφής
διαχωρισµός και αναφορά µεταξύ ευµενών και δυσµενών στοιχείων, σύµφωνα
µε την απόφαση 50/2000 της Αρχής που προβλέπει ότι για την επεξεργασία των
ευµενών στοιχείων απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειµένου. απηύθυνε861
προειδοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας, διαχειριστή πολυκατοικίας, να µην
αναρτά την κατάσταση των κοινόχρηστων δαπανών σε χώρο της πολυκατοικίας
στον οποίο έχουν πρόσβαση εκτός των συνιδιοκτητών και τρίτα πρόσωπα
επισκέπτες της πολυκατοικίας. απηύθυνε862 προειδοποίηση προς Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση να απέχει από την καταχώριση στην ιστοσελίδα της ανακριβών
προσωπικών δεδοµένων. απηύθυνε863 προειδοποίηση σε δικηγόρο να µη
χρησιµοποιεί έγγραφα από µια δικογραφία σε άλλη, χωρίς την προηγούµενη
συγκατάθεση και ενηµέρωση των υποκειµένων.
Στο πλαίσιο της συµβουλευτικής864 της αρµοδιότητας η Αρχή, στη
860

Βλ. υπ’ αριθ. 35/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/35_05_anonym.doc.
861

Βλ. υπ’ αριθ. 75/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)741.

862

Βλ. υπ’ αριθ. 77/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)741.

863

Βλ. υπ’ αριθ. 68/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 38.

864

Η έννοια της «σύστασης» ως διοικητικής κύρωσης είναι διαφορετική από την έννοια

της «σύστασης» του άρθρου 19 παρ. 1 εδ. γ΄ του νόµου κατά το οποίο η Αρχή έχει
αρµοδιότητα να «απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας
ή τους τυχόν εκπροσώπους τους και δίδει κατά την κρίση της δηµοσιότητα σ’ αυτές.».
Στην περίπτωση του παραπάνω άρθρου η «σύσταση» αποτελεί πρόταση για τη
διαφύλαξη το δικαιώµατος προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και εµπίπτει στη
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γνωστή απόφαση 109/1999865 προς την «Τειρεσίας αε», υποδεικνύει στην αε ότι
«πρέπει να τηρεί τα στοιχεία του νόµου µε αυστηρότητα διότι ο έλεγχος θα είναι
εξαιρετικά αυστηρός» και, στη συνέχεια, µε την επίσης γνωστή απόφαση
523/1999866 θεωρεί την προτεινόµενη (από την παραπάνω εταιρία) κλιµάκωση
του χρόνου διατήρησης των προσωπικών δεδοµένων που τηρεί «προς το παρόν
ανεκτή». επιφυλάσσεται να αναθεωρήσει τη θέση της σε περίπτωση που
προκύψουν προβλήµατα εφαρµογής. απευθύνει στην ενλόγω εταιρία λεπτοµερείς
υποδείξεις για την κατηγοριοποίηση και τη διατήρηση των δεδοµένων στο
αρχείο της. θέτει πρόσθετους όρους και αποκλειστική προθεσµία τεσσάρων
µηνών από την έγκριση της κατηγοριοποίησης από την Αρχή (λόγω των
αναγκαίων προσαρµογών του λογισµικού), για την εφαρµογή της, τόσο για τα
υπάρχοντα δεδοµένα, όσο και γιαυτά που θα εισάγονται στο µέλλον και, τέλος,
τροποποιεί την προηγούµενη 109/1999 απόφασή της προσθέτοντας και άλλους
αποδέκτες των δεδοµένων.
Εξάλλου, η Αρχή σε Οδηγία867 της εφιστά την προσοχή των υπεύθυνων
επεξεργασίας ότι µπορεί να ασκεί οποτεδήποτε κάθε αναγκαίο έλεγχο και
συµβουλευτική αρµοδιότητα της Αρχής στο πλαίσιο της άσκησης του προληπτικού
ελέγχου. Βλ. για το θέµα Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 19, αρ.
997. Κατά την Μήτρου Λ., Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 40,
ταυτόχρονα µε το σύστηµα των κυρώσεων διαµορφώνεται και ένα σύστηµα
«εξωνοµικών, «πολιτικών» κυρώσεων. Στο σύστηµα αυτό εντάσσεται: α) η δυνατότητα
της Αρχής να δώσει δηµοσιότητα στις συστάσεις και υποδείξεις προς τους υπεύθυνους
επεξεργασίας, β) η καταγγελία των παραβάσεων του νόµου στο Κοινοβούλιο αλλά και
δυνητικά γ) η έκθεση που του υποβάλλει εφόσον σε αυτήν επισηµαίνονται προβλήµατα
εφαρµογής που αποδίδονται στους υπεύθυνους επεξεργασίας.». Με την έννοια αυτή,
είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι η «σύσταση» της Αρχής αποτελεί διοικητική κύρωση.
865

Βλ. παραπάνω σηµ. 387.

866

Βλ. παραπάνω σηµ. 390.

867

Βλ. άρθρο 2 (υπό Γ) της υπ’ αριθ. 1122/2000 Οδηγίας της Αρχής «για την

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µέσω κλειστών κυκλωµάτων», Ετήσια Έκθεση
της Αρχής 2003, ό.π., σελ. 72 επ. και παραπάνω υπό 4.4.2.5.4. και σηµ. 502.
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µάλιστα αυτεπαγγέλτως και να επιβάλλει τις προβλεπόµενες διοικητικές
κυρώσεις στους παραβάτες, και, επίσης, απευθύνει868 σύσταση προς Κρατικό
Θεραπευτήριο-Κέντρο Υγείας να εκδώσει, εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, νέο
πιστοποιητικό προϋπηρεσίας, χωρίς να συµπεριλαµβάνει πέραν του είδους και
της διάρκειας της εργασίας και στοιχεία σχετικά µε την ποιότητα και τη διαγωγή
του υποκειµένου των δεδοµένων.
Ακόµη, η Αρχή, στο πλαίσιο του παραπάνω συµβουλευτικού της ρόλου
(άρθρο 19 παρ. 1 εδ. γ΄) απηύθυνε συστάσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις
επεξεργασίας

δεδοµένων

οικονοµικής

συµπεριφοράς.

