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Πρόλογος

Με πολλή χαρά παραδίδουμε στη δημοσιότητα τα Πρακτικά του Α΄ Διεπιστη-
μονικού Συνεδρίου «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Αντιμετωπίζοντας τις προκλή-
σεις της ψηφιακής εποχής», που έλαβε χώρα στη Νομική Σχολή του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης στις 25 και 26 Μαΐου 2018 με τη συμμετοχή εξε-
χουσών προσωπικοτήτων του επιστημονικού κόσμου. Το συνέδριο συνδιοργα-
νώθηκε από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας και το Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο 
πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΠΜΣ) «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ».

Πολλές ευχαριστίες οφείλονται για τη στήριξη και τη χορηγία στην Ένω-
ση Ελλήνων Νομικών e-ΘΕΜΙΣ και τον Πρόεδρό της Δημήτρη Αναστασόπουλο, 
στην Εθνική Τράπεζα, στον Δήμο Κομοτηνής, στον Δικηγορικό Σύλλογο Ροδό-
πης, στην εταιρία «Media Suite», στην εταιρία «TUVUNU». Ιδιαίτερες ευχαρι-
στίες απευθύνουμε στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ για την αδιάλειπτα άψογη συνερ-
γασία μας και την απλόχερη χορηγία της σε έντυπο υλικό και στην παρούσα 
άρτια έκδοση. Αυτονόητες είναι οι ευχαριστίες στους διακεκριμένους εισηγη-
τές, στους προεδρεύοντες, στους διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
μας που παρουσίασαν την επιστημονική τους έρευνα, αλλά και σε όλους όσους 
συμμετείχαν στο συνέδριο.

Ευχαριστούμε τις πολύτιμες συνεργάτιδές μας, Κατερίνα Γιαννουκάκου και 
Σταυρούλα Ρίζου, που επωμίστηκαν τη διοικητική υποστήριξη της διοργάνω-
σης του Συνεδρίου, καθώς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που συνέδρα-
μαν. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στη Σταυρούλα Ρίζου για τη συμβολή της 
στην παρούσα έκδοση, καθώς και στη Χρυσή Μεταλλίδου για την επικουρία 
της στο ίδιο έργο.



Ευχόμαστε το παρόν να είναι καλοτάξιδο και το Συνέδριο να είναι η μό-
νο η αρχή επαναλαμβανόμενων διεπιστημονικών συνεδρίων, στο πλαίσιο του 
ΔΠΜΣ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», με εκθετικά αυξανόμενη αναγνώριση από 
τον επιστημονικό κόσμο. 

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2019
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Σας καλωσορίζω στη Σχολή μας. Το Συνέδριο αυτό διοργανώνεται από τη Σχο-
λή μας και το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας, στα πλαίσια του κοινού μας Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δίκαιο και 
Πληροφορική», το οποίο είναι το μοναδικό της χώρας με αυτό το αντικείμενο, 
συνδέοντας δύο κατ’ αρχήν διαφορετικά επιστημονικά πεδία που η εξέλιξη της 
επιστήμης κατέστησε συμπληρωματικά. Η ημέρα έναρξης του Συνεδρίου δεν 
είναι τυχαία. Σήμερα τίθεται σε ισχύ στη χώρα μας ο Γενικός Κανονισμός Προ-
στασίας Δεδομένων (GDPR)· ζήτημα αιχμής της επιστημονικής επικαιρότητας.       

Επιτρέψτε μου να παρεκκλίνω από τα ειωθότα, αναφερόμενος στους πρωτερ-
γάτες του Μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος που διανύει πλέον τον δεύτε-
ρο κύκλο του:

Τη Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Καθηγήτρια Ευγενία Αλε-
ξανδροπούλου, η οποία με το επιστημονικό της κύρος και την αποφασιστι-



2 Χαιρετισμός: Χρήστος Μαστροκώστας

κότητά της απετέλεσε το κρίσιμο πρόσωπο για την υλοποίηση της ίδρυσής 
του, ενώ, υπό τη διεύθυνσή της, διασφαλίζεται η εξαιρετικά επιτυχής πορεία 
του, έχοντας αναλάβει παράλληλα, με την ομάδα των συνεργατών της, τη 
διδασκαλία και έρευνα στο πεδίο του Δικαίου της Προστασίας των Προσωπι-
κών Δεδομένων. Την Καθηγήτρια κ. Μάρω Βλαχοπούλου, τότε Κοσμήτορα της 
Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονία, της οποίας η 
συμβολή στην ίδρυση του Μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος ήταν ιδιαίτερα 
πολύτιμη, διασφαλίζοντας μαζί με τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Μεταπτυ-
χιακού Προγράμματος και Διευθυντή του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Σχολής 
μας, Καθηγητή κ. Δημήτριο Μανιώτη και τους συνεργάτες τους, τη διδασκαλία 
και έρευνα στο πεδίο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Τον Καθηγητή κ. Θεοχάρη 
Δαλακούρα, του οποίου η συμμετοχή στο εγχείρημα της ίδρυσης του Μεταπτυ-
χιακού αυτού Προγράμματος, από την πρώτη στιγμή, υπήρξε ουσιαστική, έχει 
δε αναλάβει, με την ομάδα του, τη διδασκαλία και έρευνα στο επιστημονικό 
πεδίο του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.                  

Εύχομαι την επιτυχία των εργασιών του Συνεδρίου και ευχάριστη παραμονή σε 
όλους σας στην Κομοτηνή. 

Ευχαριστώ πολύ.



        Χαιρετισμός 
         

Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου
Καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, Διευθύντρια Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», www.mli.uom.gr  

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι

Αγαπητοί συνάδελφοι

Αγαπητοί φοιτητές

Κυρίες και κύριοι

Καλησπέρα και από εμένα.

