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Πεξίιεςε 

Ο Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 

679/2016/ΔΔ, επξχηεξα γλσζηφο σο GDPR, σο Καλνληζκφο ηεο ΔΔ, απφ ηνλ Μάην 

ηνπ 2018, απεπζχλεηαη ζηα θξάηε-κέιε ηεο θαη, παξάιιεια, ηίζεηαη ην 

πξνααπαηηνχκελν ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπ εμ απηψλ. Αθνξά ζε έλα δήηεκα 

εμφρσο ζεκαληηθφ θαη, παξάιιεια, ζπλερψο επίθαηξν ζέκα, απηφ ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σν 2018 αληηθαηέζηεζε ηελ Οδεγία 95/46/ΔΚ, ε νπνία ήηαλ 

ζε ηζρχ γηα 23 ρξφληα αιιά ε εθαξκνγή ηεο παξνπζίαδε επηπινθέο θαη πξνβιήκαηα. 

Έηζη, ν Καλνληζκφο ηέζεθε ζε ηζρχ ζε κία πεξίνδν, φπνπ, δεδνκέλεο ηεο δηάδνζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θ.ιπ., ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είρε ιάβεη δηεζλείο δηαζηάζεηο θαη είρε θαηαζηεί άθξσο 

ζεκαληηθφ. Πεξαηηέξσ, ηνλ Μάην ηνπ 2018 ε Διιάδα θιήζεθε λα πηνζεηήζεη ηνλ 

Γεληθφ Καλνληζκφ, φπνπ ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηνλ Ν. 

4624/2019. Ωζηφζν, δεδνκέλεο ηεο ζπλερνχο δηάδνζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο αιιά θαη έθηαθησλ αλαγθψλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ αλαδχζεθαλ 

πξφζθαηα, φπσο ε αλαγθαηφηεηα αλαραίηηζεο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, ην δήηεκα 

θαζίζηαηαη ζπλερψο επίθαηξν θαη ζην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζή ηνπ, πξνθχπηνπλ 

ζαθείο πξνβιεκαηηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπθινθνξία θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

Λέμεηο-θιεηδηά: GDPR 679/2016/ΔΔ, Οδεγία 95/46/ΔΚ, πξνζσπηθά δεδνκέλα, κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πγεηνλνκηθή θξίζε. 
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Abstract 

The General Regulation on Personal Data Protection, more commonly known as the 

GDPR, as an EU Regulation, from May 2018, is addressed to its member states and, 

at the same time, sets the prerequisite for its mandatory implementation by them. It 

concerns an extremely important and, at the same time, constantly topical issue, that 

of personal data protection. In 2018 it replaced Directive 95/46 / EC, which was in 

force for 23 years, but its implementation presented complications and problems. 

Thus, the Regulation entered into force at a time when, given the spread of the 

internet, electronic transactions, etc., the issue of personal data protection had taken 

on an international dimension and had become extremely important. In 2018 it 

replaced Directive 95/46 / EC, which was in force for 23 years, but its implementation 

presented complications and problems. Thus, the Regulation entered into force at a 

time when, given the spread of the internet, electronic transactions, etc., the issue of 

personal data protection had taken on an international dimension and had become 

extremely important. Furthermore, in May 2018, Greece was invited to adopt the 

Regulation. The General Regulation was incorporated into Greek legislation by Law 

4624/2019. However, given the constant spread of social media as well as 

emergencies and situations that have recently emerged, such as the need to stem the 

health crisis, the issue is constantly becoming relevant and in the context of its 

investigation, clear concerns arise, related to the circulation and processing of 

personal data.  

Key words: GDPR 679/2016/ΔU, Directive 95/46/EC, personal data, social media, 

health crisis. 
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Δηζαγσγή 

 Σν δήηεκα ηνπ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα, επξχηεξα γλσζηνχ σο GDPR, έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ηελ 

εηδεζενγξαθία ησλ ηειεπηαίσλ δχν εηψλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη απνηειεί κείδνλ 

ζέκα, ζε δηεζλέο επίπεδν, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Δπηπιένλ, απαζρνιεί κεγάιν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ αλζξψπσλ έρνπλ 

δηαξθή δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, φηη ηελ αμηνπνηνχλ θαζεκεξηλά γηα 

δηάθνξνπο θαη πνηθίινπο ιφγνπο θαη φηη, θαηά ζπλέπεηα, ζπλαληνχλ ζπρλά αλαθνξέο 

ζηνλ ελ ιφγσ Καλνληζκφ. 

Γειαδή, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηελ επηθαηξφηεηα, λα 

θνηλσληθνπνηεζεί, λα ζπλνκηιήζεη κε νηθεία πξφζσπα, λα επηηειέζεη κέξνο ή ην 

ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θ.ιπ. Έηζη, νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο, 

θαηά ηελ πξνζπάζεηα πξφζβαζήο ηνπο ζε δηάθνξνπο ηζηφηνπνπο, έρνπλ δηαβάζεη 

εηδνπνηεηηθά κελχκαηα ζρεηηθά κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη έρνπλ δψζεη ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζή ηνπο.  

Δληνχηνηο, ε θνηλή εκπεηξία θαηαδεηθλχεη φηη νη πεξηζζφηεξνη δελ γλσξίδνπλ 

πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ Καλνληζκνχ, δεδνκέλνπ φηη 

απαληνχλ άκεζα ζεηηθά ζηα ελ ιφγσ κελχκαηα, ρσξίο λα πξνβνχλ ζε πεξαηηέξσ 

αλάιπζή ηνπο. Ζ γεληθφηεξε απηή άγλνηα, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα βξίζθεηαη ζπλερψο ζηελ επηθαηξφηεηα, θαζηζηά ζεκαληηθή ηε δηεξεχλεζή 

ηνπ, ηδηαίηεξα απφ λνκηθή ζθνπηά, δεδνκέλνπ, κάιηζηα, φηη θαηά θαηξνχο 

δηαπηζηψλνληαη θαη θαηαγγέιινληαη ζεκαληηθά «θελά», ζθάικαηα θαη ειιείςεηο ζε 

φηη αθνξά ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη φηη απηά 

πξνζδίδνπλ κηα ζρεηηθή αλαζθάιεηα ζηνπο ρξήζηεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνέθπςε θαη ην θίλεηξν γηα ηε ζπγγξαθή ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Δμάιινπ, ε ζεκαζία ηνπ ηνκέα ηεο αγνξάο θαη, ελ γέλεη, ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ηνκέα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζπλνςίδεηαη ζηελ άπνςε φηη «ηα data είλαη ην “πεηξέιαην” ηεο 4εο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο»,
1
 θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δηαθεβεχνληαη νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ππέξνγθα πνζά. 

                                                           
1
 https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/51628/meleti_sev_GDPR_final.pdf 
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Έηζη, νη πξφζθαηεο εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ην πιαίζην 

ελζσκάησζήο ηνπ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, απνηεινχλ ην βαζηθφ ζέκα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ επηινγή απηή αηηηνινγείηαη ζηε βάζε ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ δεηήκαηνο αλαθνξηθά κε ηα δξψκελα θαη ηηο εμειίμεηο ηεο ζχγρξνλεο 

επνρήο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία, ηελ αγνξά, ηελ εξγαζία, ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο φπσο απηή επεμεγείηαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο.  

πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα πνπ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ 

ελδηαθέξνλ ηφζν απφ λνκηθή ζθνπηά φζν θαη απφ θνηλσληθή/πνιηηηθή/νηθνλνκηθή 

ζθνπηά. Έηζη, βαζηθφο ιφγνο επηινγήο ηνπ ππήξμε ε ζχλδεζή ηνπ κε ην αληηθείκελν 

ησλ ζπνπδψλ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ γξάθεηαη ε παξνχζα εξγαζία αιιά θαη γηα ηε 

ζπζρέηηζή ηνπ κε ηνπο ξπζκνχο θαη ηηο εμειίμεηο ηνπ ζχγρξνλνπ βίνπ. Ήηνη, ζα θαλεί 

ρξήζηκν θαη ζε φζνπο ζρεηίδνληαη, απφ επαγγεικαηηθή θαη εξγαζηαθή άπνςε -αιιά 

θαη σο ζπνπδαζηέο/θνηηεηέο, κε ηε λνκηθή επηζηήκε αιιά παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ 

θαη γηα ην επξχ θνηλφ γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο. 

ε απηφ ην πιαίζην, κε γλψκνλα ηελ αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, ε 

παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά θεθάιαηα, δηαηξεκέλα, κε ηε ζεηξά 

ηνπο, ζηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο θαη ππφ-ελφηεηεο. ην πξψην απφ απηά, αλαιχεηαη ν 

Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Αξρηθά 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξάζεζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνγελέζηεξε 

Οδεγία 95/46/ΔΚ, θαζψο θαη ηεο χκβαζεο 108 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ζην 

πιαίζην κηαο ζρεηηθήο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο. Δπηπιένλ, ε αλαθνξά ζε φιεο ηηο 

λνκηθέο πξάμεηο πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ ΔΔ θαη απεπζχλζεθαλ πξνο ηα θξάηε-κέιε 

ηεο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 25 εηψλ. 

ηε ζπλέρεηα, θξίλεηαη ζθφπηκε κία εθηελήο αλαθνξά θαη αλάιπζε ηνπ 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, σο πξνο ην 

ζθεπηηθφ εθπφλεζήο ηνπ, ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο θαη ηνπο 

γεληθνχο ζθνπνχο πνπ ηίζεληαη ζην πιαίζηφ ηνπ. Δηδηθφηεξα, αλαιχνληαη δεηήκαηα 

φπσο ην αίηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ σο πξνο ηελ δηάζεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη ε έιεπζε ηεο ςεθηαθήο 

επνρήο. 
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Δπηπιένλ, ηα «θελά» πνπ δηαπηζηψζεθαλ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηε ΔΔ θαη ν 

ζηφρνο ηεο ειεχζεξεο αιιά θαη, παξάιιεια, πξνζηαηεπκέλεο θπθινθνξίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σέινο, ε αλαγθαηφηεηα ηζνδχλακεο εθαξκνγήο ησλ 

ζρεηηθψλ θαλφλσλ ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ. 

Δλ ζπλερεία, ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζην 

πξνγελέζηεξν πιαίζην πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο απηφ 

δηακνξθψζεθε ζπγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα. Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ ιακβάλεη ρψξα κηα εηζαγσγηθή αλαθνξά ζην ζρεηηθφ δηεζλέο πιαίζην 

αλαθνξάο ην νπνίν επεξέαζε ην αληίζηνηρν ελ Διιάδη λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηηο 

ζρεηηθέο εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Διιάδα. 

Δηδηθφηεξε θαη εθηελέζηεξε αλαθνξά, ζηελ επφκελε ελφηεηα, γίλεηαη ζηελ 

Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, δειαδή ζηνλ ελ Διιάδη θαζ’ 

χιελ, αξκφδην θνξέα. ηηο δχν ππνελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξαηίζεηαη ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο αξρήο θαη, αληίζηνηρα, ην πεξηερφκελν θαη νη 

ζθνπνί ηνπ έξγνπ ηεο, φπσο απηφ πξνθχπηεη κε βάζε ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

θαη ηηο ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ. 

 Σν επφκελν, ηξίην, θεθάιαην, πξαγκαηεχεηαη ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο 

εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα ζηελ πξάμε θαη ζην εηδηθφηεξν ρσξηθφ πιαίζην ηεο Διιάδαο. 

Αλαδεηθλχνληαη ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ, νη κέρξη ηψξα εκπεηξίεο πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη θαη νη πξαθηηθέο δπζθνιίεο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ, φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο εμειίμεηο θαη ηηο ζρεηηθέο ειιεληθέο ηδηαηηεξφηεηεο. 

 ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα επίθαηξα δεηήκαηα θαη νη πξνεθηάζεηο 

πνπ ζπλδένληαη κε ην βαζηθφ εξεπλεηηθφ ζέκα ηα εξγαζίαο. Γειαδή, ε ζπζρέηηζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ηε δηάδνζε 

ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο θαη, εηδηθφηεξα, ηα λέα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ηελ 

ηξέρνπζα πγεηνλνκηθή θξίζε. 

 Έπεηηα απφ ην ηέινο ησλ ηεζζάξσλ θεθαιαίσλ ηνπ θπξίσο κέξνπο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, ζε μερσξηζηφ θεθάιαην, «ζπκππθλψλνληαη» ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη νη πξνηάζεηο ηνπ ζπληάθηε. 
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Έπεηαη, σο ηειεπηαίν αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο, ε παξάζεζε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ε νπνία απνηειείηαη θπξίσο απφ άξζξα επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ, αλαθνξέο ζε επίζεκνπο ηζηφηνπνπο, φπσο απηφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη, ηέινο, ζπγγξάκκαηα πνπ δηέπνληαη απφ επηζηεκνληθφ θχξνο. 

  Ζ ηειεπηαία παξαηήξεζε αθνξά ζηε κεζνδνινγία πνπ επηιέρηεθε γηα ηε 

δηεξεχλεζε, αλάπηπμε θαη αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο. Απηή αληηζηνηρεί ζηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Ήηνη, δεδνκέλεο ηεο ζεκαηηθήο ηεο εξγαζίαο, ζηελ 

αλαζθφπεζε δεπηεξνγελψλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ, νη ηχπνη ησλ νπνίσλ 

επεμεγνχληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία 

επηιέρηεθε θαη εθαξκφζηεθε βάζε ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ παξέρνπλ ηα ζρεηηθά 

ζπγγξάκκαηα ησλ Εαθεηξφπνπινπ θαη Νφβα-Καιηζνχλε, αληίζηνηρα. 

 εκεηψλεηαη φηη νη πξναλαθεξζείζεο πεγέο δελ παξαηίζεληαη άθξηηα. 

Σνπλαληίνλ, αλαιχνληαη θαη επαιεζεχνληαη ζπλδπαζηηθά πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ 

αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή δηεξεχλεζε 

ηνπ ζέκαηνο. Έηζη, επηιέγνληαη πεγέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηζηνζειίδεο ησλ θαζ’ 

χιελ αξκφδησλ θνξέσλ, φπσο ν ηζηφηνπνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απηφο ηεο 

Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.  

 Πεξαηηέξσ, ιφγσ ηνπ φηη ην ζέκα είλαη εμαηξεηηθά πξφζθαην, είλαη γεγνλφο 

φηη ζε θαηαιφγνπο αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ δελ ζπλαληάηαη πνηθηιία θαη πιήζνο 

ζπγγξακκάησλ ζρεηηθά κε απηφ. Ωζηφζν, ζε φηη αθνξά εηδηθφηεξεο ή γεληθφηεξεο 

πηπρέο ηνπ αμηνπνηνχληαη σο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζπγγξάκκαηα φπσο ην 

πξφζθαην ζχγγξακκα ηνπ Κνληηάδε αλαθνξηθά κε ηηο ζχγρξνλεο πνιηηηθέο 

παξαθνινχζεζεο θαη πεξηνξηζκψλ αιιά θαη ην παιαηφηεξν ηνπ Ηγγιεδάθε ζρεηηθά κε 

ηνλ ραξαθηήξα ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Κπξίσο, φκσο ιφγσ ηεο ζχλδεζεο ηνπ βαζηθνχ δεηήκαηνο ηεο εξγαζίαο κε ηα 

ηξέρνληα δεδνκέλα θαη ηελ επηθαηξφηεηα ελ γέλεη, αμηνπνηνχληαη δηαδηθηπαθέο πεγέο, 

φπσο δεκνζηεχκαηα θαη άξζξα ηζηφηνπσλ, επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη 

εθεκεξίδσλ. Δμάιινπ, ην πιήζνο απηψλ απνηειεί απφξξνηα ησλ εμειίμεσλ ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο θαη, πεξαηηέξσ, δεκηνπξγνχλ έλα ππφβαζξν πινχζηαο θαη 

εκπεξηζηαησκέλεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε έλα ζέκα πνπ είλαη επίζεο επίθαηξν. 
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Κεθάιαην 1: Ο Γεληθόο Καλνληζκόο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα 

1.1. Αλαιύνληαο ηηο βαζηθέο έλλνηεο αλαθνξηθά κε ηνλ Καλνληζκό: 

«Πξνζσπηθά δεδνκέλα» θαη «επεμεξγαζία» 

 Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ή αιιηψο ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

απνηεινχλ ηε βαζηθή έλλνηα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

Αληηζηνηρνχλ ζε «θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν 

θπζηθόπξόζσπν («ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ»)».
2
  

Ήηνη, ζηα πξφζσπα ησλ νπνίσλ ε ηαπηφηεηα είλαη αλαγλσξίζηκε θαη 

εμαθξηβψζηκε κέζσ ηεο δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ, φπσο ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο θαη ην 

νλνκαηεπψλπκν. Δπίζεο, ε ζέζε ή άιια ζηνηρεία φπσο ν ζσκαηφηππνο, ηα δαρηπιηθά 

απνηππψκκαηα, ε έληαμή ηνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πιαίζην, ε νηθνλνκηθή 

ηνπ ηαπηφηεηα θ.ιπ.  