Για

παράδειγµα,

απηύθυνε869 σύσταση σε τράπεζα, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 εδ. γ΄ του
νόµου, να ενηµερώνει τα υποκείµενα των δεδοµένων σε περίπτωση ελέγχου είτε
πριν από τη διενέργεια του ελέγχου, είτε για το ενδεχόµενο του ελέγχου στη
φάση που ανοίγεται ο τραπεζικός λογαριασµός από τον πελάτη. απηύθυνε870
σύσταση σε τράπεζα να διαγράψει τα στοιχεία του Α.∆.Τ. και Α.Φ.Μ. των
πελατών της από τους απαντητικούς φακέλους που χρησιµοποιεί για την
αποστολή βεβαιώσεων. απηύθυνε871 σύσταση σε Ταµείο Προσωπικού Τραπεζών
να συµµορφωθεί πλήρως και να εφαρµόσει αµέσως τα οριζόµενα στη
Γνωµοδότηση 31/2002 της Αρχής,872 σε άλλη περίπτωση, η Αρχή επιφυλάσσεται
να προβεί στην επιβολή προστίµου σύµφωνα µε το άρθρο 21 του νόµου.
απηύθυνε873 σύσταση σε αε ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών
δεδοµένων των υποκειµένων (κατοίκων νησιών κάτω των 3.100 κατοίκων) να

868

Βλ. υπ’ αριθ. 40/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 37.

869

Βλ. υπ’ αριθ. 46/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 36.

870

Βλ. υπ’ αριθ. 1/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 35.

871

Βλ. υπ’ αριθ. 22/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 36.

872

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 31/2002 Γνωµοδότηση της Αρχής (ΚΝοΒ 51(2003)732)

αρκεί η απλή επίδειξη εκκαθαριστικού σηµειώµατος προς ασφαλιστικό ταµείο,
προκειµένου αυτό να καταβάλει βοήθηµα στους δικαιούχους, ενώ η υποχρέωση
προσκόµισης αντιγράφου υπερβαίνει το σκοπό της επεξεργασίας.
873

Βλ. υπ’ αριθ. 24/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 86 επ.
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µην

επαναλάβει

την

επεξεργασία

αντιγράφου

ταυτότητας

και

του

εκκαθαριστικού στο µέλλον καθόσον είναι αντίθετη στις διατάξεις του νόµου,
διότι υπερβαίνει το σκοπό της επεξεργασίας. απηύθυνε874 σύσταση στην ΕΣΗΕΑ
να τροποποιήσει συγκεκριµένο απογραφικό δελτίο, να καταστρέψει από το
αρχείο της τα δεδοµένα (που αφορούν τις αποδοχές των µελών της και το αν
κάποιο µέλος είναι επιδοτούµενο από ταµείο ανεργίας και αν ναι, από πότε) που
είχε συλλέξει και να ενηµερώσει σχετικά τόσο την Αρχή όσο και τα µέλη της.
απηύθυνε875 σύσταση σε ∆ικηγορικό Σύλλογο να τροποποιήσει άρθρο του
Καταστατικού του Ταµείου Συνεργασίας του, ώστε η ενηµέρωση των µελών του
που δεν δικαιούνται µέρισµα να γίνεται ατοµικά και όχι µε την ανάρτηση της
ονοµαστικής κατάστασης στα γραφεία του Συλλόγου. επέβαλε876 σύσταση σε
υποκατάστηµα του ΙΚΑ για τη µη τήρηση των µέτρων ασφαλείας του αρχείου
που τηρεί.
β) Πρόστιµο ποσού από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) έως πενήντα
εκατοµµύρια (50.000.000) δραχµές877 (άρθρο 21 παρ. 1 εδ. β΄).
874

Βλ. υπ’ αριθ. 41/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/41_05_anonym.doc.
875

Βλ. υπ’ αριθ. 36/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/36_05_anonym.doc.
876
877

Βλ. υπ’ αριθ. 52/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 38.
Σύµφωνα µε το άρθρο 19 ν. 2842/2000 (ΦΕΚ Α΄ 207/27.9.2000) «Λήψη

συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98
και 2866/98 του Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ»,
«οπουδήποτε σε νόµους και κανονιστικές πράξεις προβλέπονται χρηµατικά ποσά
δραχµών από πρόστιµα, παράβολα και χρηµατικές ποινές ή άλλες οικονοµικές
επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις, τα ποσά αυτά µετά τη µετατροπή και στρογγυλοποίησή
τους σε ΕΥΡΩ, είναι δυνατόν, µε κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας, Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να
αναπροσαρµόζονται από 1.1.2002.». Κατά την Εισηγ. Έκθ. του ανωτέρω ν. 2842/2000
(ΚΝοΒ 48(2000) 1937) µε το άρθρο αυτό δίνεται η δυνατότητα µε κοινές υπουργικές
αποφάσεις, µετά από τη µετατροπή και τη στρογγυλοποίηση τους σε ευρώ, σύµφωνα µε
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Έτσι, η Αρχή επέβαλε878 πρόστιµο σε εταιρία έκδοσης πιστωτικών
καρτών και στην «Τειρεσίας αε» για µη ενηµέρωση υποκειµένου σχετικά µε την
επεξεργασία δεδοµένων του και την επεξεργασία ανακριβών δεδοµένων
αντίστοιχα. επέβαλε879 πρόστιµο 10.000€ σε εταιρία επειδή χορήγησε βεβαιώσεις
αποδοχών υπαλλήλων της σε τρίτους για χρήση ενώπιον δικαστηρίου χωρίς την
προηγούµενη ενηµέρωσή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 3 του νόµου.
επέβαλε880 πρόστιµο 5.000€ σε ανώνυµη εταιρία/Κέντρο Πληροφόρησης για
παράνοµη διατήρηση στο αρχείο της και παράνοµη διαβίβαση σε συνδροµήτριά
της εταιρία των δεδοµένων του καταγγέλοντος που αφορούν επιταγή καθώς και
το µέτρο της στέρησης βιβλιαρίου επιταγών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
απόφασης 523/1999 της Αρχής. επέβαλε881 πρόστιµο 100.000€ σε τράπεζα για
την προσβολή που επήλθε στα υποκείµενα λόγω της µορφής της προώθησης
πιστωτικής κάρτας, η οποία ήταν ιδιαίτερα επιθετική. επέβαλε882 πρόστιµο σε
τράπεζα, επειδή υπάλληλός της ανακοίνωσε στοιχεία σχετικά µε χρηµατική
οφειλή στον προϊστάµενο του οφειλέτη. επέβαλε883 πρόστιµο 40.000€ σε
υπεύθυνο επεξεργασίας για την τήρηση στοιχείων υποκειµένου, το οποίο είχε

τις διατάξεις του άρθρου 2, να αναπροσαρµόζονται χρηµατικά ποσά όπως παράβολα,
πρόστιµα κλπ. που προβλέπονται σε διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Σύµφωνα µε τα
παραπάνω, επιβάλλεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας, Οικονοµικών και (στη συγκεκριµένη περίπτωση) ∆ικαιοσύνης µε την
οποία θα αναπρο- σαρµόζονται τα ποσά των προστίµων σε ευρώ.
878

Βλ. υπ’ αριθ. 90/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)741.