Να ευχαριστήσω τον κο Κοσμήτορα για τα καλά του λόγια. Να τον ευχαριστή-
σω επίσης για τη στήριξη και την καλή συνεργασία, καθώς και όλους εκείνους 
που ο ίδιος ευχαρίστησε προηγουμένως, χωρίς την καθοριστική συμβολή των 
οποίων δεν θα είχε ευοδωθεί το εγχείρημα της ίδρυσης και λειτουργίας του 
Μεταπτυχιακού μας. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς για την παρουσία σας.

Είναι πράγματι συγκινητικό κάτι που ξεκίνησε ως ιδέα τριών ανθρώπων, του 
Κοσμήτορα Καθηγητή κ. Χρήστου Μαστροκώστα, του Καθηγητή Θεοχάρη Δα-
λακούρα και εμού, ένα δηλαδή πρωτοπόρο Διαπανεπιστημιακό-Διεπιστημονικό 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, το οποίο έλειπε από τον ακαδημαϊκό χάρτη, να 
έχει γίνει πλέον πραγματικότητα και να οδεύει προς την αποφοίτηση του Α΄ 
κύκλου, με παράλληλη λειτουργία του Β΄ κύκλου φοιτητών του. Και επιπλέον, 
μέσω του ίδιου Μεταπτυχιακού, να διοργανώνεται το πρώτο διεπιστημονικό 
Συνέδριο με τίτλο "Δίκαιο & Πληροφορική: Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις 
της ψηφιακής εποχής", με τη συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων, του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Τμήμα Νομικής) και του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας (Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής).

Πράγματι στην εποχή μας η διεπιστημονικότητα επιδιώκεται σε πολλούς το-
μείς, ιδιαίτερα όμως ο συνδυασμός και η συμπόρευση της επιστήμης του Δι-
καίου με την επιστήμης της Πληροφορικής βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος 
του επιστημονικού γίγνεσθαι. Η διείσδυση της Πληροφορικής στη ζωή μας και 
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η αδήριτη ανάγκη ρύθμισης της χρήσης της με κανόνες οδήγησε στην ανάπτυ-
ξη ενός δυναμικού διεπιστημονικού κλάδου, ο οποίος προσελκύει ολοένα και 
περισσότερους επιστήμονες, νέους αλλά και παλαιότερους, έχοντας απήχηση 
τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον επαγγελματικό χώρο, λόγω της έλλειψης 
επιστημόνων και επαγγελματιών αντίστοιχης εξειδίκευσης.

Στο διεπιστημονικό αυτό πλαίσιο, η ανάπτυξη του νομικού περιβάλλοντος, 
όπου η Πληροφορική λειτουργεί με σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
είναι conditio sine qua non στη σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας. Και το 
δικαίωμα στα προσωπικά δεδομένα κατέχει δεσπόζουσα θέση μεταξύ των αν-
θρώπινων δικαιωμάτων.

Σήμερα, 25 Μαΐου 2018, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδο-
μένων 2016/679/ΕΕ,  ο περίφημος GDPR, έχει την τιμητική του, μιας που είναι 
η πρώτη ημέρα εφαρμογής του.

Καλώ λοιπόν στο βήμα τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα, κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο, τον οποίο ευχαριστώ θερμά 
για την αποδοχή της πρόσκλησής μου να είναι σήμερα εδώ, προκειμένου να 
μας αναπτύξει την εισήγησή του με θέμα «Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα υπό το καθεστώς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων», την οποία αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.



       Εναρκτήρια ομιλία  
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα υπό το καθεστώς του Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων

Κωνσταντίνος Μενουδάκος
Πρόεδρος Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  
επιτ. Προεδρος ΣτΕ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Δεν έχει υπάρξει συνέδριο που να βρίσκεται τόσο πολύ στην καρδιά της επικαι-
ρότητας όσο το Διεπιστημονικό Συνέδριο που πραγματοποιείται αυτό το διήμε-
ρο στην Κομοτηνή.

Αξίζουν συγχαρητήρια στους οργανωτές, το Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου, το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας και το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Και προ-
σωπικά θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς για την πρόσκληση να συμμε-
τάσχω. 

Το 2018 αποτελεί χρονιά ορόσημο, σε επίπεδο νομοθεσίας, για τη ψηφιακή 
ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότη-
τας γενικότερα. Σήμερα, 25 Μαΐου 2018 αρχίζει να εφαρμόζεται ο Γενικός Κανο-
νισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σε  όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Σήμερα, πραγματοποιείται και η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου Προσωπικών Δεδομένων (ΕΣΠΔ), ενός νέου οργάνου που ιδρύθηκε με τον 
ΓΚΠΔ, αποτελούμενου από τους προέδρους των εποπτικών αρχών των χωρών 
της ΕΕ. Είναι το όργανο, το οποίο θα αντικαταστήσει τη γνωστή Ομάδα Εργασίας 
που προβλέπεται από το άρθρο 29 της Οδηγίας 95/46, αλλά θα έχει διευρυμέ-
νες αρμοδιότητες, πολλές από τις οποίες είναι αποφασιστικές. Η ελληνική Αρχή 
θα είναι παρούσα με τη συμμετοχή του Διευθυντή της, που με αναπληρώνει 
στο ΕΣΠΔ. Θεώρησα σημαντική τη συμμετοχή μου στο παρόν συνέδριο, για την 
οποία, άλλωστε, είχα από καιρό δεσμευθεί δια της καθηγήτριας κυρίας Αλεξαν-
δροπούλου, λόγω της σπουδαιότητας του ίδιου του συνεδρίου και του κύρους 
των οργανωτών και των εισηγητών. 
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Παράλληλα με το ΓΚΠΔ, εκδόθηκε η Οδηγία 2016/680/ΕΕ για την προστασία 
έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για λόγους πρόληψης και δί-
ωξης ποινικών αδικημάτων και για την εκτέλεση των ποινών. Η Οδηγία αυτή 
δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, αν και η σχετική προθε-
σμία που ορίστηκε με την ίδια την Οδηγία έληξε στις 6 Μαΐου. Σε σχέδιο νόμου 
που καταρτίστηκε από ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία λειτούρ-
γησε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
θεσπίζονται ρυθμίσεις, με τις οποίες αφενός συμπληρώνονται και εξειδικεύονται 
οι διατάξεις του ΓΚΠΔ, στο πλαίσιο βεβαίως της σχετικής ευχέρειας που παρέχε-
ται με τον ίδιο τον ΓΚΠΔ, και αφετέρου ενσωματώνεται η Οδηγία. Παρά το ότι, 
όμως, η έκδοση του σχετικού νόμου είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση προς 
τη σχετική νομική υποχρέωση της χώρας - η οποία μάλιστα έχει ήδη παραβια-
στεί μετά την πάροδο της παραπάνω ημερομηνίας - αλλά και για την ολοκλήρω-
ση του  νομικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση σε σύντομο 
χρόνο, αν και έχει παρέλθει ένα εξάμηνο σχεδόν από την ολοκλήρωση του έρ-
γου της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.  