Με ιίγα ιφγηα, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, αλαθέξνληαη θπξίσο ζε νλφκαηα θαη 

αξηζκνχο ηαπηνπνίεζεο πξνζψπσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο θπβεξλήζεηο, 

φπσο π.ρ. ζε φηη αθνξά ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ 

κεηξψνπ, ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο, ν αξηζκφο κεηξψνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θ.ιπ. 

Αθφκα, νη αξηζκνί πηζησηηθψλ ή ρξεσζηηθψλ θαξηψλ, νη αξηζκνί ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηεπζχλζεηο θαηνηθίαο ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ.
3
 

 Πεξαηηέξσ, ε έλλνηα ηεο «επεμεξγαζίαο» ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο, ηηο ζπλζήθεο θαη ηα κέζα δηαινγήο, εγγξαθήο, 

θαηαρψξεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο. Αθφκα, ζην γεγνλφο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο, ηεο 

θπθινθνξίαο, ηεο δηάζεζεο, ηεο γλσζηνπνίεζεο, ηεο δηαγξαθήο ή ηεο θαηαζηξνθήο 

ηνπο θαη, ηέινο, ηεο επηβνιήο αιιαγψλ ζε απηά.
4
  

πσο θξίλεηαη πξνθαλέο απφ ηελ παξάζεζε ησλ δχν ζρεηηθψλ ελλνηψλ, απηέο 

αθνξνχλ άκεζα ζην εξεπλεηηθφ δήηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη, γηα ηνλ ιφγν, 

                                                           
2
 https://www.taxheaven.gr/circulars/27607/arora-ti-einai-o-gdpr-kai-poies-oi-ypoxrewseis-twn-

epixeirhsewn 
3
 https://digitalguardian.com/blog/what-data-protection-directive-predecessor-gdpr 

4
 https://www.taxheaven.gr/circulars/27607/arora-ti-einai-o-gdpr-kai-poies-oi-ypoxrewseis-twn-

epixeirhsewn 
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απηφ ζπλαληψληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, 

πξνθχπηεη θαη ε ζεκαζία πνπ δηέπεη ην δήηεκα απφ δηάθνξεο απφςεηο, πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ ηνκέα, ηεο πγείαο, ηεο εξγαζίαο, ηεο πνιηηηθήο, ηεο θνηλσλίαο θ.ιπ. 

 

1.2. Σπλνςίδνληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ Οδεγηώλ θαη ησλ Καλνληζκώλ 

ηεο ΔΔ 

 Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ δήηεκα ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζε έλαλ Καλνληζκφ 

ηεο ΔΔ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ν νπνίνο, κάιηζηα, αληηθαηέζηεζε κηα Οδεγία ηεο ΔΔ, ε 

νπνία έθεξε, ζε γεληθέο γξακκέο, παξεκθεξέο πεξηερφκελν θαη ήηαλ πξνεγνπκέλσο ελ 

ηζρχ επί 23 ζπλαπηά έηε, κε θάπνηεο επηκέξνπο ηξνπνπνηήζεηο, φπσο αλαιχεηαη 

παξαθάησ. ε απηφ ην πιαίζην, θξίλεηαη αξρηθά ζθφπηκν λα δηαζαθεληζηνχλ νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Οδεγηψλ θαη ησλ Καλνληζκψλ ηεο πνπ εθπνλνχληαη απφ ηελ ΔΔ 

θαη απεπζχλνληαη πξνο ηα θξάηε-κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα. 

 ε φηη αθνξά ζηνπο Καλνληζκνχο, ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή θαη 

δεζκεπηηθή γηα ηα θξάηε-κέιε θαη, κάιηζηα ζην ζχλνιφ ηνπο. Γειαδή, εθπνλνχληαη 

απφ ηελ ΔΔ κε ζθνπφ λα απεπζπλζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ απφ φιεο ηηο ρψξεο-κέιε. 

Ζ δεζκεπηηθφηεηα απηή αλαθέξεηαη θαη ζηνπο φξνπο εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ 

απφ ηα θξάηε-κέιε. Ήηνη απηνί ππαγνξεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ ΔΔ.
5
  

 

1.2.1. Τν ζηνηρείν ηεο κεγαιύηεξεο «βαξύηεηαο» ησλ Καλνληζκώλ έλαληη ησλ 

Οδεγηώλ 

 Αληίζεηα, νη Οδεγίεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο απφ ηελ 

άπνςε φηη είλαη δεζκεπηηθέο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ εθ κέξνπο 

ησλ θξαηψλ-κειψλ, αιιά, εληνχηνηο, ζηα ηειεπηαία ελαπφθεηληαη νη απνθάζεηο γηα 

ηνπο φξνπο εθαξκνγήο ηνπο. Γειαδή, ε ΔΔ απεπζχλεη ηηο Οδεγίεο πξνο ηα θξάηε-

κέιε κε ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο λα ραξαθηεξίδεηαη απφ δεζκεπηηθφηεηα. Ωζηφζν, ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ίδησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ έγθεηηαη λα απνθαζίδνπλ πσο ζα 

                                                           
5
 https://europa.eu/european-union/law/legal-acts_el 

https://europa.eu/european-union/law/legal-acts_el
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ηηο εθαξκφζνπλ, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 288 ηεο πλζήθεο γηα 

ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
6
 

 Δπηπξνζζέησο, κηα άιιε δηαθνξά κεηαμχ Καλνληζκψλ θαη Οδεγηψλ αθνξά 

ζηελ ππνρξέσζε άκεζεο εθαξκνγήο ησλ πξψησλ εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ. Αληηζέησο, νη Οδεγίεο «δελ έρνπλ   άκεζε εθαξκνγή 

ζηηο ρώξεο ηεο ΕΕ, θαζώο πξέπεη πξώηα λα κεηαθεξζνύλ (ελζσκαησζνύλ) ζην εζληθό 

δίθαην».
7
  

 

1.2.2. Η νπζηαζηηθή θαη ηππηθή ζεκαζία ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο πξνγελέζηεξεο 

Οδεγίαο 95/46/ΔΚ από ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα 

πλνςίδνληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ Καλνληζκψλ θαη Οδεγηψλ ηεο ΔΔ, 

παξαηεξνχκε φηη νη πξψηνη είλαη, δηα ηνπ λφκνπ, άκεζα εθαξκφζηκνη θαη δεζκεπηηθνί 

γηα φια ηα θξάηε-κέιε. Απηά θαζίζηαληαη ππφρξεα λα ηνπο ελζσκαηψζνπλ ζηελ 

εζληθή έλλνκε ηάμε νξίδνληαο ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

επηηήξεζή ηνπο, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζε πεξίπησζε κε 

ηήξεζήο ή πιεκκεινχο ηήξεζήο ηνπο εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ κειψλ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Οδεγίεο θαζίζηαληαη εθαξκφζηκεο απφ φια ηα 

θξάηε-κέιε. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, απαηηήζεηο θαη 

απνηειέζκαηα ηα νπνία πξέπεη λα επηηεπρζνχλ απφ θάζε θξάηνο-κέινο. Παξάιιεια, 

εθαξκφδνληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ. ε απηφ 

ην πιαίζην, νη εζληθέο αξρέο νθείινπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία 

ζρεηηθά θαη λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ νξίδνληαη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζεζκηψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην ζψκα ηεο Οδεγίαο. 

Με βάζε απηά, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη Καλνληζκνί έρνπλ κεγαιχηεξε 

«βαξχηεηα» σο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο ΔΔ ζε ζχγθξηζε κε ηηο Οδεγίεο. Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο αληηθαηάζηαζεο κηαο 

παιαηφηεξεο Οδεγίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

                                                           
6
 «Ο θαλνληζκφο έρεη γεληθή ηζρχ. Δίλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη άκεζα ζε 

θάζε θξάηνο κέινο». https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT 
7
 https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/voithitika-kemena/kanonismoi-odigies-kai-alles-

nomothetikes-praxeis-tis 
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(95/4/ΔΚ) απφ έλαλ Καλνληζκφ (GDPR) θαη, ελ ηέιεη, ηε ζνβαξφηεηα ησλ ίδησλ ησλ 

δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

πσο αλαιχεηαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο, εμάιινπ, ν εληνπηζκφο ειιείςεσλ 

θαη θελψλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ απφ ηα θξάηε-κέιε ππήξμε 

έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ απνθαζίζηεθε ε 

αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηνλ Καλνληζκφ. Έηζη, ηέζεθαλ, παξάιιεια, αηηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ηζνδχλακε εθαξκνγή ηνπ πξνθεηκέλνπ, ελ ηέιεη, λα θαηαζηεί 

νκνηφκνξθε θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε φιεο ηηο ρψξεο-κέιε 

ηεο ΔΔ. 

 

1.3. Ιζηνξηθή αλαδξνκή αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

 Με γλψκνλα ηελ αλαιπηηθφηεξε θαη νξζφηεξε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ 

άπηεηαη ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θξίλεηαη ζθφπηκε ζηελ 

παξνχζα ελφηεηα κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή. Απηή αθνξά ζην γεληθφηεξν 

πξνυπάξρνλ ζρεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία απηή, φπσο απηφ πξνέθπςε 

απφ θείκελα κε δηεζλή ηζρχ ή κε εθαξκνγή ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔ θαη ησλ 

θξαηψλ-κειψλ πνπ ηε ζπλαπνηεινχλ. Ζ έκθαζε δίλεηαη θπξίσο ζηε χκβαζε 108 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηεο 28
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1981 θαη ζηελ Οδεγία 95/46/ΔΚ, 

δεδνκέλεο ηεο ηππηθήο, ζπκβνιηθήο αιιά θαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο ηνπο. 

 

1.3.1. Η Σύκβαζε 108 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 

 Ο Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, 

επξχηεξα γλσζηφο σο GDPR, ηνλ Μάην ηνπ 2018, αληηθαηέζηεζε ηελ Οδεγία 

95/46/ΔΚ. Απηή ήηαλ ζε ηζρχ γηα πεξίπνπ 25 ρξφληα θαη, ζπγθεθξηκέλα, απφ ηηο 24 

Οθησβξίνπ 1995. Γεδνκέλνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη ηεο ρξνλνινγίαο ζέζεο ηεο ζε 

ηζρχ, απνηεινχζε κία λεφηεξε λνκνζεηηθή πξάμε ζε ζρέζε κε πνιιέο άιιεο ηεο 

θνηλφηεηαο -ππφ ηελ παξνχζα ή ηηο παιαηφηεξεο κνξθέο ηεο.
8
 

 Πεξαηηέξσ, ζε φηη αθνξά ζηε ζεκαζία ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν, απηή 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη, κέρξη ζήκεξα πεξίπνπ 60 ρψξεο παγθνζκίσο 

                                                           
8
 Wong, 2012: 2 
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απνηεινχλ κέιε ηεο. Δπίζεο, απφ ην γεγνλφο φηη απνηειεί ηε κνλαδηθή λνκηθά 

δεζκεπηηθή ζπλζήθε ζρεηηθά κε ην αίηεκα ηνπ απφξξεηνπ ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη, ζε φηη αθνξά ζην άκεζν κέιινλ, ηε κφλε δηεζλή 

ζπκθσλία, γηα ηελ νπνία επζηαζεί ν ηζρπξηζκφο φηη είλαη κία ζπλζήθε παγθφζκηνπ 

θχξνπο αλαθνξηθά κε ηε ηδησηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Σέινο, 

επηζεκαίλεηαη, φηη ην ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, θαη φρη κφλν φζεο είλαη 

αλαγλσξηζκέλα κέιε ηεο ΔΔ, κεηέρνπλ ζηε χκβαζε βάζεη ηεο ππνγξαθήο ηνπο.
9
 

 Ζ ηειηθή κνξθή ηεο νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηελ επίδξαζε θαη επηξξνή ησλ 

δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν αλαθνξηθά κε ηελ 

θηλεηηθφηεηα θαη ην αίηεκα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σν αξρηθφ 

πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο γλσζηνπνηήζεθε απφ ην πκβνχιην, ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1981, ελψ ηέζεθε ζε ηζρχ 

ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ 1985.

10
  

Ζ ζεκαζία ηεο ήηαλ εμέρνπζα, θαζψο επξφθεηην γηα ηελ πξψηε λνκηθή πξάμε 

κε ζαθή αλαθνξά ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ζαθή ζηφρεπζε ζρεηηθή κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπο. Μάιηζηα, ε απνθιεηζηηθφηεηα απηή δηήξθεζε γηα πεξίπνπ κία 

δεθαεηία
 11

 έσο φηνπ εκθαλίζηεθαλ θαη άιια παξφκνηα θείκελα λνκηθήο ηζρχνο κε 

ζπλαθέο ή παλνκνηφηππν πεξηερφκελν. 

 Πεξαηηέξσ, ε χκβαζε «έζηγε» γηα πξψηε θνξά κία ζεηξά απφ ζεκαληηθά 

δεηήκαηα, φπσο ηελ αξρή ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ ζθνπνχ, ήηνη ε πξνυπφζεζε ηεο 

χπαξμεο ζπγθεθξηκέλεο θαη νξηζκέλεο ζθνπηκφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, έζεηε σο δεηνχκελν ηελ επάξθεηα ηεο 

παξαζρεζείζαο πξνζηαζίαο κε ζπγθεθξηκέλα  θξηηήξηα αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα φξηα 

σο πξνο ηελ πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ δχν ρσξψλ ελψ 

αλαθεξφηαλ ξεηά θαη ζε δεηήκαηα πνηφηεηαο.  

Έηζη, απνηέιεζε κία πξσηαξρηθή πξνζπάζεηα λνκηθήο δηαζθάιηζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη δηακφξθσζεο πξνυπνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

επεμεξγαζίαο ηνπο. Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο 108, γηα πξψηε θνξά, 

έγηλε ιφγνο ζε «επαίζζεηα» δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Πξφθεηηαη γηα ηα 

                                                           
9
 Greenleaf, 2017: 13 

10
 Greenleaf, 2017: 14 

11
 De Hert & Papakonstantinou, 2014,  
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δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαγσγή, ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ηε 

ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, θαζψο θαη άιια γελεηηθνχ ή βηνκεηξηθνχ ραξαθηήξα.
12

 

Δλ γέλεη, ε χκβαζε ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή απνηειεί έλα ιεπηνκεξέο 

λνκηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ ζπλφξσλ ησλ θξαηψλ-

κειψλ. χκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ θνξέα εθπφλεζήο ηνπ, ήηνη ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο «απνηειεί γέθπξα κεηαμύ δηαθόξσλ πεξηνρώλ ηνπ θόζκνπ θαη δηαθνξεηηθά 

θαλνληζηηθά πιαίζηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λέαο λνκνζεζίαο ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο (GDPR)».
13

 

Έηζη, φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν επηζπκνχλ ηελ έληαμή 

ηνπο ζε απηή, θαζψο ζηε βάζε απηήο απνθηνχλ ζαθή πιενλεθηήκαηα θαη 

ελαξκνλίδνληαη κε ην ζρεηηθφ δηεζλέο πιαίζην, ρσξίο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, λα 

αληηκεησπίδνπλ θάπηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα. Κπξίσο φκσο, κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

επεθηείλεηαη έλα πιαίζην θπθινθνξίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ 

ζπκβάιιεη, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ηφζν 

απφ πνιηηηθή φζν θαη απφ νηθνλνκηθή άπνςε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε Δπηηξνπή 

ελζαξξχλεη ηελ έληαμε λέσλ ρσξψλ ζηε χκβαζε, κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φκσο 

ηελ πιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ πεξίνδν έθδνζεο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, νη ηζχλνληεο ηεο ΔΔ έθξηλαλ 

ζθφπηκν λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηε χκβαζε 108 κέζσ ελφο ηξνπνπνηεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ. Σν θίλεηξν γηα ηελ ηξνπνπνίεζε αλά ζεκεία αθνξνχζε ζαθψο ζηελ 

πξνζαξκνγή ηεο χκβαζεο ζηηο λέεο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη, θπξίσο, ζηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη βάζεη ηνπ GDPR.
14

 

Απηέο αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο 

αλαθνξηθά κε ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε 

ησλ κέζσλ νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο επηβνιήο ηεο. Δλ γέλεη, ε χκβαζε 108 ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, παξακέλεη «κνλαδηθή λνκηθά δεζκεπηηθή δηεζλή ζπλζήθε 

ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ».
15
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πλνπηηθά, ε ζεκαζία θαη ε εκβέιεηά ηεο χκβαζεο 108 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο, εθηφο απφ ην φηη αλαθέξεηαη ζε έλα δηαξθψο επίθαηξν δήηεκα, απηφ ηεο 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζπλάγεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη 

ηελ έρνπλ ππνγξάςεη πεξηζζφηεξα απφ 50 θξάηε ηνπ θφζκνπ. πλεπψο, απηά 

δεζκεχνληαη σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο, άξα ππνρξενχληαη λα 

επηηεξνχλ ηνπο φξνπο δηαζθάιηζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη λα 

επηβάιινπλ θπξψζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη ε κε ηήξεζή 

ηνπο. 