879

Βλ. υπ’ αριθ. 37/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 36 και

94.
880

Βλ. υπ’ αριθ. 35/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/35_05_anonym.doc.
881

Βλ. υπ’ αριθ. 39/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/39_05%20anonym.doc.
882

Βλ. υπ’ αριθ. 69/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)741.

883

Βλ. υπ’ αριθ. 66/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 38.
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ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του. επέβαλε884 πρόστιµο 10.000€ σε εταιρία για
την παράνοµη επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του προσφεύγοντος και
συγκεκριµένα των στοιχείων χρέωσής του ως συνδροµητή ενώ δεν προέβη στη
διόρθωση αυτών σύµφωνα µε το άρθρο 13 του νόµου. επέβαλε885 κύρωση
30.000€ σε εταιρία συλλογής και εµπορίας πληροφοριών, η οποία, καίτοι
συνέλεξε

νοµίµως

εκ

παραδροµής

δηµιουργηθέν

δυσµενές

στοιχείο

προσφεύγοντος, δεν απάντησε επί των αντιρρήσεών του ως όφειλε σύµφωνα µε
το άρθρο 13 του νόµου. επέβαλε886 πρόστιµο 30.000€ σε εταιρία παροχής
υπηρεσιών διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας για τη µη ικανοποίηση του
δικαιώµατος αντίρρησης στην περίπτωση ανακριβούς εγγραφής.
Επίσης, εφαρµόζοντας τις προβλεπόµενες στο άρθρο 21 παρ. 1 εδ. α΄ και
β΄ κυρώσεις η Αρχή επέβαλε887 στην «Τειρεσίας αε» πρόστιµο 20.000€ για
παράβαση του άρθρου 12 του νόµου και διέταξε την εταιρία να ικανοποιήσει
εντός 10 ηµερών το δικαίωµα πρόσβασης του προσφεύγοντος και, ακόµη,
επέβαλε888 πρόστιµο 5.000€ σε οργανισµό για µη ικανοποίηση του δικαιώµατος
πρόσβασης υποκειµένου δεδοµένων. επέβαλε889 πρόστιµο 30.000€ και 15.000€
αντίστοιχα σε τράπεζες για τη µη ικανοποίηση του δικαιώµατος πρόσβασης
υποκειµένου στα προσωπικά δεδοµένα που το αφορούν. επέβαλε890 πρόστιµο
20.000€ σε Υπουργό, ως υπεύθυνο επεξεργασίας των αρχείων που τηρούνται
στο υπουργείο του, για τη µη συµµόρφωση των αρµοδίων υπηρεσιών του
υπουργείου του στο διατακτικό απόφασης της Αρχής µε την οποία είχε επιβληθεί

884

Βλ. υπ’ αριθ. 27/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 87.

885

Βλ. υπ’ αριθ. 5/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 36.

886

Βλ. υπ’ αριθ. 33/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 36.

887

Βλ. υπ’ αριθ. 1/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/directive_1_2005.doc.
888

Βλ. υπ’ αριθ. 65/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 38.

889

Βλ. υπ’ αριθ. 28 και 30/2003 αποφάσεις της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ.

36 και 90.
890

Βλ. υπ’ αριθ. 36/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 37.
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προειδοποίηση να ικανοποιηθεί το δικαίωµα πρόσβασης προσφεύγοντος στο
φάκελό του. επέβαλε891 πρόστιµο 5.000€ σε αε έκδοσης πιστωτικής κάρτας και
σε Τράπεζα για την παραβίαση του άρθρου 10 (υποχρέωση απορρήτου και
ασφάλεια της επεξεργασίας) του νόµου. επέβαλε892 πρόστιµο σε ασφαλιστική
εταιρία για παράνοµη επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων από προστηθέντα σ’
αυτήν άτοµα κατά παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1 του νόµου. και σε µαιευτήριο
για τη διαρροή προσωπικών δεδοµένων των καταγγελλόντων. και, τέλος,
επέβαλε893 πρόστιµο 1.500€ για παράνοµη επεξεργασία δεδοµένων εξερχοµένων
τηλεφωνικών

κλήσεων

συνδροµητή

(κλήση

προσώπων

µε

τα

οποία

επικοινωνούσε ο συνδροµητής) µε σκοπό όχι την απόδειξη του αληθούς της
απαίτησης πληρωµής του λογαριασµού, αλλά της διεύθυνσης κατοικίας για τον
εντοπισµό του συνδροµητή οφειλέτη εκ µέρους της εταιρίας παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
γ) Προσωρινή ανάκληση άδειας και δ) οριστική ανάκληση άδειας (άρθρο
21 παρ. 1 εδ. γ΄ και δ΄).
Η διοικητική κύρωση της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας
που προβλέπεται στα εδάφια γ΄ και δ΄ του νόµου αναφέρεται στις άδειες που
χορηγεί894 η Αρχή και οι οποίες σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου είναι895 α) η
891

Βλ. υπ’ αριθ. 11/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/11_2005.doc.
892

Βλ. υπ’ αριθ. 150/2001 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/apofasi_maieyti_asfal.doc.
893
894

Βλ. υπ’ αριθ. 12/2003 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 35.
Κατά το άρθρο 19 παρ. 1 εδ. δ΄ του νόµου, η Αρχή «χορηγεί τις άδειες που

προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου και καθορίζει το ύψος των σχετικών
παραβόλων».
895

Οι υπό α) και β) άδειες της Αρχής αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα και ως