Επιπροσθέτως, καταρτίζεται Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τον οποίο θα αντι-
κατασταθεί η Οδηγία 2002/58/ΕΚ που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθε-
σία με το Ν 3471/2006. Η ψήφιση πάντως του Κανονισμού αυτού δεν  αναμένε-
ται σε σύντομο χρόνο. 

Τέλος, προωθείται η έκδοση Οδηγίας για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκ-
τρονικών Επικοινωνιών, η οποία φαίνεται ότι δεν θα καθυστερήσει. Η Οδηγία 
αυτή θεωρείται κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, 
με δεδομένο ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται και δρουν 
όλο και περισσότερο μέσω του διαδικτύου.   

Τα παραπάνω τέσσερα ενωσιακά νομοθετήματα και ο υπό έκδοση, κατά τα προ-
αναφερόμενα, εθνικός νόμος συνθέτουν ένα νέο σύνολο νομικών κανόνων που 
θεσπίζονται σε μία περίοδο, κατά την οποία παρατηρείται συνεχής και κατακό-
ρυφη αύξηση της ροής πληροφοριών στο πλαίσιο της απόλυτα παγκοσμιοποιη-
μένης οικονομίας και της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κατά την 
οποία, σε ένα ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένο κόσμο, δημόσιες αρχές, 
επιχειρήσεις και ιδιώτες, με τη βοήθεια της ραγδαίως εξελισσόμενης τεχνολογί-
ας, έχουν τη δυνατότητα εκτεταμένης πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χα-
ρακτήρα και περαιτέρω ανάλυσης των δεδομένων αυτών. Το νέο αυτό νομικό 
πλαίσιο έχει ως κύριους σκοπούς αφενός την ενίσχυση της προστασίας της ιδι-
ωτικότητας και τη δημιουργία εγγυήσεων, ώστε οι πολίτες να έχουν πληρέστε-
ρο κατά το δυνατόν έλεγχο των προσωπικών δεδομένων τους, και αφετέρου 
την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων και την άρση απο-
κλίσεων και εμποδίων στην οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση που επιδι-
ώκεται με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στον πυρήνα του νομικού αυ-
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τού πλαισίου βρίσκεται ο ΓΚΠΔ, οι ρυθμίσεις του οποίου, άλλωστε, έχουν οριζό-
ντια εφαρμογή με την έννοια ότι κάθε δημόσια δράση ή ιδιωτική δραστηριότητα, 
ανεξαρτήτως της νομοθεσίας από την οποία διέπεται, τελεί καταρχήν υπό την 
επιφύλαξη τήρησης των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

1.  Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  
υπό το νομικό καθεστώς του ΓΚΠΔ 

α. Γενικές επισημάνσεις
Η καθηγήτρια κυρία Αλεξανδροπούλου θα αναφερθεί γενικότερα στις ρυθμίσεις 
του ΓΚΠΔ και στις προκλήσεις εφαρμογής του, όπως υποδεικνύει ο τίτλος της 
εισήγησής της. Πραγματικά, είναι βέβαιο ότι στην εφαρμογή θα ανακύψουν δυ-
σκολίες και ερμηνευτικά ζητήματα, καθώς με τον ΓΚΠΔ εισάγονται έννοιες και 
διαδικασίες καινοτόμες, που στηρίζονται σε μία νέα προσέγγιση, διαφορετική 
από τη λογική της ισχύουσας μέχρι χθες Οδηγίας 95/46 και του N 2742/1997 
που την ενσωμάτωσε. 

Το θέμα της δικής μου εισήγησης είναι ο ρόλος της Αρχής Προστασίας Δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) υπό το καθεστώς του ΓΚΠΔ. 

Πρέπει κατά πρώτον να διευκρινιστεί ότι ο τριπλός ρόλος, ενημερωτικός, ρυθ-
μιστικός, ελεγκτικός, που είχε ανατεθεί στις εποπτικές αρχές με την Οδηγία 
95/46, δεν μεταβάλλεται με τον ΓΚΠΔ. Οι αρμοδιότητές τους, όπως διαγράφο-
νται και στο πρόσφατο αυτό ενωσιακό νομοθέτημα,  μπορούν να καταταγούν 
σε τρεις κατηγορίες που αντιστοιχούν σε καθένα από τους προαναφερόμενους 
τρεις ρόλους. Είναι αρμοδιότητες καθοδηγητικές - συμβουλευτικές, ρυθμιστι-
κές - κανονιστικές, κυρωτικές.