 

1.3.2. Η Οδεγία 95/46/ΔΚ σο βαζηθό κέζν πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ επί 23 ρξόληα 

 Μέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ε Οδεγία 95/46/ΔΚ «απνηεινύζε ην βαζηθό λνκηθό πιαίζην 

γηα ηελ πξνζηαζία - ηνπ ζεκειηώδνπο δηθαηώκαηνο - ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζηελ Επξώπε».
16

 Ήηνη, κία 

εγγχεζε πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη πηζαλψλ απζαηξεζηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ αιιά θαη, παξάιιεια, ηεο 

ειεπζεξίαο θπθινθνξίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ γηα ζεκηηνχο ζθνπνχο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο, θαη κε ζεκηηά κέζα. Απηή, 

γεληθέο γξακκέο, ήηαλ «γλσζηή ζηνλ αγγινζαμσληθό θόζκν σο “privacy 

Detective”».
17

 

 Αξρηθά, ην πεξηερφκελφ ηεο θαζνξίζηεθε ηφζν ζηε βάζε ηεο χκβαζεο 108 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη κε βάζε ηηο ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο, φζν θαη 

αλαθνξηθά ηε ζεκαζία πνπ είρε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ην δήηεκα ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, αληίζηνηρα πξνο ηηο εμειίμεηο 

ηεο πεξηφδνπ. Έηζη, απνηέιεζε γηα πνιιά ρξφληα ην θνηλνηηθφ λνκηθφ κέζν 

«ελαξκόληζεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ ησλ 

θπζηθώλ πξνζώπσλ όζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηόηεηεο επεμεξγαζίαο θαη ηε δηαζθάιηζε 

ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κεηαμύ θξαηώλ 

κειώλ».
18
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Πεξαηηέξσ, ε εθαξκνγή ηεο αθνξνχζε ζηελ πξνζηαζία έλλνκσλ αγαζψλ, 

φπσο απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηελ πξνζσπηθή δσή, ηνλ 

πιεξνθνξηαθφ απηνπξνζδηνξηζκφ, ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ζηελ έθθξαζε θ.ιπ. 

αθψο, απηά, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ζπλδένληαη κε ην κείδνλ δήηεκα ηεο 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
19

 

εκεηψλεηαη, ζε απηφ ην πιαίζην, φηη ε ελ ιφγσ Οδεγία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία κε ην Ν. 2472/1997. Ωζηφζν, ε ελζσκάησζε απηή έιαβε ρψξα 

κε θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε βαζηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ 

αθνξά ζηνλ ηίηιν ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ ζε ζρέζε κε ηελ επξσπατθή Οδεγία θαη, πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξάιεηςε νπνηαζδήπνηε κλείαο ζρεηηθά κε «ηε δηεπθόιπλζε ηεο 

ειεύζεξεο δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ».
20

 

 Δληνχηνηο, δεδνκέλσλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ πνπ αθνξνχλ 

ζηα λνκνζεηηθά πιαίζηα ησλ επηκέξνπο θξαηψλ-κειψλ, εληνπίζηεθαλ ζαθείο 

δηαθνξέο θαη, αληίζηνηρα, απνθιίζεηο, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο. Απηέο, κε 

ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη, ηδηαίηεξα, κε ηε δηάρπζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ζε 

παγθφζκην επίπεδν, θαηέζηεζαλ πην έληνλεο θαη ήγεηξαλ ζαθείο πξνβιεκαηηζκνχο 

ηφζν εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ φζν θαη εθ κέξνπο ησλ ηζπλφλησλ 

ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ εκβέιεηα ηεο Οδεγίαο.  

εκεηψλεηαη φηη, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

ΔΔ αλαθνξηθά κε ηα πξναλαθεξζέληα θελά θαη ηηο απνθιίζεηο απνηειεί ε Διιάδα, ε 

νπνία κάιηζηα, ηέζεθε ελψπησλ πνηληθψλ θπξψζεσλ. Ζ επηζήκαλζε απηή είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή αλαθνξηθά κε ην κείδνλ δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Διιάδα, ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη ζηε βάζε ηνπ 

γεγνλφηνο φηη απνηειεί θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ.  

 Γεληθφηεξα, ζε επξσπατθφ επίπεδν, κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, θαηέζηε 

ζαθέο φηη νη ελ ιφγσ δηαθνξέο «κπνξεί λα ζπληζηνύλ εκπόδην γηα ηελ άζθεζε 

νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζην επίπεδν ηεο Έλσζεο, λα ζηξεβιώλνπλ ηνλ 

αληαγσληζκό θαη λα εκπνδίδνπλ ηηο αξρέο ζηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, όπσο 
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απηέο απνξξένπλ από ην δίθαην ηεο Έλσζεο».
21

 Έηζη, δηακνξθψζεθε ζηαδηαθά ην 

ππφβαζξν πξνβιεκαηηζκψλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ζπληέιεζε ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

έθδνζε ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. 

 

1.3.3. Οδεγίεο θαη Καλνληζκνί ζρεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο ΔΔ πνπ 

εθδόζεθαλ κεηά από ηελ Οδεγία 95/46/ΔΚ θαη ηνλ Καλνληζκό 2016/679 

 εκεηψλεηαη φηη θαηά ην δηάζηεκα ησλ 23 εηψλ θαηά ηα νπνία ήηαλ ελ ηζρχ ε 

Οδεγία 95/46/ΔΚ, εθδφζεθαλ εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Οδεγίεο, νη νπνίεο 

πξνζδηφξηδαλ ην ελ ιφγσ λνκνζεηηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε κηα ζεηξά απφ εηδηθφηεξα 

δεηήκαηα, κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο νξίζηεθε απφ ηηο 

εμειίμεηο ηεο θάζε επνρήο, φπσο απηέο ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ηα 

ζρεηηθά ζέκαηα πνπ πξνέθππηαλ. 

 Έηζη, ε Οδεγία 2002/58/ΔΚ πξνέθπςε ζηε βάζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζπλεπαγφηαλ γηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη, ελ γέλεη,  ε δηάζεζή ηνπο, 

θαζψο θαη ε επεμεξγαζία ηνπο, ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ. αθψο, ε απφθαζε γηα ηελ έθδνζή ηεο καξηπξά ηελ ηαρεία αλάπηπμε 

ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηα δξψκελα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνλνινγηθήο πεξηφδνπ.
22

 

ην ίδην πιαίζην, ε Οδεγία 2006/24/ΔΚ εθδφζεθε κε ζθνπφ «ηε δηαηήξεζε 

δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη ή ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

παξνρή δηαζεζίκσλ ζην θνηλό ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ή δεκνζίσλ 

δηθηύσλ επηθνηλσληώλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2002/58/ΕΚ».
23

 Έηζη, ε 

ρξεζηκφηεηά ηεο, αλαδείρζεθε ζηε βάζε ηεο πξνεγνχκελεο Οδεγίαο ηνπ 2002.
24

 

ηε ζπλέρεηα, ηειεπηαία ζηε ζεηξά ησλ ζρεηηθψλ Οδεγηψλ βξίζθεηαη ε 

Οδεγία 2009/136/ΔΚ.
25

 Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην θίλεηξν έθδνζεο ηεο Οδεγίαο 

ζρεηηδφηαλ κε ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηα πεξηζηαηηθά 

επηθνηλσλίαο κε ειεθηξνληθά κέζα. Λεηηνχξγεζε ηξνπνπνηεηηθά ηφζν σο πξνο ηελ 

αληίζηνηρε Οδεγία 2002/22/ΔΚ αλαθνξηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ φζν θαη 
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σο πξνο ηελ πξναλαθεξζείζα Οδεγία 2002/38/ΔΚ αιιά θαη ηνλ Καλνληζκφ 

2006/2004, πνπ αθνξνχζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ην θίλεηξν πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ.
26

 

 

1.3.3.1. Οη επηά αξρέο ηνπ ΟΟΣΑ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

 Πεξαηηέξσ φκσο, ζε φηη αθνξά ζηελ Οδεγία 95/46/ΔΚ θαζαπηή, 

δηακνξθψζεθε βάζεη ησλ επηά αξρψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), φπσο ιήθζεθαλ ππφςε απφ ηνπο ηζχλνληεο ηεο ΔΔ. 

πγθεθξηκέλα, απηέο εζηηάδνπλ θαη’ αξράο ζην αίηεκα ηεο ελεκέξσζεο ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα ηίζεληαη ππφ 

επεμεξγαζία. Έηζη, θξίλεηαη αζέκηηε ε πξαθηηθή ηεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ρσξίο ηα θπζηθά πξφζσπα λα ην γλσξίδνπλ.
27

 

 Δπίζεο, ζην θξηηήξην ηεο ζθνπηκφηεηαο, ήηνη ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απνθιεηζηηθά κε γλψκνλα ηνπο δεισζέληεο 

ζθνπνχο απηήο ηεο επεμεξγαζίαο. Π.ρ. αλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα δεηεζνχλ ζηε 

βάζε ζθνπψλ ηαηξηθνχ ραξαθηήξα, πξέπεη λα ηεζνχλ ππφ επεμεξγαζία απνθιεηζηηθά 

γηα απηνχο ηνπο ζθνπνχο θαη φρη γηα άιινπο.
28

  

 ην ίδην πιαίζην, ηίζεηαη θαη ην αίηεκα ηεο ζπγθαηάβαζεο εθ κέξνπο ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπο δεδνκέλσλ. Βάζεη απηήο ηεο αξρήο, απνθιείεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη δνζεί 

ε ζπγθαηάζεζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζρεηηθά κε απηή.
29

 

 Ζ επφκελε αξρή ζρεηίδεηαη κε ην θξηηήξην ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο έλαληη πηζαλψλ 

θαηαρξήζεσλ θαη απζαηξεζηψλ. αθψο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε ελ ιφγσ αξρή 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνυπφζεζε ηεο 

ζπγθαηάζεζεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. 
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 Δλ ζπλερεία, ηίζεηαη ην αίηεκα ηεο ελεκέξσζεο ησλ πξνζψπσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

ρξφλν απνθνκηδήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Απφ θνηλνχ κε ηηο 

δχν πξναλαθεξζείζεο αξρέο, ε ζπγθεθξηκέλε δεκηνπξγεί έλα, θαηά ην δπλαηφλ 

πιήξεο, δίρηπ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ελάληηα ζηελ απζαίξεηε 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη ζέηεη ηνλ φξν ηεο γλψζεο ηνπο 

ζρεηηθά κε απηή, ζε θάζε πεξίπησζε.
30

 

 Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 95/46/ΔΚ, ηα θπζηθά πξφζσπα δχλαληαη 

αλά πάζα ζηηγκή λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, γηα ηε δηάζεζε 

θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ έρνπλ δψζεη ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζή ηνπο. Καη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, δχλαληαη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά κε αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηά, π.ρ. ηφπνο θαηνηθίαο, ζηάηνπο νηθνγελεηαθήο δσήο θ.ιπ. 

 Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ε έβδνκε αξρή πνπ απερείηαη ζην πλεχκα ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο επζχλεο φζσλ πξνβαίλνπλ ζηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Ήηνη, ζηα 

κέζα κε ηα νπνία ηα θπζηθά πξφζσπα δχλαληαη λα αλαδεηήζνπλ θαη λα 

ηεθκεξηψζνπλ επζχλεο ζρεηηθά κε ηελ παξαβίαζε ησλ πξνεγνχκελσλ έμη αξρψλ.
31

 

 Με ιίγα ιφγηα, ε Οδεγία εζηίαδε ζε ζηνηρεία φπσο νη πξνζέζεηο θαη νη ζθνπνί 

ηεο επεμεξγαζίαο, ην αίηεκα ηεο γλψζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπιιεθηψλ ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εθ κέξνπο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ αιιά θαη ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ απηνί αληηπξνζσπεχνπλ θαη ηνπο ηχπνπο θαη ηηο θαηεγνξίεο ζηηο 

νπνίεο εληάζζνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.
32

  

 Αθφκα, ηε γλψζε φζσλ δχλαληαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνπο φξνπο ηεο πηζαλήο θπθινθνξίαο ηνπο ζε άιιεο 

ρψξεο απφ απηέο πνπ δηακέλνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα. Σέινο, έδηλε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηα είδε ησλ κέηξσλ πνπ αμηνπνηνχληαλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηφζν κε 

θαηαζηαιηηθνχο φζν θαη κε πξνιεπηηθνχο ζθνπνχο. Γειαδή, αθελφο αλαθνξηθά κε 

ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ απζαηξεζίαο θαη θαηάρξεζεο φζν θαη κε ηελ 

πξφιεςε παξφκνησλ κειινληηθψλ θαηλνκέλσλ.
33
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1.3.4. Η Οδεγία 680/2016/ΔΔ 

 Πξνηνχ ιάβεη ρψξα ε εθηελήο αλαθνξά ζην ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν θαη ηνπο 

βαζηθνχο άμνλεο ηνπ GDPR θξίλεηαη ζθφπηκε κία ζχληνκε αλαθνξά ζηελ Οδεγία 

680/2016 ηεο ΔΔ. Απηή, επί ηεο νπζίαο απνηέιεζε έλα αθφκα λνκηθφ κέζν ελίζρπζεο 

ηνπ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εληφο ηεο ΔΔ αιιά 

θαη αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο δηάζεζήο ηνπο θαηά ηε ζπλεξγαζία κε θνξείο πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο απηήο.
34

  

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ εθδφζεθε παξάιιεια κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ σο 

εληζρπηηθφ κέζν απηνχ. Σν πεξηερφκελφ ηεο βαζίζηεθε ζηελ πξνγελέζηεξε Οδεγία 

95/46/ΔΚ αιιά θαη ζηελ απφθαζε πιαίζην 2008/977/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ε 

εθαξκνγή ηεο νπνίαο ζρεηίδεηαη κε ην πιαίζην «ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε 

πνηληθέο ππνζέζεηο θαη ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο».
35

 

 Έηζη, ην πεξηερφκελφ ηεο, επί ηεο νπζίαο, «ζπκπιεξψλεη» ην αληίζηνηρν 

πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ θαη εμεηδηθεχεηαη αλαθνξηθά κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Ήηνη αθνξά ζηνπο φξνπο επηηέιεζεο ηεο δηθαζηηθήο θαη 

αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε αδηθεκάησλ πνηληθνχ 

ραξαθηήξα αιιά θαη ζηελ παξάιιειε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα αλαθνξηθά κε ην «επαίζζεην» απηφ δήηεκα.  

Δλ νιίγνηο, αλαθνξηθά κε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, εθαξκφδεηαη απφ ηα θξάηε-

κέιε ε ζπγθεθξηκέλε Οδεγία ελψ αλαθνξηθά κε ην επξχ πιαίζην ησλ ππφινηπσλ 

πεξηπηψζεσλ ηίζεηαη ζε ηζρχ ν Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Έηζη, ε έθδνζή ηεο θξίζεθε απαξαίηεηε ζην πιαίζην ηεο 

δηακφξθσζεο ελφο πιεξέζηεξνπ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

αιιά θαη ηεο εχξπζκεο δηθαζηηθήο θαη αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ. 

 

1.3.5. Η Οδεγία 681/2016/ΔΔ 

 Πξφθεηηαη γηα κία Οδεγία, ηεο νπνίαο ε έθδνζε έπεηαη ρξνληθά ηεο 

αληίζηνηρεο 680/2016/ΔΔ, φπσο, εμάιινπ, ζπλεπάγεηαη θαη απφ ηελ αξίζκεζή ηεο. Σν 

πεξηερφκελφ ηεο είλαη εμεηδηθεπκέλν θαη αλαθέξεηαη «ζηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

                                                           
34

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&rid=1 
35

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&rid=1 



27 
 

πεξηέρνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο νλνκάησλ επηβαηώλ (PNR) γηα ηελ πξόιεςε, αλίρλεπζε, 

δηεξεύλεζε θαη δίσμε ηξνκνθξαηηθώλ θαη ζνβαξώλ εγθιεκάησλ».
36

 Ήηνη, ζε έλα 

κείδνλ θαη επαίζζεην ζέκα πνπ αθνξά ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμηρλίαζε ζνβαξψλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. 

 πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη ζθνπνί, ην αληηθείκελν θαη ην πεξηερφκελφ ηεο 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζηφρεπζε πνπ ηίζεηαη ζην πιαίζην ηεο πξναλαθεξζείζαο νδεγίαο. 

Ωζηφζν, δελ ηαπηίδεηαη πιήξσο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε έθδνζή ηεο θξίζεθε απαξαίηεηε 

ζρεηηθά κε ηελ πιήξε «θάιπςε» ησλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη ακθφηεξεο 

νη Οδεγίεο. 

 

1.4. Θεσξεηηθό πεξηερόκελν θαη βαζηθνί άμνλεο ηνπ GDPR 

 Ζ παξνχζα ελφηεηα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο αλαθέξεηαη ζην βαζηθφ 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ήηνη ζην ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν θαη ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. ε απηφ ην 

πιαίζην, ζεκεηψλεηαη αξρηθά φηη ε απφθαζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ 

Καλνληζκνχ, ππήξμε ζπλέπεηα ζπδεηήζεσλ θαη δηαβνπιεχζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα 

αλάκεζα ζηνπο ηζχλνληεο ηεο ΔΔ θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. 

 πγθεθξηκέλα, έπεηηα απφ ηηο ρξφληεο απηέο δηαβνχιεπζεο θαη ζην πιαίζην ηεο 

δηαπίζησζεο ησλ «θελψλ» πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ εθ 

κέξνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ, ηα ηξία βαζηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, ήηνη ην 

πκβνχιην, ε Δπηηξνπή θαη ην Κνηλνβνχιην, θαηά ηα ηέιε ηνπ 2015, έθηαζαλ ζε 

ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ λένπ Καλνληζκνχ.  

Ζ κνξθή απηνχ, ελ ηέιεη, νξηζηηθνπνηήζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, ην Απξίιην ηνπ 2016. 

χκθσλα κε κία άπνςε, ν Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα απνηειεί ην πιένλ ζχγρξνλν θαη ζπλεξγαηηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ζε φιε 

ηελ ΔΔ θαη σο εθ ηνχηνπ θξίζεθε επηηαθηηθή ε ελζσκάησζή ηνπ ζηηο εζληθέο 

λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ. 
37
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1.4.1. Τν αίηεκα ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ 

θαη ε αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο 

Σν πεξηερφκελν ηνπ Καλνληζκνχ, φπσο εμάιινπ αλαθέξεηαη θαη ζηνλ ηίηιν 

ηνπ, ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Ωο εθ ηνχηνπ, 

νη ζθνπνί ηνπ νξίδνληαη κε βάζε ην άξζξν 16 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν θαη παξέρεη ζηα φξγαλα ηεο ΔΔ θαη, εηδηθφηεξα, ζην 

πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηε δηθαηνδνζία δηακφξθσζεο ησλ 

θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία απηή.
38

 

Απηφ, εμάιινπ, αλαθέξεηαη ξεηά θαη ζην ζψκα ηνπ Καλνληζκνχ, φπνπ γίλεηαη 

αλαθνξά θαη ζηα πξνγελέζηεξα θείκελα ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. πγθεθξηκέλα, ζην εηζαγσγηθφ ζεκείν ηνπ Καλνληζκνχ γίλεηαη επίθιεζε 

ηεο αλαθνξάο ησλ θεηκέλσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «θάζε πξόζσπν έρεη 

δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνύλ».
39

  

Ήηνη, απφ ηελ επηζήκαλζε απηή, απηφκαηα ζπλάγεηαη ην ζηνηρείν ηεο 

θαζνιηθφηεηαο πνπ πξέπεη λα θέξεη ην πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Πεξαηηέξσ, ζην θείκελν ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ θαη, 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξάγξαθν 2, παξέρεηαη ε ζρεηηθή δηθαηνδνζία ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην λα «ζεζπίδνπλ ηνπο θαλόλεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

από ηα ζεζκηθά θαη ινηπά όξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνύο ηεο Έλσζεο».
40

 

Μάιηζηα, ζηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ ηνλίδεηαη φηη ν ζεβαζκφο ζηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα πθίζηαηαη άζρεηα απφ ηελ ηζαγέλεηα θαη ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ θάζε 

θπζηθνχ πξνζψπνπ άξα θαη αλεμαηξέησο γηα φια ηα θπζηθά πξφζσπα. Πξφθεηηαη γηα 

έλα ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο, θαζψο ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο ΔΔ θαη βξίζθνληαη ζε ζέζε, εθ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πξνζσπηθά δεδνκέλα, νθείινπλ 

λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο. 
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Παξάιιεια, δεδνκέλνπ φηη ν Καλνληζκφο ζεζπίζηεθε ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 

16 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηίζεηαη εθ κέξνπο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ε ππνρξέσζε, ζην πιαίζην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ λα 

αζθήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη «ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο 

Έλσζεο, θαη ζρεηηθά κε ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ. Η ηήξεζε 

ησλ θαλόλσλ απηώλ ππόθεηηαη ζηνλ έιεγρν αλεμάξηεησλ αξρώλ».
41

  

 Έηζη, δεδνκέλνπ φηη ν Καλνληζκφο εληάζζεηαη ζην δίθαην ηεο ΔΔ, απαηηείηαη 

ε ζρεηηθή «ζπκκφξθσζε» ησλ θξαηψλ-κειψλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ. ε φηη 

αθνξά, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα, ε αλεμάξηεηε αξρή, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

νπνίαο, εκπίπηεη ν έιεγρνο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ιφγνο ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 

16 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε αλεμάξηεηε 

Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.  

Αλαιπηηθή αλαθνξά ζην έξγν θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

γίλεηαη ζε επφκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. εκεηψλεηαη επίζεο φηη, εχινγα, ην έξγν 

ηεο αξρήο πξνζδηνξίδεηαη θαη ζηε βάζε ησλ εηδηθψλ θαλφλσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζρεηηθά απφ ην άξζξν 39 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπνπ αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ην πκβνχιην «εθδίδεη απόθαζε κε ηελ νπνία θαζνξίδεη ηνπο 

θαλόλεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ όζνλ αθνξά ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα από ηα θξάηε κέιε».
42

 

Πεξαηηέξσ, ν Καλνληζκφο ζέηεη ην θίλεηξν ηεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ κε γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

θαη φρη ηελ ελαληίσζε ζε απηά, κέζσ παξάλνκσλ θαη αζέκηησλ πξαθηηθψλ. ε απηφ 

ην πιαίζην ηνλίδεηαη θαη ε ζρεηηθφηεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

Απηή αλαθέξεηαη ζηελ πνιχπινθε ζρέζε ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο κε άιια 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα (ζηελ θαηνηθία, ηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή, ζηηο 

επηθνηλσλίεο, ζηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ζηελ 

ακεξφιεπηε θξίζε εθ κέξνπο ησλ δηθαζηεξίσλ θ.ιπ.), φπσο απηά ηεξνχληαη θαη 

γίλνληαη ζεβαζηά ζην πιαίζην ησλ ζχλζεησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Ζ ζρέζε απηή νξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο 

                                                           
41

 https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/slee/arthro-16-synthiki-gia-ti-leitoyrgia-tis-

eyropaikis-enosis 
42

 https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/see/arthro-39-synthiki-gia-tin-eyropaiki-

enosi 



30 
 

αλαινγηθφηεηαο,
43

 ε νπνία νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε απηή «ην πεξηερόκελν θαη ε κνξθή ηεο δξάζεο 

πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηνλ επηδησθόκελν ζηόρν ηεο».
44

  

 

1.4.2. Η παξάκεηξνο ηεο ηερλνινγηθήο πξνόδνπ θαη ηεο έιεπζεο ηεο ςεθηαθήο 

επνρήο 

 Ζ αλαγθαηφηεηα έθδνζεο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα εθ κέξνπο ηεο ΔΔ πξνήιζε απφ δχν βαζηθέο εμειίμεηο. Καηά 

πξψηνλ, απφ ηελ έιεπζε ηεο ςεθηαθήο επνρήο κε ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηε 

ραξαθηεξίδεη. Γειαδή, ηελ αλάδεημε θαη επέθηαζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ ρσξψλ, νηθηψλ, εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ ρψξσλ ηνπ πιαλήηε θαη ηε 

θαζνιηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη δε ησλ ιεγφκελσλ 

smartphones -ηα νπνία παξέρνπλ επξχ πιαίζην δπλαηνηήησλ ζηνπο ρξήζηεο.
45

 

Δπίζεο, ησλ ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηελ αχμεζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο κλήκεο ησλ ζχγρξνλσλ ζπζθεπψλ, ηε δεκνηηθφηεηα ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θ.ιπ. Ζ ζχγρξνλε απηή πξαγκαηηθφηεηα 

«ζπκππθλψλεηαη» εμάιινπ ζηε δηαπίζησζε φηη «ν ςεθηαθόο θόζκνο είλαη έλα πεδίν 

δηαζθέδαζεο θαη πιεξνθόξεζεο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη πεδίν εμόξπμεο ελόο εθ ησλ 

πνιπηηκόηεξσλ αγαζώλ, όπσο δηακνξθώζεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα, ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ».
46

 

 Μάιηζηα, νη εμειίμεηο απηέο, φπσο εμάιινπ ηνλίδεηαη θαη ζην θείκελν ηνπ 

Καλνληζκνχ, θαηέζηεζαλ αθφκα πην έληνλεο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔ θαη ησλ 

ζθνπψλ ηεο φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ηηο πλζήθεο. Γειαδή, εληφο ελφο θνηλνχ 

δηαθξαηηθνχ εγρεηξήκαηνο ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε θνηλνχο θαλφλεο αλά πεξίπησζε 

ζηα πεδία ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκίαο θαη, ζην πιαίζην ηνπ δπλαηνχ, ζε απηφ 

ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα, νη εμειίμεηο απηέο 

νδήγεζαλ ζηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ βαζκνχ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

                                                           
43

 Δηδηθφηεξα, ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο νξίδεηαη φηη «νη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη 
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πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ θνξείο ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο ΔΔ.  

Μάιηζηα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα δεδνκέλα απηά θαζίζηαληαη πξνζβάζηκα 

ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ δηαπίζησζε απηή «αληαλαθιά» ηελ εκβέιεηα θαη ηε 

ζνβαξφηεηα ηνπ δεηήκαηνο, ε νπνία δελ είλαη ηνπηθή, εζληθή ή επξσπατθή αιιά 

δηεζλήο. Δμάιινπ, κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα, θαηά ηε 

ζχγρξνλε επνρή, επηηπγράλεηαη ε δηάδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ αλεμαξηήησο 

ηνπνζεζίαο θαη «εθκεδελίδνληαη» νη απνζηάζεηο. 

 

1.4.3. Η παξάκεηξνο ηεο αζύκκεηξεο θαη πιεκκεινύο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 

από ηα θξάηε-κέιε 

Καηά δεχηεξνλ, ε έθδνζε ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ε κεγαιχηεξε «βαξχηεηά» ηνπ έλαληη ηεο Οδεγίαο, 

απερεί «ηελ αζπκκεηξία εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο από ηα θξάηε-κέιε, εμαηηίαο ηεο 

νπνίαο πξνέθπςε έιιεηκκα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθόηεηαο όπσο θάλεθε ζηελ πξάμε».
47

 

πγθεθξηκέλα, ζηνλ Καλνληζκφ ηνλίδεηαη φηη παξά ηα ηζρπξά θαη νξζά αηηήκαηα πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηελ Οδεγία, απηή δελ θαηέζηε δπλαηφ λα πξνζδψζεη ζηνπο πνιίηεο 

ηεο ΔΔ κία αίζζεζε αζθάιεηαο αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο δηάζεζεο θαη δηαρείξηζεο 

ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, ηδηαίηεξα ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ε ξνή, 

θαζψο θαη ε επεμεξγαζία ηνπο επηζπκβαίλεη κε ηαρείο ξπζκνχο. 

Ζ εμέιημε απηή καξηπξά θαη ηε ζαθή δηαθνξνπνίεζε ησλ Καλνληζκψλ απφ 

ηηο Οδεγίεο, γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο παξαπάλσ. Γειαδή, έγηλε αληηιεπηφ απφ ηνπο 

ηζχλνληεο ηεο ΔΔ φηη κία Οδεγία, ειέσ ηνπ λνκηθνχ ηεο ραξαθηήξα, ζηελ πξάμε δελ 

απνδείρζεθε ηθαλή λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, φηη απαηηνχληαλ ελ πξνθεηκέλσ έλαο Καλνληζκφο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε Οδεγία εθαξκφζηεθε 

θαηά θαηξνχο πιεκκειψο ή κε ζνβαξέο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο, φπσο ζπλέβε, 

ραξαθηεξηζηηθά, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Έηζη, ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ απφ 

ηελ έθδνζε ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ εληνπίζηεθαλ ζνβαξέο «ειιείςεηο», επηηεδεπκέλεο 

ή κε αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  
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1.4.4. Ο δηπιόο ζηόρνο ηεο ειεύζεξεο αιιά θαη πξνζηαηεπκέλεο θπθινθνξίαο 

ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

Πεξαηηέξσ φκσο, ε απφθαζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ, απερεί θαη 

ηελ πξφζεζε ηεο απξφζθνπηεο θαη νξζνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε 

επεξγεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απφ ηε κία πιεπξά θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα. Σν θίλεηξν δειαδή ππήξμε εμαξρήο δηπιφ θαη απφ απηή ηελ 

άπνςε, φπσο, εμάιινπ, ζπλάγεηαη θαη απφ ηνπο γεληθφηεξνπο ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο 

ηεο ΔΔ. 

ε απηφ ην πιαίζην, ηέζεθαλ ηφζν θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκνθξαηία 

θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ φζν θαη θξηηήξηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε γεληθφηεξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία. 

Γειαδή, ζπλνπηηθά ηέζεθε απφ ηελ ΔΔ ην αίηεκα ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε έκθαζε, σζηφζν, ζηελ πεξηβνιή ηνπο κε έλα 

ηζρπξφ λνκηθφ πιαίζην-«δίρηπ» πξνζηαζίαο.  

Παξάιιεια, δηαηππψζεθε ξεηά, ελ κέζσ ηνπ Καλνληζκνχ, ην αίηεκα ηεο 

απζηεξφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο εθαξκνγήο ηνπ. Απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ 

δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ 

θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ δηαζέηνπλ θαη ρεηξίδνληαη 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Π.ρ. ηδησηηθψλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

ππνπξγείσλ, θνξέσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θ.ιπ. 

 

1.4.5. Τν αίηεκα ηνπ ηζνδύλακνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ ζε όια ηα θξάηε-κέιε 

 πλεπψο, θαηά ηα ρξφληα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο ζέζεο 

ζε ηζρχ ηνπ Καλνληζκνχ, εηίζελην, κε φιν θαη κεγαιχηεξε έληαζε, ηα αηηήκαηα ηεο 

ζπλνρήο, ηεο νκνηνκνξθίαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ζηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα -αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ-, εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ-

κειψλ.
48
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 Έηζη, ην αίηεκα απηφ κεηαθξάζηεθε ζηελ πξάμε, ζηηο δεζκεχζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα φια ηα θξάηε-κέιε ε πηνζέηεζε ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Δμάιινπ, ην 

παξάδεηγκα ηεο πιεκκεινχο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, θαη ησλ «θελψλ» ζηα νπνία απηή νδήγεζε ήηαλ πξφζθαην 

θαη ηδηαίηεξα εκθαηηθφ γηα ηνπο ηζχλνληεο ηεο ΔΔ αιιά θαη γηα ηα θπζηθά πξφζσπα 

πνπ δηαβηνχλ εληφο ηεο.  

 

1.4.6. Η επηηξεπηή δπλαηόηεηα εμεηδίθεπζεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηηο 

θαηά ηόπνπο θαη ρώξνπο ηδηαηηεξόηεηεο 

 Δληνχηνηο, ην επηζπκεηφ ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο δελ απνθιείεη θαη ηε 

δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο θαλφλσλ ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνπ ηα θξάηε-κέιε θξίλνπλ απαξαίηεην θαη, αλάινγα κε ηηο 

ηνπηθέο θαη, γεληθφηεξα, ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, βάζεη ηνπ 

Καλνληζκνχ επηηξέπεηαη ζηα θξάηε-κέιε λα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο φξνπο, ηηο ζπλζήθεο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα.  

 Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο αλαινγηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ιακβάλεηαη 

ππφςε ε εκβέιεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο ΔΔ ελψ 

νξίδνληαη θαη επζχλεο αιιά θαη θξηηήξηα αλαθνξηθά κε ηελ πιεξφηεηα απηήο ηεο 

εθαξκνγήο. αθψο, νη επζχλεο απηέο είλαη λνκηθνχ ηχπνπ θαη δεζκεπηηθνχ 

ραξαθηήξα. 

 ε απηφ ην πιαίζην, ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ ηεο επηηξεπηήο 

παξέθθιηζεο «γηα νξγαληζκνύο πνπ απαζρνινύλ ιηγόηεξα από 250 άηνκα όζνλ αθνξά 

ηελ ηήξεζε αξρείσλ».
49

 εκεηψλεηαη φηη νη παξεθθιίζεηο απηέο αλάγνληαη, σο πξνο ηε 

ζθνπηκφηεηά ηνπο, ζηε δηπιή ζηφρεπζε ηνπ Καλνληζκνχ, ήηνη ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ αλεμαξηήησο εκβέιεηαο θαη κεγέζνπο 
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αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη πηζαλψλ εθδειψζεσλ 

απζαηξεζίαο. 

 

1.4.7. Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζην πιαίζην 

ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ 

 πσο πξναλαθέξεηαη, ν φξνο «δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» 

αλαθέξεηαη, ππφ κία επξεία έλλνηα, ζηα ζηνηρεία απηά πνπ δχλαληαη λα νδεγήζνπλ 

ζηελ ηαπηνπνίεζε ελφο πξνζψπνπ. Ήηνη, αξηζκφο ηαπηφηεηαο, δηεχζπλζε, αξηζκφο 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, αξηζκφο κεηξψνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θ.ιπ. Δληνχηνηο, ζην 

πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 

ζεκειηψλεηαη κία εηδηθφηεξε δηάθξηζε.  

 Δηδηθφηεξα, ε δηάθξηζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα εηδηθήο θαηεγνξίαο. Απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ θαη αλαθέξνληαη ζηελ θαηαγσγή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, ηελ πνιηηηθή 

ηνπ ηδενινγία θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, ηε ζπλδηθαιηζηηθή ηνπ 

δξαζηεξηνπνίεζε, ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο, ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ 

αιιά θαη δεδνκέλα γελεηηθνχ ραξαθηήξα.
50

 

 Σα δεδνκέλα απηά νξίδνληαη σο εηδηθά θαη επαίζζεηα, θαζψο νη θίλδπλνη πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάρξεζή ή ηελ ελ γέλεη αζέκηηε ρξήζε ηνπο, δχλαληαη λα είλαη 

ζαθψο κεγαιχηεξνη ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε επεμεξγαζία ησλ 

ινηπψλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Έηζη, ν Γεληθφο Καλνληζκφο ζέηεη κε 

έληαζε ην αίηεκα ηζρπξφηεξεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. 

 Μάιηζηα, ην αίηεκα απηφ θαζίζηαηαη ζαθψο πην ζεκαληηθφ έλεθα ησλ 

δηαπηζησκέλσλ δηαξξνψλ θαη παξαβηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

εηδηθήο θαηεγνξίαο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε πνιιέο ρψξεο 

ηνπ θφζκνπ. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη «ηα πνξίζκαηα ησλ δηαδηθαζηώλ δηθαζηηθνύ 

ραξαθηήξα ζε 92 ρώξεο θαηέδεημαλ όηη ηα επαίζζεηα δεδνκέλα ζεσξνύληαη βαζηθόο 

ηνκέαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηνπ ελ γέλεη πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ».
51

 

                                                           
50

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 
51

 «Results of juristic investigations into 92 countries and regions demonstrate that sensitive 
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 Έηζη, κε γλψκνλα φηη ε ηδησηηθή δσή απνηειεί κία θαίξηα θνηλσληθή αμία, ν 

Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, επί ηεο 

νπζίαο, επηηξέπεη ηε δηάζεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, ππφ ζπγθεθξηκέλεο θαη 

απζηεξέο πξνυπνζέζεηο. Ήηνη ζηε βάζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, 

ηεο άζθεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπο εθφζνλ εθείλα 

δελ δχλαληαη λα πξνζηαηεπηνχλ απφ κφλα ηνπο.
 52

  

Αθφκα, επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ ζσκαηεία, ζπιιφγνπο, νξγαλψζεηο θ.ιπ. ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ απηά είλαη εγγεγξακκέλα κέιε ηνπο θαη έρνπλ γλψζε ηεο επεμεξγαζίαο απηήο. 

Αιιά θαη γηα άιιεο πεξηπηψζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ ηέιεζε ζνβαξψλ αμηφπνηλσλ 

πξάμεσλ θαη ζηε βάζε ηεο δηθαζηηθήο θαη αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θξαηψλ, 

φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ θαη, αλαθνξηθά, κε ην πεξηερφκελν ζπγθεθξηκέλσλ 

Οδεγηψλ, νη νπνίεο θαζίζηαληαη αξκφδηεο ελ πξνθεηκέλσ.
53

 

 Απαξαίηεηε, πξνυπφζεζε, επίζεο, ζην πιαίζην ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ 

παξέρεη πξνο ηα θξάηε-κέιε ν Γεληθφο Καλνληζκφο, είλαη ηα δεδνκέλα απηά «λα 

έρνπλ πξνδήισο δεκνζηνπνηεζεί» απφ ην ππνθείκελφ ηνπο θαη ε επεμεξγαζία απηή λα 

«είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθώλ αμηώζεσλ ή όηαλ 

ηα δηθαζηήξηα ελεξγνύλ ππό ηε δηθαηνδνηηθή ηνπο ηδηόηεηα». 
54

 Ήηνη, γηα ζθνπνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

 Πεξαηηέξσ, ζηελ επφκελε παξάγξαθν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, γίλεηαη 

ιφγνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηε βάζε ηεο εμππεξέηεζεο 

ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Δλ πξνθεηκέλσ, απηφ νθείιεη λα είλαη «αλάινγν πξνο ηνλ 

επηδησθόκελν ζηόρν».
55

 Γειαδή λα είλαη «νπζηαζηηθφ» θαη λα εμππεξεηείηαη 

ηαπηφρξνλα κε ηνλ ζεβαζκφ ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
56

 

 Αθφκα, πξνζσπηθά δεδνκέλα εηδηθήο θαηεγνξίαο δχλαληαη λα ηεζνχλ ππφ 

δηάζεζε θαη επεμεξγαζία, βάζεη ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ, γηα πεξηπηψζεηο εχξεζεο 

εξγαζίαο, πξφζιεςεο θ.ιπ., φπνπ απηφ απαηηείηαη. Π.ρ. νη εξγαδφκελνη ζηελ εζηίαζε 

νθείινπλ λα παξαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά πγείαο γηα επλφεηνπο ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ 

πειαηψλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ. 
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 Κξίζηκε είλαη θαη ε επφκελε ζρεηηθή πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Ζ θξηζηκφηεηά ηεο 

ζπλάγεηαη θαη ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα ζπγθπξία, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεηνλνκηθή 

θξίζε θαη ηελ παλδεκία, φπσο απηή αλαθέξεηαη θαη αλαιχεηαη ζην ηειεπηαίν 

θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 πγθεθξηκέλα, ζηελ πξφβιεςε απηή αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη «ε 

επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ιόγνπο δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δεκόζηαο πγείαο, όπσο ε πξνζηαζία έλαληη ζνβαξώλ δηαζπλνξηαθώλ απεηιώλ θαηά ηεο 

πγείαο ή ε δηαζθάιηζε πςειώλ πξνηύπσλ πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη ησλ θαξκάθσλ ή ησλ ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ».
57

 ην πιαίζην 

ηεο πξφβιεςεο απηήο, θαζίζηαηαη επηηξεπηή π.ρ., ε απαγφξεπζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ 

κεηαθηλήζεσλ, φπσο ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020, ιφγσ ηεο πγεηνλνκηθήο 

θξίζεο. 

 Σέινο, κία άιιε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε δηάζεζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα αλαθέξεηαη ζην θξηηήξην ηεο 

αμηνπνίεζήο ηνπο γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Ήηνη γηα ηελ επηηέιεζε ηζηνξηθήο ή ελ 

γέλεη επηζηεκνληθήο έξεπλαο, θαζψο θαη γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε δεκνγξαθηθέο 

ή ζηαηηζηηθέο κειέηεο.
58

 

 

1.4.8. Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα δηθαζηηθνύο 

ζθνπνύο βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Καλνληζκνύ 

 Δχινγα, παξά ην επξχ πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ, πθίζηαηαη θαη ε εμαίξεζε ηεο 

ρξήζεο θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ηνπο γηα δηθαζηηθνχο ζθνπνχο. Δληνχηνηο, ζην 

άξζξν 10 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ ηίζεληαη ζαθείο πεξηνξηζκνί. Απηνί ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ νξηζκφ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 Δηδηθφηεξα, ε αλαθνξά γίλεηαη ζε «πνηληθέο θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα ή 

ζρεηηθά κέηξα αζθαιείαο»,
59

 ηα νπνία, εμάιινπ, νξίδνληαη απφ ην άξζξν 6 ηνπ 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ. ε απηφ ην πιαίζην, ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
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ραξαθηήξα επηηξέπεηαη κφλν κέζσ ησλ θνξέσλ πνπ ηαπηίδνληαη κε ηηο επίζεκεο 

αξρέο ησλ θξαηψλ-κειψλ ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 εκεηψλεηαη, σζηφζν, φηη δελ πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ν φξνο «επίζεκε 

αξρή» ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ. Δληνχηνηο, φπσο πξναλαθέξεηαη νη 

ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη ζρεηηθνί νξηζκνί πξνθχπηνπλ απφ ηελ Οδεγία πνπ 

εθδφζεθε παξάιιεια κε ηνλ Καλνληζκφ, ήηνη ηελ Οδεγία 680/2016/ΔΔ ζε ζπλέρεηα 

θαη ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 977/2008.
60

  

 Δμάιινπ, ζε θάζε θξάηνο-κέινο, ηα θπζηθά πξφζσπα απεπζχλνληαη ζηηο 

αζηπλνκηθέο αξρέο γηα ηελ έθδνζε ηνπ πιένλ ραξαθηεξηζηηθνχ εγγξάθνπ 

ηαπηνπνίεζήο ηνπο, ήηνη ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Π.ρ. ζηελ Διιάδα, ε 

αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα πεξηιακβάλεη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, φπσο ε 

εκεξνκελία γέλλεζεο, ην νλνκαηεπψλπκν θ.ά. 

 εκεηψλεηαη, ζε απηφ ην πιαίζην, φηη, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ζρεηηθά κε 

ην επξχ πιαίζην ησλ ππνινίπσλ πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, εθαξκφδεηαη ν Καλνληζκφο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ζηηο εηδηθφηεξεο απηέο πεξηπηψζεηο ηα θξάηε-κέιε νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ 

ηελ Οδεγία 680/2016/ΔΔ. 
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Κεθάιαην 2: Πξνγελέζηεξν λνκηθό πιαίζην πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζηελ Διιάδα 

2.1. Τν δηεζλέο πιαίζην επηξξνήο 

 Σν πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ 

Διιάδα θέξεη δπλακηθφ ραξαθηήξα, ήηνη είλαη ζρεηηθά «εχπιαζην», δεδνκέλνπ φηη 

επεξεάδεηαη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηνπ απφ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. 

Απφξξνηα, απηψλ, εμάιινπ, ππήξμε, ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, θαη ε ελζσκάησζε 

ηνπ επξσπατθνχ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα ζην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην.  

 Τπφ απηφ ην πξίζκα ινηπφλ, επηρεηξείηαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, κία ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ πιαίζην. Έηζη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη, ζε δηεζλέο επίπεδν, ηα πξψηα «ςήγκαηα» εζηίαζεο ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εληνπίδνληαη ζε θαηά πνιχ 

παιαηφηεξα θείκελα, φπσο ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ πνπ εθπνλήζεθε ην 1948 ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ,
61

 ήηνη ηξία ρξφληα 

έπεηηα απφ ηε ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ε Δπξσπατθή πλζήθε 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 1950,
62

 εληφο ηνπ ίδηνπ 

δειαδή ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ. 

 ηα θείκελα απηά, ππήξραλ ξεηέο, αλ θαη γεληθφινγεο αλαθνξέο, ζηελ 

πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ζην πξναπαηηνχκελν ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ αλαθνξηθά κε ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπο βίν, ηελ θαηνηθία ηνπο θαη ηελ 

αιιεινγξαθία ηνπο. Δληνχηνηο, δείγκαηα πην εμεηδηθεπκέλεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε 

ην ελ ιφγσ δήηεκα, εκθαλίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο θαη, ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, φηαλ ν Νφκνο 

πεξί Διεπζεξίαο ηεο Πιεξνθφξεζεο (Freedom of Information Act) ηέζεθε ζε ηζρχ 

θαη, ζην πιαίζηφ ηνπ, δφζεθε ζηνπο πνιίηεο ησλ ΖΠΑ, ην δηθαίσκα λα δεηνχλ 

πξφζβαζε ζε έγγξαθα απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο.
63
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 Καηά ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα, «δηθιίδεο» αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ελζσκάησζαλ θαη άιιεο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ θαη, 

ζπγθεθξηκέλα, ηεο επξσπατθήο επείξνπ, ζηα λνκνζεηηθά ηνπο πιαίζηα. ε απηφ ην 

πιαίζην, «ηνλ δξφκν έδεημαλ» ε Γπηηθή Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Απζηξία, 

ε νπεδία θαη ε Γαιιία. 
64

 

 Με αθνξκή ηηο ελ ιφγσ εμειίμεηο ηεο πεξηφδνπ, ην 1980 ν Οξγαληζκφο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο, απεχζπλε πξνο ηηο ρψξεο-κέιε ηνπ, 

νδεγίεο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
65

 Ζ κέξηκλα απηή 

πξνήιζε θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ηελ αχμεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη, ζαθψο, 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαπηζηψζεθε φηη απηή εγθπκνλνχζε. 

 Σελ ακέζσο επφκελε ρξνληά ζπλάθζεθε ε πξναλαθεξζείζα πλζήθε 108 ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Καηά ηα επφκελα ρξφληα, ην λνκηθφ πιαίζην θπξίσο 

επξσπατθψλ ρσξψλ, φπσο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Γεξκαλίαο εληζρχζεθε 

ζε φηη αθνξά ζην πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε 

επηκέξνπο λφκνπο θαη δηαηάμεηο. Αθνινχζεζαλ νη ζεζπίζεηο ησλ Οδεγηψλ ηεο ΔΔ κε 

γεληθφηεξν ή εηδηθφηεξν πεξηερφκελν αλά πεξίπησζε, φπσο αλαιχνληαη παξαπάλσ. 

 

2.2. Η ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ζηελ 

Διιάδα 

2.2.1. Ννκνζεηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

 χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα ηεο, «ε Αξρή 

Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Χαξαθηήξα είλαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε 

αλεμάξηεηε Αξρή πνπ ηδξύζεθε κε ηνλ λόκν 2472/1997».
66

 Πξφθεηηαη γηα ην λφκν 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ε Οδεγία 95/46/ΔΚ. 

Πιένλ, βάζεη ησλ πξναλαθεξζεηζψλ αιιαγψλ ζηε λνκνζεζία, ε Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα βάζεη ηνπ Ν. 

4624/2019 θαη ηεο Οδεγίαο 2016/680.  
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Παξάιιεια, ζεκεηψλεηαη φηη αλαθνξηθά κε «ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ε Αξρή εθαξκόδεη ηνλ λόκν 

3471/2006 πνπ αληίζηνηρα ελζσκαηώλεη ζην εζληθό δίθαην ηελ Επξσπατθή Οδεγία 

58/2002».
67

 Αμηνζεκείσην είλαη φηη ελψ ν GDPR ελζσκαηψζεθε ζρεηηθά άκεζα ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία, ε Οδεγία 58/2002 ελζσκαηψζεθε, αληίζηνηρα, κφιηο κεηά απφ 

ηέζζεξα ρξφληα. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά έθδειε ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κέζσ ελφο Καλνληζκνχ θαη, παξάιιεια, εχινγε, 

ηελ απφθαζε γηα ηελ εθπφλεζή ηνπ εθ κέξνπο ηεο ΔΔ. 