εκ τούτου εκφεύγουν του αντικειµένου της παρούσης µελέτης. Βλ. περισσότερα για το
θέµα Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 7, αρ. 548 επ. και άρθρο 8, αρ.
611 επ., Ιγγλεζάκη Ι., ό.π., σελ. 272 επ. Βλ. επίσης παραπάνω υπό 4.4.3.1.2. και 4.4.3.2.
και σηµ. 601, 605.
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άδεια συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων, καθώς και η άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας σχετικού αρχείου (άρθρο 7 παρ. 2), β) η άδεια
διασύνδεσης αρχείων που περιέχουν ευαίσθητα δεδοµένα (άρθρο 8 παρ. 3) και γ)
η άδεια διασυνοριακής διαβίβασης896 δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα
οποία έχουν υποστεί ή πρόκειται να υποστούν επεξεργασία µετά τη διαβίβασή
τους, προς χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 9).
Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας
διασυνοριακής διαβίβασης δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς (προς χώρα
που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση), αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν
συµµορφωθεί µε τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής προβλέπονται και ιδιαίτερες
ποινικές κυρώσεις897 κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του νόµου.
ε) Καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των
σχετικών δεδοµένων (άρθρο 21 παρ. 1 εδ. ε΄).898
Η ενλόγω διοικητική κύρωση µπορεί να επιβληθεί από την Αρχή και ως
προς τα δύο µέρη της. περιλαµβάνει στην έννοιά της και την υποχρέωση του
υπεύθυνου επεξεργασίας να επιστρέψει στο υποκείµενο τα δεδοµένα που το
αφορούν. η Αρχή µπορεί να ορίσει προθεσµία για την καταστροφή ή τη διακοπή
της επεξεργασίας και, τέλος, η παράβαση της σχετικής απόφασης της Αρχής
επιφέρει και ποινικές κυρώσεις κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του νόµου.

896

Βλ. παραπάνω υπό 4.4.3.3.

897

Βλ. παρακάτω υπό 4.4.5.2.

898

Βλ. και παραπάνω υπό 4.4.2.5.5. Βλ. επίσης Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472,

ό.π., άρθρο 21, αρ. 1098-1103 όπου (1099) διατυπώνεται η άποψη ότι η καταστροφή
του αρχείου αποτελεί ηπιότερο διοικητικό µέτρο από την οριστική ανάκληση της άδειας
καθόσον δεν επιδρά στο µέλλον αλλά µόνον µέχρι τη χρονική στιγµή που επιβάλλεται.
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Έτσι, η Αρχή εφαρµόζοντας899 την ενλόγω διάταξη απαγόρευσε σε
δηµοσιογράφο και σε τηλεοπτικό σταθµό την επαναπροβολή της εκποµπής
(διακοπή της επεξεργασίας) κατά το µέρος που περιέχει µη σύννοµη
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων του προσφεύγοντος. οποιαδήποτε χρήση
του αποµαγνητοφωνηµένου κειµένου της εκποµπής κατά το ίδιο µέρος. Επίσης
µε την ίδια απόφαση900 απαγόρευσε στο δηµοσιογράφο καθώς και σε
οποιονδήποτε άλλον τη χρήση της κασέτας της επίµαχης εκποµπής κατά το ίδιο
µέρος, σε περίπτωση που τυχόν περιέλθει για οποιονδήποτε λόγο στην κατοχή
τους. διέταξε901 εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να διακόψει την
επεξεργασία των δεδοµένων του υποκειµένου. επέβαλε902 στους υπεύθυνους
επεξεργασίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ∆ήµου την υποχρέωση, εντός
µηνός από την κοινοποίηση της παρούσας, να διακόψουν την επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων για το σκοπό ελέγχου της εισόδου και εξόδου των
εργαζοµένων στους χώρους εργασίας µε τη µέθοδο της δακτυλοσκόπησης και να
καταστρέψουν τα σχετικά αρχεία και, µάλιστα, σε περίπτωση που η επεξεργασία
δεν έχει αρχίσει, απαγόρευσε την έναρξη και τη δηµιουργία σχετικών αρχείων.
επέβαλε903 ως κύρωση σε ασφαλιστική εταιρία την καταστροφή, δηλαδή
899

Οι αποφάσεις που παρατίθενται ως παραδείγµατα, παρόλο που δεν αφορούν όλες

απλά προσωπικά δεδοµένα (στα οποία ανήκουν και τα οικονοµικά), επελέγησαν µε
σκοπό να καταδείξουν την εφαρµογή της διάταξης από την Αρχή για την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων των φυσικών προσώπων καθώς και των ελευθεριών τους
στο πλαίσιο του νόµου.
900

Βλ. υπ’ αριθ. 38/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/38_05_anonym.doc.
901

Βλ. υπ’ αριθ. 120/2001 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/apofasi_120_kartokiniti.doc.
902

Βλ. υπ’ αριθ. 245/2000 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/APOFASIDAKTYLIKAAPOTYPOMATA.doc.
903

Βλ. υπ’ αριθ. 2/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 36 και 79.

Παρόλο που η ενλόγω απόφαση αναφέρεται σε ευαίσθητα δεδοµένα υγείας που δεν
αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας µελέτης παρατίθεται λόγω έλλειψης
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επιστροφή στο υποκείµενο, υπερηχογραφήµατος, το οποίο είχε συλλέξει και
καταχωρήσει σε αρχείο παρανόµως. έκρινε904 ότι η συλλογή απλών προσωπικών
δεδοµένων τρίτων προσώπων µη συνδεοµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας
µε την ασφαλιστική εταιρία αε υπερβαίνει το σκοπό της επεξεργασίας και για το
λόγο αυτό πρέπει να καταστραφούν µε ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας και
να µη συλλέγονται στο µέλλον και ότι για το σκοπό αυτό υποχρεούται ο
υπεύθυνος επεξεργασίας να αποστείλει στην Αρχή εντός 15 ηµερών από την
κοινοποίηση της παρούσας πρωτόκολλο καταστροφής. επέβαλε905 σε δικηγόρο
ως κύρωση την καταστροφή όλων των εγγράφων, τα οποία συµπεριέλαβε στο
αρχείο του, χωρίς να είναι νόµιµος ο τρόπος συλλογής.
Περαιτέρω, στην παρ. 2 του άρθρου 21 προβλέπονται οι όροι και οι αρχές
που διέπουν την επιβολή των κυρώσεων από την Αρχή.
Συγκεκριµένα, οι διοικητικές κυρώσεις του προστίµου, της (προσωρινής ή
οριστικής) ανάκλησης άδειας και της καταστροφής αρχείου ή διακοπής της
επεξεργασίας και καταστροφής των σχετικών δεδοµένων επιβάλλονται πάντοτε
ύστερα από ακρόαση906 του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του
(άρθρο 21 παρ. 2 εδ. α΄). Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανάλογες προς τη
βαρύτητα της παράβασης που καταλογίζεται (άρθρο 21 παρ. 2 εδ. β΄). Το ενλόγω
εδάφιο εισάγει την αρχή της αναλογικότητας907 που οφείλει να λαµβάνει υπόψη
της η Αρχή κατά την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 21 του νόµου.
αποφάσεων της Αρχής που αναφέρονται στα οικονοµικά δεδοµένα όσον αφορά την
εφαρµογή του άρθρου 21 παρ. 1 εδ. ε΄ του νόµου. Βλ. επίσης τις υπ’ αριθ. 43/2004 και
49/2004 (µε την οποία, µάλιστα, επιβάλλεται καταστροφή του αρχείου) αποφάσεις της
Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 37, 38.
904