Ασκούμενος, όμως, στο αναμορφωμένο γενικότερο νομικό πλαίσιο που εισά-
γεται με το ΓΚΠΔ, ο τριπλός ρόλος των εποπτικών αρχών εμφανίζεται με δια-
φορετικό, σε κάποιο βαθμό, περιεχόμενο. Ρυθμίσεις, με τις οποίες μπορεί να 
θεωρηθεί ότι επέρχονται μεταβολές στο ρόλο των εποπτικών αρχών και κατά τα 
τρία σκέλη του, χωρίς πάντως την αναίρεσή του, είναι κυρίως εκείνες που έχουν 
ως συνέπεια την ανάθεση της ευθύνης εφαρμογής των κανόνων προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων στους υπευθύνους επεξεργασίας και την ενίσχυ-
ση της κυρωτικής αρμοδιότητας. Αναφέρονται ενδεικτικώς η αρχή της λογοδο-
σίας, η κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας, η υποχρέωση υπευθύνων επεξεργα-
σίας, τουλάχιστον εκείνων που διενεργούν επεξεργασία μεγάλης κατά τεκμή-
ριο κλίμακας, να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας ή να καταρτίσουν μελέτη εκτί-
μησης αντίκτυπου, όπως θα εκτεθεί ειδικότερα σε επόμενες εισηγήσεις,  κα-
θώς και η θέσπιση των μηχανισμών συνεργασίας και συνεκτικότητας. Επίσης ο 
καθορισμός σε μεγάλο ύψος του ανώτατου ορίου χρηματικής κύρωσης (10 000 
000 ή 2% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγού-
μενου οικονομικού έτους και 20 000 000 ή 4% του συνολικού παγκόσμιου ετή-
σιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με την 
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παράβαση) που έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση της αποτρεπτικής λειτουργίας 
των επιβαλλόμενων κυρώσεων και κατ’ αποτέλεσμα ενδυναμώνει τον κυρωτι-
κό ρόλο των εποπτικών αρχών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική ρύθμιση του 
ισχύοντος N 2472/1997, με τον οποίο το ανώτατο όριο προστίμου ορίστηκε σε 
150.000 ευρώ, αποδείχθηκε αναποτελεσματική καθώς οι παραβάσεις των κα-
νόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων πολλές φορές επιφέρουν πολ-
λαπλάσια κέρδη.   

Στο ΓΚΠΔ περιέχονται δύο κατηγορίες διατάξεων που αφορούν τις εποπτικές 
αρχές. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνες, με τις οποίες ο ενωσιακός νο-
μοθέτης αποβλέπει στην κατοχύρωση της ανεξαρτησίας των εποπτικών αρ-
χών και για το σκοπό αυτό εισάγεται δέσμη κανόνων, με τους οποίους δια-
γράφεται πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας τους. Το πλαίσιο αυτό είναι δε-
σμευτικό κατά την ειδικότερη ρύθμιση των σχετικών θεμάτων από τον εθνι-
κό νομοθέτη. Ενδεικτική της πρόθεσης του ενωσιακού νομοθέτη να παρακο-
λουθείται η συμμόρφωση προς τους κανόνες αυτούς κατά τη θέσπιση εθνι-
κών ρυθμίσεων είναι η διάταξη του ΓΚΠΔ (άρθρο 51 παρ. 4), κατά την οποία 
τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση τις 
διατάξεις που εισάγονται στην εθνική νομοθεσία για τις εποπτικές αρχές κα-
θώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμ-
βάνονται οι διατάξεις, με τις οποίες ορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκο-
ντα των εποπτικών αρχών. 

β.  Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  
κατά το ΓΚΠΔ 

Με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εποπτικών αρχών, περιέχονται 
στο ΓΚΠΔ, κυρίως στα άρθρα 51 έως και 54, διατάξεις, με τις οποίες εισάγεται 
γενικό νομικό πλαίσιο. Και ναι μεν ο εθνικός νομοθέτης έχει ευρεία ευχέρεια να 
καθορίσει τους ειδικότερους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας  της εποπτι-
κής αρχής, ανάλογα με τις συνθήκες και τη γενικότερη νομοθεσία κάθε χώρας, 
οι σχετικές εθνικές ρυθμίσεις, όμως, πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία με το νο-
μικό πλαίσιο που θεσπίζεται με το ΓΚΠΔ.  Το νομικό αυτό πλαίσιο καλύπτει θέ-
ματα που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της ίδιας της εποπτικής αρχής, στα 
μέλη της και στο προσωπικό της. 

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέ-
πει να ανατίθεται σε ανεξάρτητη δημόσια αρχή η παρακολούθηση της εφαρμο-
γής του ΓΚΠΔ με σκοπό την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευ-
θεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών  δε-
δομένων τους, τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή  Ένωση καθώς και τη συμβολή στη συνεκτι-
κή εφαρμογή του ΓΚΠΔ στην Ευρωπαϊκή  Ένωση.  
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Περαιτέρω για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εποπτικών αρχών, στο 
ΓΚΠΔ περιέχεται σειρά επιμέρους συγκεκριμένων διατάξεων. Μεταξύ άλλων 
ορίζεται ότι:

—  η εποπτική αρχή εκτελεί τα καθήκοντά της και ασκεί τις εξουσίες της με 
πλήρη ανεξαρτησία.

—  τα μέλη της εποπτικής αρχής εκτελούν τα καθήκοντά τους και ασκούν τις 
εξουσίες τους χωρίς εξωτερικές επιρροές, είτε άμεσες είτε έμμεσες, και δεν 
ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες. 

—  τα μέλη της εποπτικής αρχής απέχουν από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς 
τα καθήκοντά τους και, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν ασκούν 
ασυμβίβαστο επάγγελμα, με αμοιβή ή μη. 