 

2.2.2. Τν έξγν ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα 

 πλεπψο θαη κε βάζε απηά, ην έξγν ηεο αξρήο ζπκππθλψλεηαη ζηελ επνπηεία 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ GDPR θαη ηνπ Ν. 4624/2019, θαζψο θαη ηνπ Ν. 3741/2006 θαη 

ηεο Οδεγίαο 2016/680. Ήηνη ηελ ηήξεζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηελ επεμεξγαζία 

ησλ ζρεηηθψλ θαηαγγειηψλ θ.ν.θ. πλνπηηθά, ιεηηνπξγεί σο έλα ζρεηηθφ δίρηπ 

αζθαιείαο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα έλαληη ηπρφλ απζαηξεζηψλ.
68

  

 Σν έξγν ηεο δηαξζξψλεηαη ζε δχν επίπεδα. Αθελφο είλαη πξνιεπηηθνχ 

ραξαθηήξα, θαζψο, κεηαμχ άιισλ, ελεκεξψλεη ζπλερψο ην θνηλφ γηα ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ εγθπκνλεί ε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, εθηζηά ηελ πξνζνρή ζε γνλείο θαη θεδεκφλεο ζρεηηθά κε ηελ 

πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν, εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ ηνπο, θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηή 

εγθπκνλεί.  

 Παξάιιεια, ζπκβνπιεχεη ηνπο αξκφδηνπο εζληθνχο θνξείο (θπβέξλεζε, 

θνηλνβνχιην θ.ά.) ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ γεληθφηεξνπ ζέκαηνο ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Αθφκα, απαληά ζηα αηηήκαηα ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηα πθηζηάκελα εθ ηεο 

λνκνζεζίαο δηθαηψκαηά ηνπο. Απνηειεί δειαδή έλα «θαηαθχγην» γηα ηνπο πνιίηεο 

πνπ ζεσξνχλ φηη έρεη πξνζβιεζεί ε ηδησηηθφηεηά ηνπο θαη, εθ ηνπ παξαιιήινπ, ζέηεη 

ηηο βάζεηο γηα ηελ ηηκσξία φζσλ παξαβηάδνπλ ηε λνκνζεζία.
69
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 ε φηη αθνξά ζην «θαηαζηαιηηθφ» ηεο έξγν, δηεξεπλά, φπσο πξναλαθέξεηαη 

ηηο ππνβιεζείζεο θαηαγγειίεο θαη, γεληθφηεξα, επνπηεχεη, κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ 

εξεπλψλ ηνπο φξνπο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη 

απνθαίλεηαη ζρεηηθά κε ηελ νξζφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, «εγθξίλεη θώδηθεο δενληνινγίαο 

θαη θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο θαη ζρεδηάδεη θξηηήξηα δηαπίζηεπζεο».
70

  

Αθφκα, επεμεξγάδεηαη αηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην δηθαίσκα πξφζβαζεο «ζε 

επαίζζεηα ηαηξηθά δεδνκέλα κέζα ζε ηαηξηθνύο θαθέινπο λνζειείαο».
71

 Σέινο, 

δηαηεξεί έλα ζπλερέο πιαίζην επηθνηλσλίαο κε άιινπο αξκφδηνπο επνπηηθνχο θνξείο. 

Σν πιαίζην απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ακνηβαηφηεηα, ηφζν ζε επίπεδν παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ φζν θαη ζε επίπεδν βνήζεηαο θαη αιιεινυπνζηήξημεο.  

 Οπζηαζηηθά, ζε εζληθφ επίπεδν, απνηειεί ηνλ βαζηθφ θαη, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ηνλ απνθιεηζηηθφ θνξέα επίβιεςεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηφζν εθ 

κέξνπο ηδησηηθψλ φζν θαη εθ κέξνπο δεκφζησλ θνξέσλ. Ο απνινγηζκφο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ιακβάλεη ρψξα εηεζίσο κέζσ ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο 

παξάζεζήο ηνπο ζε κηα ζρεηηθή έθζεζε, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζην θνηλνβνχιην θαη ηελ 

θπβέξλεζε, ελψ είλαη πξνζβάζηκε θαη ζηνπο πνιίηεο.
72

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70

 https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,23266&_dad=portal&_schema=PORTAL 
71

 Καλειινπνχινπ-Μπφηε, 2014 
72

 https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,23266&_dad=portal&_schema=PORTAL 



42 
 

 

Κεθάιαην 3: Η εθαξκνγή ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ζηελ Διιάδα 

πσο αλαιχζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε πηνζέηεζε ησλ Καλνληζκψλ 

πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΔ θαη απεπζχλνληαη πξνο ηα θξάηε-κέιε είλαη ππνρξεσηηθή 

εθ κέξνπο ησλ ηειεπηαίσλ. ε απηφ ην πιαίζην ν Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα φθεηιε εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα 

ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
73

 

Ζ ππνρξέσζε απηή έγηλε ζεβαζηή, φπσο πξνβιεπφηαλ, θαη ν Γεληθφο 

Καλνληζκφο ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηνλ Ν. 4624/2019, έλα 

ρξφλν έπεηηα απφ ηε ζέζε ζε δηαβνχιεπζε ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ. Έηζη, ε 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε επζπγξακκίζηεθε «κε ην επξσπατθό πιαίζην πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ (ελζσκάησζε Οδεγίαο 680/2016 γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ από ηηο 

Αξρέο θαη κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ, 

επξέσο γλσζηνύ σο GDPR)».
74

 

 

3.1. Η πξνεγνύκελε πιεκκέιεηα ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

 Ζ αληαπφθξηζε ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο ζηηο ζρεηηθέο επηηαγέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, έζησ θαη κε θάπνηα ζρεηηθή θαζπζηέξεζε, απνηέιεζε 

αδηακθηζβήηεηα κία ζεηηθή εμέιημε ζε φηη αθνξά ζην ελ Διιάδη πιαίζην ηεο 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Σν ζεηηθφ πξφζεκν θαζίζηαηαη 

εληνλφηεξν, κάιηζηα, δεδνκέλεο ηεο πξνεγνχκελεο πιεκκέιεηαο φζνλ αθνξά ζηηο 

ελέξγεηεο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα.  

πγθεθξηκέλα, ε Διιάδα, ζην πιαίζην ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο, είρε 

νδεγεζεί ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

θαζπζηεξεκέλε θαη πιεκκειή εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ. Παξάιιεια, «ζε όηη 
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αθνξά ζηνλ GDPR, ε Ειιάδα ήηαλ ε ηειεπηαία ρώξα ρσξίο εζληθά κέηξα εθαξκνγήο 

καδί κε ηε Σινβελία».
75

 

 

3.2. Η αμηνπνίεζε ηεο παξερόκελεο «επειημίαο» σο πξνο ηε κείσζε ηνπ 

γξαθεηνθξαηηθνύ θόξηνπ 

 Έηζη ε ειιεληθή πνιηηεία αθελφο αλέιαβε ην έξγν ηεο ελζσκάησζεο ηεο 

Οδεγίαο 680/2016/ΔΔ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε θαη αθεηέξνπ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ εηδηθφηεξσλ εθείλσλ ζεκείσλ «ζηα πεδία εθείλα πνπ ν θνηλνηηθόο λνκνζέηεο ηνπ 

Καλνληζκνύ 679/2016/Ε.Ε. (ΓΚΔΠΧ) ηεο θαηαιείπεη δηαθξηηηθή επρέξεηα ππό ηε κνξθή 

θάπνησλ «ξεηξώλ επειημίαο»».
76

 Ήηνη, λα πξνζαξκφζεη ηηο ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο 

ΔΔ ζηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη ηηο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ζην πιαίζην ηεο 

παξερφκελεο επειημίαο. 

 ε φηη αθνξά ινηπφλ ηελ ελ ιφγσ επειημία θαη ηα επηκέξνπο ζεκεία, 

αλαθνξηθά κε ηα νπνία απηή αμηνπνηήζεθε, αξρηθά, ν λνκνζέηεο έθξηλε ζθφπηκν λα 

θαηαξγήζεη ην πξναπαηηνχκελν ηεο παξνρήο ζρεηηθήο άδεηαο εθ κέξνπο ηεο επίζεκεο 

αξρήο ζρεηηθά κε ηα πξναλαθεξζέληα δεδνκέλα εηδηθήο θαηεγνξίαο. Ζ θίλεζε απηή 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απνθπγή ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θφξηνπ κε ηνλ νπνίν ε Αξρή 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα εξρφηαλ ζπρλά αληηκέησπε.
77

 

  

3.3. Τν αίηεκα ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο εζληθήο 

Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα 

Πεξαηηέξσ, νξίζηεθαλ θαη επηκέξνπο παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο, φπσο ε πξνυπφζεζε ηεο θαηνρήο αμηψκαηνο Αλψηαηνπ 

Γηθαζηή γηα ηελ θηήζε ηεο ζέζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο αιιά θαη ησλ ζέζεσλ ησλ 

ππφινηπσλ λφκηκσλ κειψλ ηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε αληαλαθιά ην ζηνηρείν 

ηεο λνκηκφηεηαο πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ην ελ γέλεη έξγν ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.  
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Δληνχηνηο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη θαη λα κελ πεξηπιέμεη ην έξγν ηεο, ν 

Έιιελαο λνκνζέηεο δελ επέθεξε ινηπέο αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζε φηη αθνξά ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο. Δληνχηνηο, ην ζθεπηηθφ απηφ αλά ζεκεία γελλά 

πξνβιεκαηηζκνχο, θαζψο, π.ρ. εθιείπεη ε ζαθήο πξφβιεςε «όηη νη δηθεγόξνη πνπ 

αλήθνπλ ζην εηδηθό επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηεο Αξρήο δελ απνβάιινπλ ηε δηθεγνξηθή 

ηδηόηεηα».
78

 

 

3.4. Η γεληθόηεξε ηάζε ζύκπιεπζεο ηνπ Έιιελα λνκνζέηε κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ λεόηεξνπ επξσπατθνύ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο 

 Πεξαηηέξσ, ηα φξηα ηνπ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ 

δηεπξχλζεθαλ ζε αμηνζεκείσην βαζκφ. Καηά γεληθή νκνινγία, ν Ν. 4624/2019 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ηάζε ζχκπιεπζεο κε ηα αηηήκαηα πνπ ηίζεληαη εληφο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ αιιά θαη ηεο λεφηεξεο Οδεγίαο. Ήηνη, κε ηηο 

πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο δηάζεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, ηηο ζπλαθείο αξκνδηφηεηεο ησλ θνξέσλ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα 

θ.ιπ. 
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Κεθάιαην 4: Δπίθαηξα δεηήκαηα – Πξνεθηάζεηο 

4.1. Η ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζε 

ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ηεο επηθαηξόηεηαο 

 Καηά ην δηάζηεκα ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε επηθαηξφηεηα 

κνλνπσιείηαη απφ ην δήηεκα ηεο παλδεκίαο, ιφγσ ηεο δηεζλνχο δηαζπνξάο ηνπ 

COVID - 19 θαη ησλ παξάπιεπξσλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαη ζπλερίδνπλ 

λα πξνθχπηνπλ ειέσ ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο. Μεηαμχ απηψλ, ζην πιαίζην ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ 

πξνζβιεζεί απφ ηνλ θαηλνθαλή ηφ, είλαη θαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Σν γεληθφηεξν απηφ δήηεκα θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

ηάζεσλ ηεο επνρήο, ήηνη απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηελή δηάδνζε ηεο ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Instagram, Twitter, Facebook) 

θ.ιπ., ηεο επηηέιεζεο ζπλαιιαγψλ νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα θ.ά. κε ειεθηξνληθά κέζα. 

Γειαδή, φισλ εθείλσλ ησλ δηαχισλ, ζηνπο νπνίνπο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 

θνηλνχ παξέρεη ζπγθαηαβαηηθά κέξνο ησλ πξνζσπηθψλ ηεο δεδνκέλσλ.  

 Δπηπιένλ, ζπκπιέθεηαη θαη κε ην δήηεκα ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαη ηηο 

πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο κε δεδεισκέλν ζθνπφ 

ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. Ήηνη, ηηο πξαθηηθέο ηρλειάηεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξηζηεί ε δηαζπνξά ηνπ ηνχ, ηελ θαηαγξαθή ησλ αζζελψλ ζε κεηξψα θαη βάζεηο 

δεδνκέλσλ, ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

απνζηνιή sms εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ θ.ν.θ. 

 Μάιηζηα, ιφγσ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ηειεπηαίν γεληθφηεξν δήηεκα είλαη 

πξφζθαην, δελ πθίζηαηαη αθφκα πινχζηα εμεηδηθεπκέλε βηβιηνγξαθία, εηδηθά ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, κε θάπνηεο εμαηξέζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ζπγγξάκκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη παξαηίζεληαη ζηελ ελφηεηα ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ ηεο 

εξγαζίαο. Δληνχηνηο, πθίζηαληαη πνιπάξηζκεο δηαδηθηπαθέο πεγέο, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθά άξζξα αιιά, ζε θάζε πεξίπησζε, ππνβάιινληαη ζε 

επεμεξγαζία θαη επαιεζεχζεηο σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπο. 
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4.2. Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζε επνρέο 

πγεηνλνκηθήο θξίζεο 

 Έλα κείδνλ δήηεκα πνπ έρεη πξνθχςεη, ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζηελ Διιάδα, 

θαηά ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη απηφ ηεο παλδεκίαο COVID - 19, ε νπνία 

«ζπλνδεχεηαη» απφ κία έληνλε πγεηνλνκηθή θξίζε. ε απηφ ην πιαίζην, δεδνκέλεο ηεο 

ζεκαζίαο, ηεο επξχηεηαο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ 

κπνξεί λα επηθέξεη ε εμάπισζε ηεο παλδεκίαο ζηα πγεηνλνκηθά ζπζηήκαηα ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε, νη θπβεξλήζεηο έρνπλ ιάβεη κία ζεηξά απφ 

πεξηνξηζηηθά κέηξα, κηθξφηεξνπ ή κεγαιχηεξνπ βειελεθνχο.  

 Καη’ αξράο, θξίλεηαη ζεκαληηθή ε παξάζεζε ηεο επηζήκαλζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία, ην πιαίζην ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεηαη ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. ηε βάζε απηήο 

πξνθχπηεη θαη ε ζπληαγκαηηθή λνκηκφηεηά ηνπο, θαζψο «έρεη λα θάλεη κε πιήζνο 

παξαγόλησλ πνπ εθθεύγνπλ ηεο λνκηθήο επηζηήκεο, νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ, 

πνιηηηθώλ, πγεηνλνκηθώλ, ςπρνινγηθώλ, ζενινγηθώλ».
79

 

 πγθεθξηκέλα, νη νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηελ πνιηηεία 

θαη δε απηέο πνπ αθνξνχλ ζε πεξηνξηζκνχο, πξέπεη λα παξέρνπλ θαη ην αλάινγν 

φθεινο. Δληνχηνηο, ε ζθνπηκφηεηα απηή επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ 

λνκνζέηε αιιά θαη ζηελ θπβέξλεζε, εηδηθά, εθφζνλ απηή ελεξγεί ζην πιαίζην ηεο 

δεδεισκέλεο εκπηζηνζχλεο ηεο βνπιήο, φπσο απηή ζπλάγεηαη ζηε βάζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ.
80

 

 

4.2.1. Η πξαθηηθή ηεο ηρλειάηεζεο κε «ζύκκαρν» ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

Παξφκνηα κέηξα πεξηνξηζηηθνχ ραξαθηήξα, ιακβάλνπλ, εθηφο απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο, θαη ινηπνί θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ελ πξνθεηκέλσ 

φκσο, θαη’ εληνιή ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ λνκνζέηε. «χκκαρνο» ζε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα απνηειεί ε ηερλνινγία. Π.ρ. ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο 

απνζηνιήο ελεκεξσηηθψλ sms, ζρεηηθά κε ηηο πξνβιεπφκελεο εμφδνπο ησλ πνιηηψλ 

                                                           
79

 Σζηιηψηεο, 2020 
80

 Σζηιηψηεο, 2020 
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απφ ηελ νηθία ηνπο ή ε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ λνζνχλησλ ή ησλ 

εκβνιηαζζέλησλ ζε ειεθηξνληθά κεηξψα. 