Βλ. υπ’ αριθ. 52/2005 απόφαση της Αρχής, http://www.dpa.gr/Documents/Gre/

Apofaseis/52_05_anonym.doc.
905
906

Βλ. υπ’ αριθ. 38/2004 απόφαση της Αρχής, Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 37.
Για το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης του

άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγµατος βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π.,
άρθρο 21, αρ. 1105-1106.
907

Βλ. παραπάνω υπό ΙΙ.2.8.
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Οι διοικητικές κυρώσεις της (προσωρινής ή οριστικής) ανάκλησης άδειας
και της καταστροφής αρχείου ή διακοπής της επεξεργασίας και καταστροφής
των σχετικών δεδοµένων επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής ή καθ’
υποτροπήν παράβασης (άρθρο 21 παρ. 2 εδ. γ΄). Το ενλόγω εδάφιο εξειδικεύει
την αρχή της αναλογικότητας και υπογραµµίζει το ρόλο της Αρχής για την
εξισορρόπηση των συµφερόντων τα οποία είναι «υποχρεωµένη» να σταθµίσει
για την προστασία των φυσικών προσώπων και των θεµελιωδών δικαιωµάτων
τους αφενός, και των οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών και συµφερόντων
αφετέρου.908
Πρόστιµο µπορεί να επιβληθεί σωρευτικά και µε τις κυρώσεις της
(προσωρινής ή οριστικής) ανάκλησης άδειας και της καταστροφής αρχείου ή
διακοπής της επεξεργασίας και καταστροφής των σχετικών δεδοµένων. Εάν
επιβληθεί η κύρωση της καταστροφής αρχείου, για την καταστροφή ευθύνεται ο
υπεύθυνος επεξεργασίας αρχείου, στον οποίο µπορεί να επιβληθεί και πρόστιµο
για µη συµµόρφωση (άρθρο 21 παρ. 2 εδ. δ΄ και ε΄).
Τα ποσά των προστίµων µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του
Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση της Αρχής (άρθρο 21 παρ. 3).
Τέλος, οι πράξεις της Αρχής µε τις οποίες επιβάλλονται πρόστιµα συνιστούν
τίτλο εκτελεστό και επιδίδονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον τυχόν
εκπρόσωπό του. Η είσπραξη των προστίµων γίνεται κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε) (άρθρο 21 παρ. 4).909
4.4.5.2. Ποινικές κυρώσεις

908

Βλ. Μήτρου Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ό.π., σελ. 44 επ. Για

την «αναλογικότητα της βαρύτητας της κύρωσης» και τη διακριτική ευχέρεια της
Αρχής βλ. Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 21, αρ. 1107-1109.
909

Βλ. περισσότερα Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 21, αρ. 1111-

1119.
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Το άρθρο 22 του νόµου προβλέπει ποινικές κυρώσεις σε περιπτώ- σεις
παράβασης των διατάξεών του και, ειδικότερα: α) για πράξεις και παραλείψεις
επί των οποίων η Αρχή δεν έχει -ακόµη- αποφανθεί και β) για µη συµµόρφωση
σε αποφάσεις της Αρχής.910
4.4.5.2.1. Ποινικές κυρώσεις για πράξεις και παραλείψεις επί των οποίων η
Αρχή δεν έχει -ακόµη- αποφανθεί911
Όποιος παραλείπει να γνωστοποιήσει στην Αρχή, κατά το άρθρο 6 του
νόµου τη σύσταση και τη λειτουργία αρχείου ή οποιαδήποτε µεταβολή στους
όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας που προβλέπεται από την παρ.
3 του άρθρου 7 του νόµου, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τριών (3) ετών και
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Βλ. Εισηγητική Έκθεση του νόµου, ό.π., σελ. 506, Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε.,

Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής, ό.π., σελ. 41 επ., Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου
ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 22, αρ. 1120 επ., Αυγουστιανάκη Μ., ό.π., σελ. 708, Γέροντα Α.,
Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων,
ό.π., σελ. 248. Βλ. επίσης υπ’ αριθ. 16/2004 απόφαση της Αρχής που παρέπεµψε το
φάκελο της υπόθεσης στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών κατά το άρθρο 22 παρ. 1, 2
και 4 του νόµου (Ετήσια Έκθεση 2004, ό.π., σελ. 93) και υπ’ αριθ. 44/2003 απόφαση
της Αρχής σύµφωνα µε την οποία «για την επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο
22 παρ. 4 του νόµου, πρέπει να αποδεικνύεται ότι έγινε παράνοµη χρήση προσωπικών
δεδοµένων (Ετήσια Έκθεση 2003, ό.π., σελ. 36)».
911