—  το κράτος πρέπει να διασφαλίζει ότι η εποπτική αρχή διαθέτει τους απαραί-
τητους ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους και τις αναγκαίες 
εγκαταστάσεις και υποδομές για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθη-
κόντων και άσκηση των εξουσιών της, μεταξύ των οποίων και εκείνες  που 
ασκούνται στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής, της συνεργασίας και της 
συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.

—  το κράτος πρέπει να διασφαλίζει ότι η εποπτική αρχή επιλέγει και διαθέτει 
δικούς της υπαλλήλους, οι οποίοι διοικούνται αποκλειστικά από τα μέλη 
της. 

—  το κράτος πρέπει να διασφαλίζει ότι η εποπτική αρχή υπόκειται σε οικονο-
μικό έλεγχο, ο οποίος δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της, και διαθέτει χω-
ριστούς δημόσιους ετήσιους προϋπολογισμούς, οι οποίοι, όμως, μπορούν 
να αποτελούν τμήμα του συνολικού κρατικού ή εθνικού προϋπολογισμού.

Τέλος, με το ΓΚΠΔ ορίζονται προϋποθέσεις και κριτήρια ορισμού των μελών των 
εποπτικών αρχών με σκοπό την διασφάλιση όρων ανεξαρτησίας. Συγκεκριμένα, 
προβλέπεται ότι τα μέλη ορίζονται με διαφανή διαδικασία μεταξύ προσώπων 
που διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα, εμπειρία και δεξιότητες, μπορούν δε να 
απολυθούν μόνο σε περίπτωση σοβαρού παραπτώματος ή αν παύσουν να πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους. 
Επίσης, ορίζεται ότι κάθε κράτος μέλος οφείλει να ρυθμίσει περαιτέρω με νόμο 
τα προσόντα και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των μελών της εποπτικής αρ-
χής, τη διαδικασία ορισμού τους, τη διάρκεια της θητείας τους που δεν επιτρέ-
πεται πάντως να είναι μικρότερη των τεσσάρων ετών και να προβλέψει αν είναι 
δυνατός ή όχι ο επαναδιορισμός τους, και να καθορίσει τις υποχρεώσεις των 
μελών και των υπαλλήλων της εποπτικής αρχής, τις πράξεις, επαγγελματικές 
δραστηριότητες και παροχές που είναι ασυμβίβαστες προς τις υποχρεώσεις αυ-
τές, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας όσο και μετά το πέρας αυτής, καθώς και 
τους κανόνες που διέπουν την παύση της απασχόλησης στην εποπτική αρχή. Με 
τις διατάξεις αυτές του ΓΚΠΔ, επιβάλλεται καταρχήν στα κράτη μέλη να ρυθμί-
σουν με νόμο τα παραπάνω θέματα ώστε να μη καταλείπεται ευχέρεια αυθαίρε-
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των ενεργειών κρατικών οργάνων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία 
των εποπτικών αρχών, οι δε σχετικές εθνικές ρυθμίσεις πρέπει, πάντως, να κι-
νούνται στο πλαίσιο των αρχών που καθορίζονται με τον ίδιο το ΓΚΠΔ.  

γ.  Καθήκοντα και εξουσίες  της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα

I. Δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστεί κατά τρόπο ολοκληρωμένο το φάσμα των 
αρμοδιοτήτων της ΑΠΔΠΧ υπό το καθεστώς του ΓΚΠΔ, δεδομένου ότι δεν έχει 
εκδοθεί ακόμη ο εφαρμοστικός εθνικός νόμος, με τον οποίο είναι δυνατόν, στο 
πλαίσιο της σχετικής ευχέρειας που καταλείπεται με το ενωσιακό αυτό νομοθέ-
τημα, να ανατεθούν στην Αρχή και άλλες αρμοδιότητες, πέρα από εκείνες που 
προβλέπονται με τον ίδιο το ΓΚΠΔ ή να εξειδικευθούν οι προβλεπόμενες. Πά-
ντως, στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι αρμοδιότητες της Αρχής ορίζονται στο 
ΓΚΠΔ και για την άσκησή τους δεν είναι αναγκαία η έκδοση του εθνικού νόμου. 

Κατά τη σχετική διάκριση που υιοθετείται από τον ΓΚΠΔ, οι αρμοδιότητες των 
εποπτικών αρχών, αποφασιστικές, γνωμοδοτικές, συμβουλευτικές, ομαδοποι-
ούνται σε δύο ομάδες και, συγκεκριμένα, σε «καθήκοντα» και «εξουσίας».

Τα καθήκοντα απαριθμούνται στο άρθρο 57. Στα δεκαπέντε σημεία της παρα-
γράφου 1 του άρθρου αυτού αναφέρονται αρμοδιότητες που καλύπτουν τον 
τριπλό ρόλο της Αρχής που έχει ήδη αναφερθεί, ενημερωτικό, ρυθμιστικό, ελε-
γκτικό.  

Μεταξύ των καθηκόντων που απαριθμούνται στο άρθρο αυτό, περιλαμβάνονται 
η παρακολούθηση και επιβολή του ΓΚΠΔ και η διενέργεια ερευνών για το σκοπό 
αυτό, η ευαισθητοποίηση του κοινού, όπως και των υπευθύνων επεξεργασίας 
και των εκτελούντων επεξεργασία, η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδο-
μένων σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους που προβλέπονται 
στο ΓΚΠΔ, η παροχή συμβουλευτικής γνώμης στα αρμόδια όργανα της πολιτεί-
ας σχετικά με νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που άπτονται της προστασίας 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η 
έγκριση κωδίκων δεοντολογίας, η κατάρτιση καταλόγου πράξεων επεξεργασί-
ας, για τις οποίες είναι υποχρεωτική η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου και η 
παροχή συμβουλών στον υπεύθυνο επεξεργασίας ύστερα από αίτημα διαβού-
λευσης του τελευταίου αν από τη μελέτη αντικτύπου προκύπτει ότι δεν αντι-
μετωπίζεται ικανοποιητικά ο κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα από σχεδι-
αζόμενη επεξεργασία, η εξέταση καταγγελιών για παραβίαση προσωπικών δε-
δομένων, η συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές μέσω ανταλλαγής πληροφο-
ριών και αμοιβαίας συνδρομής, η έγκριση κριτηρίων πιστοποίησης που χορη-
γείται σε υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες επεξεργασία με σκοπό την 
απόδειξη συμμόρφωσής τους προς τον ΓΚΠΔ. Σε αντίθεση με την πιστοποίηση 
υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων επεξεργασία, η οποία ενθαρρύνε-
ται και ρυθμίζεται στο ΓΚΠΔ, δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε πιστοποίηση 
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υπευθύνων προστασίας, η οποία δεν απαγορεύεται αλλά παραμένει εκτός των 
ρυθμίσεων του ΓΚΠΔ. 