αθψο, ζε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο πθίζηαηαη εθ κέξνπο φζσλ 

απνθαζίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ, ε αηηηνινγία ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ε δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο, 

θάηη πνπ ζηε βάζε ηεο θνηλήο ινγηθήο, ζπλάδεη κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.
81

 

Ωζηφζν, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη γεγνλφο φηη «ε αύμεζε ησλ εμνπζηώλ θξαηηθήο 

ςεθηαθήο επνπηείαο απεηιεί ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη αξρέο».
82

 

 ε απηφ ην πιαίζην, ηνλίδεηαη ξεηά απφ ηελ ΔΔ φηη, αλ θαη είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή ε πξνζπάζεηα αλαραίηηζεο ησλ δηαδνρηθψλ θπκάησλ ηεο παλδεκίαο θαη, 

ζπλεπψο, αλά πεξηπηψζεηο, θξίλεηαη αλαγθαία ε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

γηα απηφ ηνλ ζθνπφ, ν Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα, ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. Δμάιινπ, ζην πιαίζηφ ηνπ, πξνβιέπνληαη 

πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε 

θαη ηελ παλδεκία.
83

  

 

4.2.2. Η ζπλεξγαζία ησλ εηαηξεηώλ ηειεπηθνηλσληώλ κε ηνπο θνξείο πγείαο θαη ε 

ππελζύκηζε ηεο δηπιήο ζηόρεπζεο 

 πγθεθξηκέλα, ήδε απφ ηηο απαξρέο ηεο «επέιαζεο» ηνπ πξψηνπ θχκαηνο ηεο 

παλδεκίαο ζηελ Δπξψπε, ήηνη απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020, δφζεθε θεληξηθή 

εληνιή ζηηο εηαηξείεο-παξφρνπο ηειεπηθνηλσληψλ λα δηαζέηνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηάδνζεο ηνπ COVID-19, πξηλ αθφκα ε 

αζζέλεηα αλαθεξπρζεί ζε παλδεκία απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο.
84

 Με 

βάζε απηή ηελ απφθαζε, ηίζεηαη ην εχινγν εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν απηέο νη 

πξαθηηθέο ζπλάδνπλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.  

                                                           
81

 ην ζεκείν απηφ, ηνλίδεηαη φηη ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ, φπσο ε Κίλα, απ’ φπνπ εμάιινπ δηαρχζεθε 

ε παλδεκία ζε φιεο ηηο ππφινηπεο ρψξεο, αιιά θαη ζην Ηζξαήι, ηε ηγθαπνχξε θαη ηε Νφηηα Κνξέα, ε 

ςεθηαθή παξαθνινχζεζε επηηέιεζε κείδνλα ξφιν σο κέζν γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζή 

ηεο. Bradford et al. 2020: 2 
82

 HomoDigitalis, 2020 
83

 European Data Portal, 24.02.2020 
84

 Γεγνλφο πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 11 Μαξηίνπ 2020, θαζψο «ππήξραλ 118.000 θξνχζκαηα ζε εθαηφλ 

δέθα ηέζζεξηο ρψξεο θαη είραλ ράζεη ηε δσή ηνπο 4.291 άλζξσπνη». Κνληηάδεο, 2020, 17 
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 Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα ηελ Δπηηξνπή, ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα 

θαηαγξάθνληαη ζπγθεληξσηηθά ελψ δηαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ ζηα νπνία αθνξνχλ. Παξάιιεια, ηνλίδεηαη φηη «ηα δεδνκέλα δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ αηόκσλ κε ηνπο 

ηζρύνληεο πεξηνξηζκνύο».
85

  

 Έηζη, κε ιίγα ιφγηα, απφ ηελ αξρή ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θπθινθνξνχλ κεηαμχ εηαηξεηψλ-παξφρσλ ηειεπηθνηλσληψλ 

θαη θνξέσλ πγείαο, πξνο δηεπθφιπλζε ηεο πξνζπάζεηαο αλαραίηηζεο ηεο πγεηνλνκηθήο 

θξίζεο θαη παξάιιεια κε ζεβαζκφ θαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Ζ επηζήκαλζε απηή αλάγεηαη 

εχινγα ζηελ πξναλαθεξζείζα δηπιή ζηφρεπζε ηεο ειεχζεξεο αιιά θαη 

πξνζηαηεπκέλεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ εηέζε εμ αξρήο κε 

ηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ. 

 Δμάιινπ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, αθφκα θαη ηα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά σο «επαίζζεηα» θαη 

«εηδηθήο θαηεγνξίαο» βάζεη ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ, δχλαληαη λα ηεζνχλ ππφ 

επεμεξγαζία ππφ ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ δεκφζηαο 

πγείαο. Δληνχηνηο, νξίδεηαη ξεηά θαη κε ζαθήλεηα φηη ε επεμεξγαζία απηή πξέπεη λα 

ιακβάλεη ρψξα «βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ή ηνπ δηθαίνπ θξάηνπο κέινπο, ην 

νπνίν πξνβιέπεη θαηάιιεια θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, εηδηθόηεξα δε ηνπ 

επαγγεικαηηθνύ απνξξήηνπ».
86

 

 Έηζη, πθίζηαηαη ην λνκηθφ «παξάζπξν» γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ φηαλ νη ζπλζήθεο είλαη θξίζηκεο θαη ην απαηηνχλ. Παξάιιεια, γίλεηαη 

αλαθνξά ζην αηηνχκελν ηεο κε θαηάρξεζεο θαη απζαηξεζίαο, ζην πιαίζην ηεο δηπιήο 

ζηφρεπζεο. Δπηπιένλ, ν Καλνληζκφο παξέρεη ηελ πεξαηηέξσ ζχζηαζε ζηα θξάηε-κέιε 

λα ζεζπίδνπλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχο «όζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία γελεηηθώλ 

δεδνκέλσλ, βηνκεηξηθώλ δεδνκέλσλ ή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία».
87
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4.2.3. Φξήζε εθαξκνγώλ γηα ηελ αλαραίηηζε ησλ δηαδνρηθώλ «θπκάησλ» ηεο 

παλδεκίαο 

 Δληνχηνηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020, έθαλαλ θαη ηελ εκθάληζή ηνπο 

πξαθηηθέο, φπσο ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο θαη ηηο 

ηαμηδησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη, γεληθφηεξα, ζρεηηθά κε 

επαίζζεηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Δμάιινπ, ε εχξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ είλαη εμαηξεηηθά εχθνιε δεδνκέλεο ηεο ζχλδεζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

αλζξψπσλ κε εθαξκνγέο, ζηηο νπνίεο παξέρνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα. 

 ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ζηάζεθαλ «αξσγνί» εηαηξείεο «θνινζζνί» πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο ε Apple θαη ε Google. Ζ 

επηζήκαλζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ ηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ θαη, 

θαηά ζπλέπεηα, δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ δηαρεηξίδνληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο.
88

 

 Σν πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ θαη απιφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ρξήζε ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ λέαο γεληάο (smartphones), κέζσ ησλ νπνίσλ, αλά πάζα ζηηγκή, 

δχλαηαη λα θαηαζηεί γλσζηή ε ηνπνζεζία ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ-ρξήζηε ηεο 

ζπζθεπήο. Έηζη, ζε έλα αθξαίν ππνζεηηθφ παξάδεηγκα θαηάρξεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη απζαηξεζίαο, δχλαληαη πνιχ εχθνια λα ειέγρνληαη νη 

θηλήζεηο θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ, κε πξφζρεκα θαηαζηάζεηο φπσο 

απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε. 

 ε απηφ ην πιαίζην, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2020 πξνηάζεθε, κε γλψκνλα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο, ε ρξήζε εθαξκνγψλ ηρλειάηεζεο. ην ζεκείν απηφ 

ζεκεηψλεηαη φηη ε πξαθηηθή ηεο ηρλειάηεζεο αθνξά ζηελ αλαδήηεζε θαη εχξεζε ησλ 

επαθψλ ησλ λνζνχλησλ πξνθεηκέλνπ απηέο λα απνκνλσζνχλ θαη λα πεξηνξηζηεί, θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ε δηάδνζε ηεο αζζέλεηαο.  

 πγθεθξηκέλα, ελ κέζσ ηνπ πξψηνπ -εμαηξεηηθά ηζρπξνχ- θχκαηνο ηεο 

παλδεκίαο θαη, ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηα ηέιε Μαξηίνπ «δεκηνπξγήζεθε ε επξσπατθή 

θίλεζε PEPP–PT απνηεινύκελε από πεξηζζόηεξνπο από 130 επηζηήκνλεο θαη εηδηθνύο 

από πιήζνο επξσπατθώλ ρσξώλ».
89

 Σν θίλεηξν γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ππήξμε, επί ηεο 

νπζίαο, απηφ ηεο δηπιήο ζηφρεπζεο.  
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 Γειαδή, ηεο ζπκβνιήο ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο πγεηνλνκηθήο 

θξίζεο, κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ, αιιά θαη, παξάιιεια, ηεο 

δεκηνπξγίαο ζρεηηθψλ εθαξκνγψλ, νη νπνίεο ζα είλαη ζπλαθείο κε «ηηο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο».
90

 

 Δληνχηνηο, άκεζα πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα θαη δηαηππψζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί 

ζρεηηθά κε ηε δηαθάλεηα ηέηνηνπ είδνπο θηλήζεσλ, κε απνηέιεζκα λα απνρσξήζνπλ 

θάπνηνη απφ ηνπο ηζχλνληεο.
91

 Σν παξάδεηγκα απηφ θαηαδεηθλχεη φηη πηζαλφλ ελ ηέιεη 

ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα λα κελ είλαη ηφζν απηνλφεηε 

θαη φηη, ζπλεπψο, απαηηείηαη ζπλερήο εγξήγνξζε. 

 

4.3. Τν δήηεκα ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ πεξηήγεζε 

ζην δηαδίθηπν θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

Έλα ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ έρεη αλαδεηρζεί θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζην πιαίζην ηεο δηάδνζεο ηεο ςεθηαθήο θαη εηθνληθήο ηερλνινγίαο είλαη απηφ ηεο 

απήρεζεο πνπ έρεη ε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ κεγάιε κεξίδα 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε. ε απηφ ην πιαίζην θξίλεηαη ζθφπηκε κία ζχληνκε 

παξάζεζε θαη αλαθνξά ζε απηά ηα κέζα. 

Πξφθεηηαη ινηπφλ, γηα κέζα, πξνζβάζηκα κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, 

φπσο ην Facebook, ην MySpace, ην Twitter, ην Instagram, ην YouTube, ην LinkedIn 

θ.ά. Καζέλα απφ απηά έρεη δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα. Π.ρ. ην Facebook θαη ην 

Instagram αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο θπξίσο γηα ιφγνπο θνηλσληθνπνίεζεο, ην 

LinkedIn γηα ιφγνπο εχξεζεο εξγαζίαο ή θαη επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη 

ην YouTube γηα ιφγνπο πξνβνιήο θαη ζέαζεο πνιπκέζσλ.  

 

4.3.1. Τν ζηνηρείν ηεο εζειεκέλεο δηάζεζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

ια, σζηφζν, απαηηνχλ ηε δεκηνπξγία πξνθίι, ηα νπνία αθελφο είλαη εηθνληθά 

αθεηέξνπ φκσο πξνυπνζέηνπλ ηε δηάζεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Απηά 
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αλαθέξνληαη ζην νλνκαηεπψλπκν, ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο, ζηελ ειηθία θ.ν.θ. πρλά 

κάιηζηα, δηαηίζεληαη θαη άιια δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ 

ρξεζηψλ, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε θ.ά.
92

 

Ο βαζηθφο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηνπο, ζε απηφ ην πιαίζην, 

ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ηα κέζα απηά είλαη εχρξεζηα θαη φηη εμππεξεηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηνπο ζθνπνχο νη νπνίνη αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Έηζη, νη ρξήζηεο 

ζηαδηαθά δειεάδνληαη λα παξαζέηνπλ φια θαη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα, κέζσ π.ρ. ηεο 

παξάζεζεο θσηνγξαθηψλ κε νηθεία ηνπο πξφζσπα θαη ηεο ηνπνζεζίαο ηνπο.
93

  

Έηζη, δπλεηηθά πθίζηαηαη κία ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία, αλά πάζα 

ζηηγκή, ζην πιαίζην ηεο απζαηξεζίαο θαη ηεο θαηάρξεζεο, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα 

ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο ή θαη γηα πην «αζψνπο» ιφγνπο, φπσο ε πξνβνιή 

δηαθεκίζεσλ αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ. εκεηψλεηαη, 

φηη ε ελ ιφγσ πξαθηηθή ζπλάδεη κε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο απηή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε θαη ηελ παλδεκία.
94

  

 

4.3.2. Η δηάζεζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα 

ζθνπνύο κάξθεηηλγθ 

Δμάιινπ, πθίζηαληαη απφςεηο ζηε βηβιηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ν 

πεξηνξηζκφο δηαθφξσλ δηθαησκάησλ, φπσο «ε ειεπζεξία κεηαθίλεζεο, ην δηθαίσκα 

ζπλάζξνηζεο, ε ηδησηηθόηεηα, ε ζξεζθεπηηθή ιαηξεία θαη ε πξαγκαηηθή ειεπζεξία»,
95

 

φπσο βηψλεηαη ζηηο κέξεο καο, ζηε βάζε ηεο αηηηνινγίαο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

παλδεκίαο, απνηειεί ην απνθνξχθσκα κηαο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη εδψ θαη 

ρξφληα. Δληνχηνηο, ζε αληίζεζε κε άιιεο παιαηφηεξεο επνρέο, ε πνιηηηθή απηή 

δηαθέξεη απφ ηελ άπνςε φηη δελ είλαη ηφζν νξαηή φζν άιιεο παξφκνηαο ζηφρεπζεο 

πνιηηηθέο ηνπ παξειζφληνο, θαζψο, βαζηθή ηεο έθθαλζε είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  
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 ε απηφ ζπκβάιιεη ε δηάδνζε ηεο ςεθηαθήο θαη εηθνληθήο ηερλνινγίαο, ε 

νπνία παξέρεη ηα ερέγγπα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα αζθήζνπλ πνιηηηθέο επνπηείαο 

θαη επηηήξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα αιιά θαη ηηο ελέξγεηεο 

κεκνλσκέλσλ πξνζψπσλ. ε απηφ ην πιαίζην, ε γλψζε εθ κέξνπο ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ φηη νη δπλαηφηεηεο παξαθνινχζεζήο ηνπο είλαη πνιπάξηζκεο θαη ηζρπξέο, 

ζπληειεί ζπρλά ζηελ εζειεκέλε πεηζάξρεζή ηνπο αλαθνξηθά κε θαηαζηάζεηο φπσο ε 

εμάπισζε ηεο παλδεκίαο θαη ε επηβνιή ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπλ ηπρφλ λνκηθέο ζπλέπεηεο. 

 Μεγάιε κεξίδα ηνπ θφζκνπ ζήκεξα αληηιακβάλεηαη φηη νη αιγφξηζκνη πνπ 

αμηνπνηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο δχλαληαη λα αμηνπνηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ εμππεξέηεζε ζθνπψλ 

ςεθηαθνχ κάξθεηηλγθ. Δμάιινπ, απηφο ππήξμε θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

απνθαζίζηεθε απφ ηελ ΔΔ ε δηακφξθσζε ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο πξνγελέζηεξεο Οδεγίαο 

95/46/ΔΚ.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαγθαηφηεηα απηή πξνυπήξρε, σζηφζν θαηέζηε πην 

ηζρπξή θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δλδεηθηηθέο απηήο είλαη έξεπλεο πνπ έιαβαλ ρψξα 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θαη ζηηο αξρέο ηα δεθαεηίαο ηνπ 2010, θαη νη νπνίεο 

θαηέδεημαλ φηη κεγάιν κέξνο ησλ ρξεζηψλ αλάθεξαλ δπζιεηηνπξγίεο θαη ηελ 

εκθάληζε θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ ζην πιαίζην ηεο εθηεηακέλεο θαη θαζεκεξηλήο 

ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
96

  

 Μάιηζηα, θαηέζηε εληνλφηεξε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2010 δεδνκέλνπ φηη φιν 

θαη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί, εηαηξείεο, επηρεηξήζεηο θ.ά. ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

αμηνπνηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ιφγνπο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Απηή ιακβάλεη ρψξα είηε κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε δεκνθηιή κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηεο 

δηαθήκηζήο ηνπο κέζσ απηψλ θαη κε ηε ρξήζε ησλ εηδηθψλ αιγφξηζκσλ είηε κέζσ ηεο 

δηακφξθσζεο επαγγεικαηηθψλ/επηρεηξεκαηηθψλ πξνθίι/ζειίδσλ ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 
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5. Σπκπεξάζκαηα 

 Σν δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζεσξείηαη 

ζεκειηψδεο. Απφ απηή ηελ άπνςε θαηαηάζζεηαη κεηαμχ δηθαησκάησλ φπσο απηφ ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο δσήο ελ γέλεη θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο εηδηθφηεξα, ηεο θαηαγσγήο 

θαη ηεο εζληθφηεηαο, ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ θ.ιπ. «εκάδηα» αλάδεημεο ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ είραλ ήδε δηαθαλεί, θαηά ηα πξψηα ρξφληα έπεηηα απφ ηε ιήμε ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζε θείκελα ππεξεζληθήο ηζρχνο, φπσο ν Υάξηεο ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ε Δπξσπατθή πλζήθε ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Αιιά θαη κεηέπεηηα, θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960 ζηελ εζληθή λνκνζεζία ησλ ΖΠΑ. 