Για την ανακριτική ιδιότητα του Προέδρου, των µελών και των ειδικών

εντεταλµένων ελεγκτών της Αρχής. την ειδική αρµοδιότητα του Προέδρου της Αρχής
να ανακοινώνει γραπτώς στον Εισαγγελέα -για περαιτέρω ποινική αξιολόγησηοτιδήποτε αποτέλεσε αντικείµενο έρευνας από την Αρχή και να διαβιβάζει σε αυτόν
όλα τα στοιχεία και τις αποδείξεις. τις δικονοµικές προθεσµίες. την αναβολή της δίκης
για εξαιρετικά σοβαρό λόγο και την αρµοδιότητα του δικαστηρίου των εφετών για τα
κακουργήµατα που προβλέπονται από το νόµο βλ. το ίδιο το κείµενο του άρθρου 22 του
νόµου. Βλ. επίσης Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 22, αρ. 11811196.
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χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών έως
πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών.912
Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 7 του νόµου διατηρεί αρχείο χωρίς
άδεια ή κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της άδειας της Αρχής,
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή
τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών έως πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000) δραχµών.
Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 8 του νόµου προβαίνει σε διασύνδεση
αρχείων χωρίς να τη γνωστοποιήσει στην Αρχή, τιµωρείται µε φυλάκιση έως
τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000)
δραχµών έως πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών. Όποιος προβαίνει σε
διασύνδεση αρχείων χωρίς την άδεια της Αρχής, όπου αυτή απαιτείται ή κατά
παράβαση των όρων της άδειας που του έχει χορηγηθεί, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000) δραχµών έως πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών.
Όποιος χωρίς δικαίωµα επεµβαίνει µε οποιονδήποτε τρόπο σε αρχείο
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαµβάνει γνώση των δεδοµένων αυτών ή
τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει καταστρέφει, επεξεργάζεται, µεταδίδει,
ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε µη δικαιούµενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα
πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των ενλόγω δεδοµένων, ή τα εκµεταλλεύεται
µε οποιονδήποτε τρόπο, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και
χρηµατική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδοµένα µε φυλάκιση
τουλάχιστον ενός (1)

έτους και χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός

εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών έως δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000)
δραχµών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.
Αν ο υπαίτιος των παραπάνω πράξεων είχε σκοπό να προσπορίσει στον
εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, ή να βλάψει τρίτον,
επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δύο
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Βλ. παραπάνω υπό 4.4.5.1. και σηµ. 877.
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εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών έως δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000)
δραχµών.
Αν από τις παραπάνω πράξεις προκλήθηκε κίνδυνος για την ελεύθερη
λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος ή για την εθνική ασφάλεια,
επιβάλλεται κάθειρξη και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000) δραχµών έως δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) δραχµών.
Αν οι παραπάνω πράξεις τελέσθηκαν από αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση
έως τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή.
4.4.5.2.2. Ποινικές κυρώσεις για µη συµµόρφωση σε αποφάσεις της Αρχής913
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας που δεν συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της
Αρχής που εκδίδονται για την ικανοποίηση του δικαιώµατος πρόσβασης,
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 12, για την ικανοποίηση του δικαιώµατος
αντίρρησης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 13, καθώς και µε πράξεις
επιβολής των διοικητικών κυρώσεων των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1
του άρθρου 21 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε
χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών έως
πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών. Με τις παραπάνω ποινές τιµωρείται
και ο υπεύθυνος επεξεργασίας που διαβιβάζει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
κατά παράβαση του άρθρου 9 καθώς και εκείνος που δεν συµµορφώνεται προς
τη δικαστική απόφαση του άρθρου 14 του νόµου.
Αν ο υπαίτιος των παραπάνω πράξεων είχε σκοπό να προσπορίσει στον
εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, ή να βλάψει τρίτον,
επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δύο
εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών έως δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000)
δραχµών.
Αν από τις παραπάνω πράξεις προκλήθηκε κίνδυνος για την ελεύθερη
λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος ή για την εθνική ασφάλεια,
913

Βλ. παραπάνω σηµ. 911.
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επιβάλλεται κάθειρξη και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000) δραχµών έως δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) δραχµών.
Αν οι παραπάνω πράξεις τελέσθηκαν από αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση
έως τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή.
4.4.5.3. Αστικές κυρώσεις
Ο νόµος προβλέπει στο άρθρο 23 τις αστικές κυρώσεις µε τις οποίες
ολοκληρώνεται το σύστηµα των προβλεπόµενων κυρώσεων.914
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, το οποίο κατά παράβαση του νόµου προκαλεί περιουσιακή
βλάβη, υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση (άρθρο 23 παρ. 1 εδ. α΄) κατά τις
διατάξεις για αδικοπραξία (άρθρα 914 επ.). Σε περίπτωση πρόκλησης ηθικής
βλάβης υποχρεούται σε χρηµατική ικανοποίηση (άρθρο 23 παρ. 1 εδ. β΄) κατά το
άρθρο 932 ΑΚ. Η αστική ευθύνη υπάρχει και όταν ο υπόχρεος σε αποζηµίωση
όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον (άρθρο 23 παρ. 1
εδ. γ΄). Κατά συνέπεια, ο υπόχρεος σε αποζηµίωση απαλλάσσεται από την
ευθύνη αν (αποδείξει ότι) δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα
επέλευσης βλάβης σε άλλον.
Η κατά το άρθρο 932 ΑΚ χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης
για παράβαση των διατάξεων του νόµου ορίζεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των
δύο εκατοµµυρίων δραχµών, εκτός αν ζητήθηκε από τον ενάγοντα µικρότερο
ποσό ή η παράβαση οφείλεται σε αµέλεια (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α΄). Η χρηµατική

914

Βλ. Εισηγητική Έκθεση του νόµου, ό.π., σελ. 506. Βλ., επίσης, για τις αστικές

κυρώσεις Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Ζητήµατα από το ∆ίκαιο Πληροφορικής,
ό.π., σελ. 42, Αρµαµέντου/Σωτηρόπουλου ΕρµΝ2472, ό.π., άρθρο 23, αρ. 1197-1258.
Αυγουστιανάκη Μ., ό.π., σελ. 709, Γέροντα Α., Η προστασία του πολίτη από την
ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ό.π., σελ. 248 επ., Ιγγλεζάκη Ι., ό.π.,
σελ. 271 επ.
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αυτή ικανοποίηση (λόγω ηθικής βλάβης) επιδικάζεται ανεξαρτήτως από την
αιτούµενη αποζηµίωση για περιουσιακή βλάβη (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. β΄).
Οι απαιτήσεις του άρθρου 23 (για αποζηµίωση και ικανοποίηση της
ηθικής βλάβης) εκδικάζονται κατά τα άρθρα 664-676 του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας (για τις εργατικές διαφορές), ανεξάρτητα από την τυχόν έκδοση ή µη
απόφασης της Αρχής ή την τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης, καθώς και από την
αναστολή ή αναβολή της για οποιονδήποτε λόγο. Η απόφαση του δικαστηρίου
εκδίδεται µέσα σε δύο µήνες από την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο (άρθρο
23 παρ. 3).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η προστασία του νόµου προς το υποκείµενο των
δεδοµένων αποτελεί εξειδίκευση της προστασίας του δικαιώµατος στην
προσωπικότητα915 και, συνεπώς, το υποκείµενο των δεδοµένων έχει πάντοτε το
δικαίωµα να ζητήσει δικαστική προστασία είτε βάσει του νόµου είτε βάσει των
άρθρων 57 επ. ΑΚ.