Στο άρθρο 58 περιέχεται μακρύς κατάλογος αρμοδιοτήτων που χαρακτηρίζο-
νται «εξουσίες» και διακρίνονται σε εξουσίες έρευνας, διορθωτικές, αδειοδοτι-
κές – συμβουλευτικές. Πολλές από τις εξουσίες αυτές συναρτώνται με καθήκο-
ντα που αναφέρονται στο άρθρο 57.

Στις λεγόμενες εξουσίες έρευνας περιλαμβάνονται η ειδοποίηση των υπευθύνων 
επεξεργασίας και εκτελούντων επεξεργασία για εικαζόμενη παράβαση, η διε-
νέργεια ελέγχων, η αναζήτηση πληροφοριών και η πρόσβαση σε πληροφορίες 
και εγκαταστάσεις των υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων επεξεργα-
σία, καθώς και η  επανεξέταση πιστοποιήσεων υπευθύνων επεξεργασίας και 
εκτελούντων επεξεργασία.

Στις χαρακτηριζόμενες διορθωτικές εξουσίες περιλαμβάνονται η αποστολή 
στους υπευθύνους επεξεργασίας ή στους εκτελούντες επεξεργασία προειδοποι-
ήσεων σε περίπτωση πιθανολογούμενης παράβασης, η επιβολή επιπλήξεων σε 
περίπτωση παράβασης, η εντολή σε υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες 
επεξεργασία για συμμόρφωση στις διατάξεις του ΓΚΠΔ ή για ικανοποίηση αιτη-
μάτων υποκειμένου που αφορούν την άσκηση δικαιωμάτων του. Επίσης, προ-
βλέπεται η εξουσία της εποπτικής αρχής να απευθύνει εντολή στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να ανακοινώσει παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα στο υποκείμενο, να επιβάλλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτε-
λούντα επεξεργασία περιορισμό ή και απαγόρευση στην επεξεργασία προσωπι-
κών δεδομένων και την υποχρέωση διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών δε-
δομένων, καθώς και να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο. Στις διορθωτικές εξουσί-
ες περιλαμβάνονται ακόμη η εντολή για την αναστολή της κυκλοφορίας δεδομέ-
νων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, καθώς και η εντολή στον οικείο ορ-
γανισμό πιστοποίησης για απόσυρση πιστοποίησης που έχει χορηγηθεί εφόσον 
δεν συντρέχουν πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.  

Περαιτέρω στις εξουσίες που χαρακτηρίζονται ως αδειοδοτικές και συμβουλευ-
τικές περιλαμβάνονται η παροχή συμβουλών στον υπεύθυνο προστασίας σχε-
τικά με την κατάρτιση εκτίμησης αντικτύπου στο πλαίσιο διαδικασίας διαβού-
λευσης, η έκδοση γνώμης απευθυνόμενης στο κοινοβούλιο, στην κυβέρνηση, 
σε άλλα όργανα και οργανισμούς και προς το κοινό για θέματα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, η γνωμοδότηση για σχέδια κωδίκων  δεοντολογίας 
και τελικώς η έγκριση τους, η έγκριση κριτηρίων πιστοποίησης που χορηγού-
νται σε υπευθύνους επεξεργασίας, καθώς και η έγκριση τυποποιημένων ρητρών 
για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. 

Η διάκριση αυτή των εξουσιών σε τρεις ομάδες και ο χαρακτηρισμός καθεμιάς 
από τις ομάδες αυτές, καθώς και η κατάταξη των εξουσιών σε κάποια ομάδα δεν 
χαρακτηρίζονται από λογική και ορολογική συνέπεια. Εξάλλου, στις διατάξεις 
των προαναφερόμενων άρθρων 57 και 58, καθώς και σε ορισμένες άλλες διατά-
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ξεις του ΓΚΠΔ που ορίζουν αρμοδιότητες των εποπτικών αρχών, υπάρχουν αρ-
κετές επικαλύψεις. Πάντως, με την αναλυτική απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων, 
ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως καθηκόντων ή εξουσιών και του ουσι-
αστικού περιεχομένου τους ως αποφασιστικών και δεσμευτικών ή ως γνωμοδο-
τήσεων, υποδείξεων ή κατευθυντήριων συμβουλών, ο ΓΚΠΔ παρέχει στις επο-
πτικές αρχές ευρεία ευχέρεια δράσης ώστε να εκτελέσουν αποτελεσματικά το 
έργο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ατομικού δικαιώματος που 
αποτελεί ειδικότερη έκφανση της ιδιωτικότητας. Η όψη αυτή της ιδιωτικότητας 
έχει ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία την περίοδο που διανύουμε, κυρίως ενόψει 
των νέων προκλήσεων και κινδύνων που απορρέουν λόγω της αλματώδους τε-
χνολογικής εξέλιξης και της συνεχώς αυξανόμενης ισχύος  των υπολογιστικών 
συστημάτων και των δυνατοτήτων αποθήκευσης των δεδομένων στον ολοένα 
και περισσότερο διασυνδεδεμένο κόσμο μας, της ευρύτατης χρήσης του διαδι-
κτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσω των οποίων κυκλοφορεί και 
καθίσταται διαθέσιμος ανυπολόγιστος όγκος πληροφοριών.