 

5.1. Τν ζπκπέξαζκα ηεο αλαγθαηόηεηαο δηακόξθσζεο λνκηθώλ κέζσλ εθ 

κέξνπο ηεο ΔΔ 

 ηε ζπλέρεηα, ην δήηεκα αλαδείρζεθε κε κεγαιχηεξε έληαζε θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 φηαλ θαη εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ε χκβαζε 

108. Απηή ππήξμε ην πξψην ζεκαληηθφ θαη λνκηθά δεζκεπηηθφ θείκελν ζηα ρξνληθά 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Με ηελ πάξνδν 

φκσο ησλ ρξφλσλ ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

αλαδεηθλπφηαλ κε φιν θαη κεγαιχηεξε έληαζε, αλαιφγσο πξνο ηελ ηαρχηεηα ησλ 

εμειίμεσλ ζε δηάθνξα πεδία, φπσο ε αγνξά, ε νηθνλνκία, ε πγεία, ε ηερλνινγία θ.ν.θ.. 

 Έηζη, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαηέζηε έληνλε ε αλάγθε 

δηακφξθσζεο κηαο ζρεηηθήο Οδεγίαο, κε εμεηδηθεπκέλν πεξηερφκελν θαη ζηφρεπζε 

αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Απηή έκειιε ηειηθά λα είλαη ε Οδεγία 95/46/ΔΚ, ε νπνία απεπζχλζεθε 

ζε φια ηα θξάηε-κέιε θαη παξείρε ζε απηά ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ππνρξεψζεηο 

αλαθνξηθά κε ηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ απηνχ.  

Δλ πξνθεηκέλσ, ε Οδεγία βαζίζηεθε ζηηο επηά αξρέο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Αλάπηπμεο θαη πλεξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

ηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ αθνινχζεζαλ θαη άιιεο Οδεγίεο, πνπ ηξνπνπνηνχζαλ ηηο 

πξνεγνχκελεο ή εμεηδίθεπαλ ην πεξηερφκελφ ηνπο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη Οδεγίεο 

απηέο ήηαλ αλάινγεο κε ηηο εμειίμεηο ησλ ζχγρξνλψλ ηνπο πεξηφδσλ. 
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 Δληνχηνηο, κε ηελ πάξνδν δχν δεθαεηηψλ, δχν βαζηθέο παξάκεηξνη 

θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηελ απζηεξνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ πιαηζίνπ. Απηέο 

αλαθέξνληαη αθελφο ζηε δηαπίζησζε ηεο πιεκκέιεηαο φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή 

ηεο Οδεγίαο εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ, ζε απηφ ην πιαίζην, 

είλαη ην αξλεηηθφ παξάδεηγκα ηεο Διιάδαο.  

Ζ ελ ιφγσ κε ηζνδχλακε εθαξκνγή νδήγεζε ζε ζνβαξέο «ειιείςεηο» θαη 

«θελά» αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

απνηέιεζε ην ππφβαζξν γηα θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηελ απζαηξεζία θαη ηελ θαηάρξεζε 

ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο. Δχινγα, νη εμειίμεηο απηέο δεκηνχξγεζαλ ζρεηηθέο 

αλαζθάιεηεο ζηα θπζηθά πξφζσπα, ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

εηίζελην ππφ θπθινθνξία θαη επεμεξγαζία θαη, γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ε αλαζθάιεηα 

απηή απνηεινχζε εκπφδην ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο. 

 Αθεηέξνπ, ζηελ ηαρεία πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ έιεπζε ηεο ςεθηαθήο 

επνρήο. Απηή είρε σο ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηε δηάδνζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, ηε δεκηνπξγία εηθνληθψλ θφζκσλ αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ επθνιία 

δηακφξθσζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεξάζηηαο ρσξεηηθφηεηαο. Οη δχν απηέο, εμειίμεηο, 

φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, θξίζεθαλ αιιειέλδεηεο θαη έηζη πξνέθπςε ε αλαγθαηφηεηα 

δηακφξθσζεο ελφο Καλνληζκνχ πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο ζρεηηθήο Οδεγίαο θαη 

γεληθφηεξα πξνο ελίζρπζε ηνπ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα. 

 Έηζη, έπεηηα απφ 23 ρξφληα, θαηά ηα νπνία ε Οδεγία 95/46/ΔΚ απνηεινχζε ην 

βαζηθφ λνκηθφ κέζν πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ 

«ππνζηήξημε» ησλ Οδεγηψλ πνπ ζεζπίζηεθαλ ελδηάκεζα ηέζεθε ην πιαίζην 

δηακφξθσζεο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα, 679/2016/ΔΔ. Γειαδή, ηνπ επξχηεξα γλσζηνχ σο GDPR, ν νπνίνο 

ηειηθά εθδφζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2016.  

 

5.2. Τν ζπκπέξαζκα ηεο αλαγθαηόηεηαο αληηθαηάζηαζεο ηεο Οδεγίαο 

95/46/ΔΔ από ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ 

Φαξαθηήξα 679/2016/ΔΔ 

 ην πιαίζην, απηφ ζπκπεξαίλεηαη φηη ε απζηεξνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ πιαηζίνπ 

έιαβε ρψξα κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο κηαο λνκηθήο πξάμεο κε κηθξφηεξε 
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«βαξχηεηα», φπσο είλαη ε Οδεγία, έλεθα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο απφ κία λνκηθή 

πξάμε κε κεγαιχηεξε «βαξχηεηα», φπσο είλαη ν Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. ην πιαίζην απηφ ζεσξήζεθε φηη νη εζληθέο 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ ζα κπνξνχζαλ πην εχθνια λα «ζπκκνξθσζνχλ» 

πξνο ηηο ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο. 

 Έηζη, ν Γεληθφο Καλνληζκφο δηακνξθψζεθε κε γλψκνλα λα ιεηηνπξγεί 

πξνζηαηεπηηθά σο πξνο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη, παξάιιεια, εκπεξηείρε ην 

ζηνηρείν ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. ε 

απηφ ην πιαίζην, ηέζεθαλ ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα φπσο ε παξάιιειε εμππεξέηεζε 

ζπκθεξφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

θαη επεκεξίαο θαη ηεο πξνζηαηεπκέλεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, ζην πιαίζην ηεο δηπιήο ζηφρεπζεο. 

 Δηδηθφηεξα, φπσο ζπκπεξαίλεηαη, ην θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ ζέηεη ην πιαίζην 

γηα ηελ εχξπζκε θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή ιεηηνπξγία θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, κηθξφηεξνπ ή κεγαιχηεξνπ βειελεθνχο, πνπ ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, φπσο είλαη νη θνξείο πγείαο, νη κεγάιεο, κεζαίεο ή κηθξφηεξεο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο θ.ιπ. Αιιά θαη εηαηξείεο «θνινζζνί» πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνκέα ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο ε Google. 

 

5.3. Τν ζπκπέξαζκα ηεο αλαγθαηόηεηαο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

 Αμηνπνηψληαο ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηεο πξνγελέζηεξεο Οδεγίαο  95/46/ΔΚ, 

ν Γεληθφο Καλνληζκφο πξνέβε ζε πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Έηζη, αλαδχζεθε ε εηδηθή θαηεγνξία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαγσγή ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, ην ζηάηνπο ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο δσήο, ηε ζπλδηθαιηζηηθή 

ηνπο δξάζε, ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο 

αιιά θαη ελ γέλεη ζηνηρεία βηνκεηξηθνχ ραξαθηήξα. Δλ πξνθεηκέλσ, δειαδή, ε 

θαηεγνξία ησλ ιεγφκελσλ «επαίζζεησλ» πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 
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5.4. Σπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επηηξεπόκελε ειεπζεξία 

θπθινθνξίαο ησλ δεδνκέλσλ  πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

 πσο ζπκπεξαίλεηαη, ν βαζκφο ηεο επηηξεπφκελεο ειεπζεξίαο, νξίδεηαη 

θπξίσο βάζεη ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Σα φξηα ηεο ειεπζεξίαο απηήο ζρεηίδνληαη κε απζηεξέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ νπζηαζηηθή ζθνπηκφηεηα πνπ πξέπεη λα δηαηξέρεη 

ηελ επεμεξγαζία ηνπο, ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε θαη γλψζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 Αθφκα, ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δχλαληαη λα ηεζνχλ ππφ 

επεμεξγαζία γηα ιφγνπο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο φηαλ απηφ ζπλάδεη 

κε ηε δεκφζηα πγεία. Σέινο, ζε φηη αθνξά ζηελ επηηξεπφκελε επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα δηθαζηηθνχο ζθνπνχο, απηή δχλαηαη λα ιάβεη 

ρψξα απνθιεηζηηθά απφ ηηο αξκφδηεο θαη επίζεκεο εζληθέο αξρέο, φπσο νη 

αζηπλνκηθέο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

 Έηζη, ζπκπεξαίλεηαη φηη ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Καλνληζκνχ απερεί 

ην αίηεκα ηεο δηπιήο ζηφρεπζεο πνπ ζρεηίδεηαη αθελφο κε ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε θαη αθεηέξνπ κε ηνλ ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ. Δπίζεο, ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ 

ζην πιαίζην ηεο λνκηκφηεηαο. 

 

5.5. Σπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα ζηελ Διιάδα 

 Αλαθνξηθά κε ηα ειιεληθά δξψκελα, απφ ην 1997, ήηνη σο απφξξνηα ηεο 

Οδεγίαο 95/46/ΔΚ, θαζ’ χιελ αξκφδηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη ε νκψλπκε αξρή. Σν έξγν ηεο δηαθξίλεηαη ζε δχν 

επίπεδα, είλαη δειαδή ηφζν «πξνιεπηηθφ» φζν θαη «θαηαζηαιηηθφ». Παξέρεη 

ζπκβνπιέο ζηνπο πνιίηεο, ζπλεξγάδεηαη κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο θαη 

αλαθέξεη ηπρφλ πιεκκέιεηεο θαη παξαβηάζεηο. 

 ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο εζηίαζε θαη ν Έιιελαο λνκνζέηεο θαηά ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ λεφηεξνπ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ηεο ΔΔ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 

Έηζη, εθκεηαιιεπφκελνο ηε ζρεηηθή παξερφκελε επειημία, έζεζε ηηο βάζεηο κείσζεο 
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ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θφξηνπ αιιά θαη ελίζρπζεο ηεο λνκηκφηεηαο πνπ πξέπεη λα 

δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, ρσξίο σζηφζν λα εθιείπνπλ πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε 

επηκέξνπο δεηήκαηα.  

 Δλ γέλεη, ε επξχηεξε βιέςε ηνπ Έιιελα λνκνζέηε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

ηάζε ζχκπιεπζεο κε ηα αηηήκαηα ηνπ λεφηεξνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο. 

Ωζηφζν, ζεκεηψλεηαη φηη ε Διιάδα θαηά ην παξειζφλ απνηεινχζε θαθφ παξάδεηγκα 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ επξσπατθψλ 

θαηεπζχλζεσλ. 

 

5.6. Σπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε επίθαηξα δεηήκαηα 

 Παξά ηηο βιέςεηο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ελφο ηζρπξνχ πιαηζίνπ 

πξνζηαζίαο αλαθνξηθά κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε ζχκπιεπζε κε ην αίηεκα ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πξφζθαηεο εμειίμεηο «γελλνχλ» βάζηκνπο ζρεηηθνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο. Δλ πξνθεηκέλσ, απηέο αλαθέξνληαη ζηηο εθαξκνγέο ηρλειάηεζεο, 

γηα ηηο νπνίεο επηζηήκνλεο έρνπλ εθθξάζεη ηνπο ελδνηαζκνχο ηνπο σο πξνο ηε 

δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ζε πξαθηηθέο φπσο ε ππνρξέσζε ηεο απνζηνιή 

SMS, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πξαθηηθά ζηνηρεία.  

 Σέινο, ζηνπο θηλδχλνπο απζαηξεζηψλ εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

Δηδηθφηεξα, ην πξφβιεκα θαζίζηαηαη εληνλφηεξν αλ ιεθζεί ππφςε φηη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα θπζηθά πξφζσπα ζπγθαηαηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, ζπγθαηάζεζε ε νπνία, εμάιινπ, θξίλεηαη ππνρξεσηηθή 

θαη ζην πιαίζην ηνπ GDPR. 
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Πξνηάζεηο 

 Σν λνκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 1980 έσο ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέρεηα, πνιππινθφηεηα θαη 

εμεηδίθεπζε αλά πεξηπηψζεηο. Π.ρ. εηδηθέο αλαθνξέο γίλνληαη ζηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζε αμηφπνηλεο πνηληθέο πξάμεηο, ζε ηαηξηθά ζέκαηα θ.ν.θ. Σν γεγνλφο απηφ 

θαηαδεηθλχεη ηε ζνβαξφηεηά ηνπ θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπ κε πνιινχο θαη δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Κπξίσο, φκσο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

 Δπηπιένλ, ππάξρεη δηαπηζησκέλν ηζηνξηθφ πιεκκειεηψλ, ειιείςεσλ θαη 

γεληθφηεξα κε ζπκκφξθσζεο εθ κέξνπο θξαηψλ κειψλ, φπσο ε Διιάδα, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηφ ηεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ. Με απηά ηα 

δεδνκέλα θξίλεηαη ζθφπηκε, απφ ηε ζθνπηά ηνπ ζπληάθηε, ε απζηεξνπνίεζε ηνπ 

πιαηζίνπ εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ θνηλνηηθψλ λνκηθψλ πξάμεσλ, θαζψο ε πξνζηαζία 

ηεο ηδησηηθήο δσήο αλαθέξεηαη ζε κία θαίξηα θνηλσληθή αμία, ε νπνία πξέπεη λα 

γίλεηαη ζεβαζηή. 

 Αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ, φπσο απηή ηεο πγεηνλνκηθήο 

θξίζεο, ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, πξέπεη λα 

δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη, πξσηίζησο, λα ιεηηνπξγνχλ κε 

γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Καζψο, εμίζνπ 

ζεκαληηθφο κε ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο είλαη θαη ν ζεβαζκφο ζηελ 

ηδησηηθή δσή. 

 Έηζη, ηφζν ζε θνηλνηηθφ επίπεδν φζν θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα, ε 

πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ελ γέλεη φζν θαη ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εηδηθφηεξα, πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ζπληαγκαηηθφηεηα. 

Απηή εθηφο απφ ηππηθή, θέξεη θαη «πξαθηηθή ζεκαζία, αθνύ ελδπλακώλεη ηελ 

ακπληηθή ηνπο ηζρύ, έλαληη λνκνζεηηθώλ ή λνκνινγηαθώλ νπηζζνδξνκήζεσλ, 

απνζαθελίδεη θαη ζηαζεξνπνηεί ην λόεκά ηνπο θαη εγγπάηαη ηελ επηηαθηηθόηεξε 

εθαξκνγή ηνπο».
97

 

 αθψο, εληνχηνηο, νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο πξέπεη λα θαζίζηαληαη εθαξκφζηκεο 

κε γλψκνλα ηελ παξάιιειε εμππεξέηεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαίξησλ ηνκέσλ 

ηνπ βίνπ, φπσο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πγείαο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ηα θπζηθά 
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πξφζσπα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλα ζρεηηθά κε ην πιέγκα δηθαησκάησλ 

ηνπο, θαζψο θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. 

 Κξίζηκνο, ζε απηφ ην πιαίζην, θαζίζηαηαη ν ξφινο ησλ εζληθψλ αλεμάξηεησλ 

αξρψλ, φπσο ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Δηδηθφηεξα, 

ν λνκνζέηεο, νθείιεη λα ελζσκαηψλεη ηηο λνκηθέο πξάμεηο ηεο ΔΔ ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε γλψκνλα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο Αξρήο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηνπ 

γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Ζ Αξρή, 

απφ ηελ πιεπξά ηεο, πξέπεη λα είλαη ζπλερψο ζε εγξήγνξζε ζρεηηθά κε ηνπο πηζαλνχο 

θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη λα ηα πξνζηαηεχεη ζε ζρέζε 

κε απηνχο. 
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