Συµπεράσµατα

Ι. Η δυναµική εξέλιξη της πραγµατικότητας εντός της οποίας λειτουργούν
η παγκοσµιοποίηση της Οικονοµίας και η τεχνολογία της πληροφορικής
αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισµα της σηµερινής Κοινωνίας της
Πληροφορίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται και εξελίσσεται η Νέα
Οικονοµία που περιλαµβάνει µεταξύ των δραστηριοτήτων της και την αυτόµατη
(ηλεκτρονική) επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του ατόµου (που µπορεί
να είναι και οικονοµικά) σε έκταση τέτοια ώστε να επηρεάζεται η ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητας και η κοινωνική και οικονοµική του ζωή, αλλά
και να απειλείται το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµά του της
πληροφορικής αυτοδιάθεσης.

915

Βλ. παραπάνω υπό ΙΙ.3.
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Σε τέτοιο περιβάλλον η παρέµβαση του έλληνα νοµοθέτη για τη νοµική
ρύθµιση της χρήσης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην ελληνική
έννοµη τάξη, που οδήγησε στο ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει σήµερα, ήταν όχι
µόνο εκ των πραγµάτων αναγκαία αλλά και θεσµικά επιβεβληµένη τόσο από την
υπογραφή της Σύµβασης 108/1981 του Συµβουλίου της Ευρώπης και την
κύρωση το 1997 της Σύµβασης Εφαρµογής της Συµφωνίας Schengen, όσο και
κυρίως από την υποχρέωση εφαρµογής της Οδηγίας 95/46/Ε.Κ., που
αποσκοπούσε στην εναρµόνιση των δικαίων των κρατών-µελών της Ε.Ε. µε
στόχο αφενός την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδοµένων και αφετέρου την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών στο πλαίσιο της αποτελεσµατικής λειτουργίας της Εσωτερικής
Αγοράς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η συγκεκριµένη ειδική ρύθµιση για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων εντάσσεται σε ένα διεθνές πλαίσιο και
εξασφαλίζει την αρµονία των αξιών και θεσµών του δικαιϊκού µας συστήµατος
µε αυτό.
ΙΙ. Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων υπηρετεί την προσωπική
ελευθερία, όπως αυτή εκδηλώνεται µε το δικαίωµα του καθενός στην
πληροφορική του αυτοδιάθεση. Η παραπάνω προστασία εύρισκε παλιότερα τη
συνταγµατική της κατοχύρωση στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και
9 παρ. 1 του Συντάγµατος. Σήµερα η προστασία των προσωπικών δεδοµένων
του ατόµου (και το δικαίωµά του στην πληροφορική αυτοδιάθεση)
κατοχυρώνεται αυτοτελώς στο σχετικά νέο άρθρο 9Α του Συντάγµατος,
συνδέεται µε το επίσης νέο άρθρο 5Α που καθιερώνει το δικαίωµα στην
πληροφόρηση και το αναθεωρηµένο άρθρο 19 παρ. 1 που προστατεύει το
απόρρητο των επικοινωνιών, και διασφαλίζεται από ανεξάρτητη Αρχή (άρθρο
101Α του Συντάγµατος) για να εξασφαλιστεί η αυτόνοµη και ελεύθερη δράση
και, κυρίως, η συµµετοχή του πολίτη στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική
ζωή απέναντι στην κρατική, αλλά, και στην ιδιωτική εξουσία, ενόψει και της
νέας διατύπωσης του άρθρου 25 παρ. 1 εδ. γ΄ του Συντάγµατος.
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ΙΙΙ. Στο κοινό δίκαιο η γενική διάταξη του άρθρου 57ΑΚ που καλύπτει
όλα τα αγαθά που απορρέουν από την προσωπικότητα, προστατεύει και τα
προσωπικά δεδοµένα, ως αγαθό που απορρέει από αυτήν. Παραπέρα, το
πρόσωπο προσδιορίζεται ως «αξία», µεταξύ άλλων,294 και από το περιεχόµενο
της έννοιας της προσωπικότητας και είναι φορέας της δυνατότητας
αυτοδιάθεσης που αποτελεί τον πυρήνα της προσωπικής ελευθερίας. Έτσι, το
δικαίωµα στην προσωπικότητα που πηγάζει από το άρθρο 57ΑΚ και
θεµελιώνεται σ’ αυτό, εµπεριέχει το δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης
του προσώπου µε αποτέλεσµα να αντιτάσσεται σε κάθε αθέµιτη επεξεργασία
των προσωπικών του δεδοµένων.
Όµως, η εξέλιξη της πληροφορικής τεχνολογίας, και οι κίνδυνοι που αυτή
η εξέλιξη συνεπάγεται για το άτοµο και την προσωπικότητα, απαιτούν: την
εξειδίκευση της γενικής διάταξης του άρθρου 57ΑΚ ώστε να εξασφαλιστεί
µεγαλύτερη βεβαιότητα δικαίου για την αντιµετώπιση της προσβολής του
προσώπου. τη διεύρυνση της έννοιας της προσβολής της προσωπικότητας ώστε
να περιλαµβάνει προσβολές που δεν εµπίπτουν αυτονόητα στο πεδίο προστασίας
του άρθρου 57ΑΚ. την πρόληψη της προσβολής της προσωπικότητας. και,
παράλληλα, τη διασφάλιση της χρήσης της πληροφορικής και της ελεύθερης
κυκλοφορίας των πληροφοριών καθό µέτρο αποτελούν παράγοντα βελτίωσης
και εκσυγχρονισµού του ανθρώπου.
IV. Τις παραπάνω απαιτήσεις της σύγχρονης πραγµατικότητας αλλά και
τις προσδοκίες του ατόµου να µην αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας από τον
καθένα τα προσωπικά δεδοµένα που το αφορούν, εν αγνοία του ή χωρίς τη
συγκατάθεσή του, υλοποιεί µε επιτυχία η ειδική νοµική ρύθµιση του ν.
2472/1997. Με τις διατάξεις του:
1. Εξειδικεύει την προστασία της προσωπικότητας αφού αναδεικνύει το
δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης ως αγαθό που ανήκει στην
προσωπικότητα και απορρέει από αυτήν, και, συγκεκριµενοποιεί την προστασία
του ατοµικού δικαιώµατος για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, στον
1

Βλ. παραπάνω υπό 3.3.
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πυρήνα του οποίου βρίσκεται το δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης του
προσώπου, ως υποκειµένου και φορέα προσωπικής ελευθερίας.
2. ∆ιευρύνει το πεδίο των προσβολών της προσωπικότητας, αφού προσβολή
υπάρχει κάθε φορά που προσβάλλεται το δικαίωµα της πληροφορικής
αυτοδιάθεσης, ως εκδήλωση της προσωπικότητας, µε κάποιον από τους τρόπους
που εξειδικεύονται στο νόµο. Εξάλλου, το παραπάνω πεδίο προσβολών
διευρύνεται και από το γεγονός ότι η προσωπικότητα προστατεύεται έναντι της
επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για νόµιµη ή
παράνοµη επεξεργασία, αφού κατά κανόνα απαιτείται η ενηµέρωση του
υποκειµένου για την επεξεργασία των δεδοµένων του και στις δύο παραπάνω
περιπτώσεις.
3. Προστατεύει το πρόσωπο (υποκείµενο των δεδοµένων) κατά κύριο λόγο
προληπτικά έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδοµένων µε τη
θέσπιση ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων της νοµιµότητας της
επεξεργασίας καθώς και µε τη θέσπιση δικαιωµάτων του υποκειµένου, αλλά και
κατασταλτικά µε τη θέσπιση των κυρώσεων για τους παραβάτες.
4. Ρυθµίζει τη ροή των προσωπικών δεδοµένων στο κράτος, στην κοινωνία και
στην οικονοµία µε την εγγύηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών.
5. Ειδικά τα δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς που σχετίζονται άµεσα µε την
Οικονοµία, αποτυπώνουν πληροφορίες σχετικές µε την οικονοµική κατάσταση
και δράση του προσώπου και αποτελούν, και αυτό, εκδηλώσεις του δικαιώµατος
της πληροφορικής αυτοδιάθεσης υπάγονται στα απλά προσωπικά δεδοµένα
καθόσο ο νόµος δεν τα συµπεριλαµβάνει στη ρύθµισή του για τα ευαίσθητα.
Ωστόσο θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι ορισµένες τουλάχιστον εκδηλώσεις
της

οικονοµικής

δραστηριότητας

αποτελούν

“ευαίσθητες”

προσωπικές

πληροφορίες και ότι ήδη η χρήση του όρου «συµπεριφορά» δηλώνει έκφραση
της προσωπικότητας και κριτήριο αξιολόγησης όχι µόνο της οικονοµικής
συµπεριφοράς αλλά και της προσωπικότητας του ατόµου. Έτσι, η επεξεργασία
των παραπάνω δεδοµένων, ιδίως των δυσµενών, θα µπορούσε να αποτελέσει
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εµπόδιο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και να έχει δυσµενείς συνέπειες για
το υποκείµενο των δεδοµένων.
Πέρα, όµως, από τους κινδύνους που συνεπάγεται για την προσωπικότητα
και την αξιοπρέπεια η επεξεργασία των παραπάνω δεδοµένων, το ιδιαίτερα
«ευαίσθητο» αυτό θέµα έχει και ιδιαίτερη πρακτική και οικονοµική σηµασία και
γιαυτό απασχόλησε επανειληµµένα την Αρχή Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων τόσο προληπτικά, όσο και κατασταλτικά µε την ευκαιρία
καταγγελιών που απευθύνθηκαν στην παραπάνω Αρχή.
Η Αρχή, µε τις αποφάσεις και τις ρυθµίσεις της, παρεµβαίνει ουσιαστικά
και λειτουργικά στην ερµηνεία του νόµου και καθορίζει τις ευρύτερες
οικονοµικές εξελίξεις. Με την παραπάνω έννοια η έρευνα της ρύθµισης της
προστασίας των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς µε βάση το νόµο και τις
πολυάριθµες αποφάσεις της Αρχής είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την οικονοµία
και την κοινωνία.
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η Νέα Οικονοµία επέβαλε, µεταξύ
άλλων, και τη θέσπιση νέων κανόνων δικαίου σε ό,τι αφορά την επεξεργασία
των προσωπικών δεδοµένων, η οποία είναι ιδιαίτερα εκτεταµένη λόγω της
συνδροµής της διαρκώς εξελισσόµενης πληροφορικής τεχνολογίας – γεγονός
που εγκυµονεί νέες, κάποτε απρόβλεπτες, προσβολές της προσωπικότητας και
του δικαιώµατος της πληροφορικής αυτοδιάθεσης. Η µέχρι σήµερα ανταπόκριση
του νοµοθέτη σε διεθνές και εθνικό επίπεδο υπήρξε ικανοποιητική, όµως, η
αλµατώδης ανάπτυξη της οικονοµίας και της πληροφορικής επιβάλλουν συνεχή
νοµοθετική επαγρύπνηση.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Α.∆.Τ.
Α.Φ.Μ.
αε ή ΑΕ
ΑΚ
ΑΠ
αρ.

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου
Ανώνυµη Εταιρία
Αστικός Κώδικας
Άρειος Πάγος
αριθµός
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Ε.Κ.
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Ειρ
Εισηγ. Εκθ.
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Ελλ∆νη
επ.
ΕπΑρµ
επιµ.
ΕπισκΕ∆
ΕΣ∆Α
ΕΣΗΕΑ
ΕΤρΑξΧρ∆
Εφ
ΗΠΑ
Ι.Κ.Α.
Κ.Ο.Κ.

Αρµενόπουλος (περιοδικό)
Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων
Αρχείο Νοµολογίας (περιοδικό)
Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Ασφαλιστικά µέτρα
βασιλικό διάταγµα
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Ειρηνοδικείο
Εισηγητική Έκθεση
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επιµέλεια
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Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών
Επιθεώρηση
Τραπεζικού-ΑξιογραφικούΧρηµατιστηριακού ∆ικαίου (περιοδικό)
Εφετείο
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
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και λοιπά
Κώδικας Νοµικού Βήµατος (περιοδικό)
Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας
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(περιοδικό)
Μονοµελές
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
νόµος
νοµοθετικό διάταγµα
Νοµικό Βήµα (περιοδικό)
ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα»
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Οδηγία 95/46/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την
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Ολοµέλεια
Πολυµελές
Προεδρικό διάταγµα
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