II. Στο άρθρο 88 του ΓΚΠΔ απαριθμείται σειρά κριτηρίων για τον καθορισμό του 
επιβαλλόμενου σε κάθε περίπτωση προστίμου, το ανώτατο όριο του οποίου, 
όπως αναφέρεται παραπάνω, ορίζεται σε 20.000.000 ή 4% του συνολικού πα-
γκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους για 
μεγάλο αριθμό παραβάσεων και σε 10.000.000 ή 2% του συνολικού παγκόσμι-
ου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους για τις λοι-
πές παραβάσεις. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται τόσο στην βαθμό υπαιτιότητας 
και ευθύνης του ελεγχομένου, καθώς και στη συμπεριφορά του πριν και μετά 
την παράβαση όσο και στη βαρύτητα της παράβασης και των ζημιογόνων συνε-
πειών της. Σε κάθε περίπτωση, η διακριτική ευχέρεια των εποπτικών αρχών ως 
προς τον καθορισμό του ύψους του επιβαλλόμενου προστίμου πρέπει να ασκεί-
ται στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, όχι μόνο σύμφωνα με τις γενι-
κές αρχές του δίκαιου, αλλά και σε εφαρμογή του ίδιου του ΓΚΠΔ, στο άρθρο 
88 παρ. 1 του οποίου ορίζεται ότι  η εποπτική αρχή μεριμνά ώστε η επιβολή των 
διοικητικών προστίμων «να είναι για κάθε μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσμα-
τική, αναλογική και αποτρεπτική». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τόσο λεπτομερής παράθεση σε νομοθέτημα των κρι-
τηρίων για την άσκηση κυρωτικής αρμοδιότητας είναι πρωτόγνωρη όχι μόνο 
προκειμένου για διοικητικές κυρώσεις, αλλά και για την επιβολή ποινής από 
δικαστήριο λόγω ποινικού αδικήματος. Επιδίωξη του ενωσιακού νομοθέτη είναι 
προφανώς να εξασφαλιστεί η κατά τρόπο ενιαίο αντιμετώπιση των παραβά-
σεων του ΓΚΠΔ από τις εποπτικές αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

III. Στις σημαντικές νέες αρμοδιότητες των εποπτικών αρχών ανήκουν και εκεί-
νες, οι οποίες ασκούνται στο πλαίσιο των μηχανισμών συνεργασίας και συνεκτι-
κότητας που προβλέπονται στα άρθρα 60 έως και 67 του ΓΚΠΔ. Πρόκειται για δι-
αδικασίες, οι οποίες έχουν ως βασικό σκοπό τη συνεκτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ. 
Ως προς τις διαδικασίες αυτές, συνοπτικά παρατηρούνται τα εξής:
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Σύμφωνα με το μηχανισμό συνεργασίας, οι εποπτικές αρχές παρέχουν αμοιβαί-
ως συνδρομή για τη διενέργεια ερευνών και την παρακολούθηση της εφαρμο-
γής μέτρων που αφορούν  υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα επεξεργασία, 
μπορούν δε και να διεξάγουν και κοινούς ελέγχους. Η αμοιβαία συνδρομή καλύ-
πτει ιδίως αιτήματα παροχής πληροφοριών, μέτρα ελέγχου καθώς και αιτήματα 
για προηγούμενες διαβουλεύσεις, εγκρίσεις, ελέγχους και έρευνες. 

Εξάλλου, σύμφωνα με το μηχανισμό συνεκτικότητας,  κάθε εποπτική αρχή, ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την εξέταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων οποιουδήποτε ζητήματος γενικής εφαρμογής ή ζητήμα-
τος που παράγει αποτελέσματα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη με σκοπό 
την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης.  Επίσης, η εποπτική αρχή, η οποία προτί-
θεται να εκδώσει απόφαση για ορισμένα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 64 
του ΓΚΠΔ, οφείλει να ανακοινώσει το σχέδιο της απόφασης στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο εκδίδει σχετική γνώμη. 

IV. Με τον ΓΚΠΔ καταργούνται ορισμένες διαδικασίες και αρμοδιότητες της 
ΑΠΔΠΧ, προβλεπόμενες με το N 2472/1997, με τον οποίο ενσωματώθηκε η Ο-
δηγία 95/46. 

Όπως είναι γνωστό, με βάση το N 2472/1997, υπήρχε υποχρέωση γνωστοποίη-
σης στην ΑΠΔΠΧ της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου δε για 
ευαίσθητα δεδομένα, για την επεξεργασία ήταν αναγκαία η χορήγηση σχετικής 
αδείας από την ΑΠΔΠΧ. Με το ΓΚΠΔ δεν προβλέπονται πλέον γνωστοποιήσεις 
ούτε άδεια για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, παρέχεται, όμως, στον 
εθνικό νομοθέτη η δυνατότητα να διατηρήσει ή να θεσπίσει πρόσθετους όρους 
για την επεξεργασία κάποιων κατηγοριών δεδομένων, τα οποία, κατά την πα-
λαιά κατάταξη, ανήκαν στα ευαίσθητα δεδομένα.  Δεδομένου ότι ο εθνικός νό-
μος δεν έχει ακόμη εκδοθεί ώστε να  γίνει χρήση της ευχέρειας αυτής, τέθηκε το 
ερώτημα αν έως την έκδοση του νόμου εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις 
του N 2472/1997, με τις οποίες προβλέπονται γνωστοποιήσεις και αδειοδότηση. 
Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η απόφαση 46/2018 της Ολομελείας της ΑΠΔΠΧ, με 
την οποία κρίθηκε ότι οι διατάξεις αυτές, κατά το μέρος που προβλέπουν άδεια 
της Αρχής για την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δεν έχουν 
πλέον εφαρμογή ως αντίθετες προς τον ΓΚΠ∆. Η απόφαση αυτή στηρίζεται στο 
σκεπτικό ότι με το ΓΚΠΔ παρέχεται στον εθνικό νομοθέτη η εξουσία να θεσπίσει 
ή να διατηρήσει ήδη προβλεπόμενους όρους για την επεξεργασία ορισμένων κα-
τηγοριών δεδομένων, η ευχέρεια, όµως, αυτή, πρέπει να ασκηθεί στο πλαίσιο 
του εισαγόμενου µε τον ΓΚΠ∆ συστήματος και, συνεπώς, εφόσον δεν έχει εκδο-
θεί εθνικός νόμος σε εφαρμογή του ΓΚΠΔ, η προβλεπόμενη από το προηγούμενο 
νομικό καθεστώς σχετική διαδικασία πρέπει να θεωρηθεί καταργημένη. 

V. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το σύνολο των αρμοδιοτήτων της ΑΠΔΠΧ θα ορι-
στικοποιηθεί με την έκδοση του εθνικού νόμου προς εφαρμογή του ΓΚΠΔ. Σε 
κάθε περίπτωση, με το ΓΚΠΔ έχουν ανατεθεί ευθέως στις εποπτικές αρχές νέα 
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καθήκοντα και εξουσίες, κατά τη χρησιμοποιούμενη ορολογία. Έχει προστε-
θεί σημαντικός αριθμός αρμοδιοτήτων, οι οποίες  κατά κανόνα συνδέονται με 
νέες διαδικασίες.  Οι διαδικασίες αυτές, όπως οι κώδικες δεοντολογίας, η μελέ-
τη εκτίμησης αντίκτυπου, η πιστοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας και των 
εκτελούντων επεξεργασία, η γνωστοποίηση στην εποπτική ή και η ανακοίνωση 
στο υποκείμενο των δεδομένων περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδο-
μένων, η τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων ή ο ορισμός υπευθύνου προστασίας, 
αποτελούν διαδικαστικά μέσα, τα οποία, πλην άλλων, καθοδηγούν και διευκο-
λύνουν τους υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες επεξεργασία στην τή-
ρηση των ουσιαστικών υποχρεώσεών τους και παραλλήλως καθιστούν ευχερέ-
στερη την παρακολούθηση και έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών 
από την εποπτική αρχή. 

Συνέπεια της αύξησης των αρμοδιοτήτων της ΑΠΔΠΧ, όπως προβλέπονται στο 
ΓΚΠΔ, είναι η σημαντική διεύρυνση του έργου της, Για το σκοπό καθίσταται αυ-
τονοήτως αναγκαία η αναδιοργάνωσή της και η ενίσχυσή της σε ανθρώπινο δυ-
ναμικό και οικονομικά μέσα.  

Επίλογος
Με το ΓΚΠΔ ενισχύονται και σε  κάποιο βαθμό διευρύνονται τα δικαιώματα των 
υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και αυξάνονται αντιστοίχως οι υπο-
χρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων επεξεργασία. Το 
κύριο χαρακτηρισμό, όμως, του πρόσφατου αυτού ενωσιακού νομοθετήματος 
είναι, κατά τη γνώμη μου, η θέσπιση εννοιών και διαδικασιών, οι οποίες δεν εί-
χαν περιληφθεί,  τουλάχιστον με τον ίδιο συγκεκριμένο τρόπο και με την ίδια 
αυστηρότητα, στην προγενέστερη νομοθεσία, ενωσιακή και εθνική. Οι διαδικα-
σίες αυτές έχουν ως απώτερο σκοπό τον εξαναγκασμό στην τήρηση των υπο-
χρεώσεων των υπευθύνων προστασίας και στο σεβασμό των δικαιωμάτων των 
υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων τους. Από την άποψη αυτή συμβάλ-
λουν στην επίγνωση των κινδύνων και της ανάγκης προστασίας της ιδιωτικότη-
τας και στη συνειδητοποίηση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που επιβάλλο-
νται για το σκοπό αυτό. Οι εισαγόμενες έννοιες και διαδικασίες αυτές είναι σε 
σημαντικό βαθμό διαφοροποιημένες από όρους και τύπους ενταγμένους και πα-
γιωμένους στο εθνικό δίκαιο, δημόσιο και ιδιωτικό, με τους οποίους είναι εξοι-
κειωμένη η νομική πρακτική. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος δυσχερειών και αμ-
φισβητήσεων στην πράξη, παρά το ότι οι σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ, όπως 
φωτίζονται και από τις αιτιολογικές σκέψεις, είναι λεπτομερείς και επαρκώς 
συγκεκριμενοποιημένες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα 
εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για ειδικότερα ζητήματα και όψεις των διατά-
ξεων του ΓΚΠΔ, είναι όμως αναπόφευκτη η δημιουργία αμφισβητήσεων, τόσο 
σε επίπεδο ερμηνείας όσο και σε επίπεδο εφαρμογής,  η επίλυση των οποίων 
ανήκει στις εποπτικές αρχές και τελικώς στα αρμόδια δικαστήρια, εφόσον ασκη-
θούν σχετικές δικαστικές προσφυγές.   
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Εισαγωγή
Στη σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας και των ραγδαίων τεχνολογικών 
εξελίξεων η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ή προσωπι-
κών δεδομένων, όπως ευρέως αποκαλούνται1) παρουσιάζεται ιδιαίτερα επιτα-
κτική. Είναι ένας χώρος με μεγάλες και ιδιαίτερες προκλήσεις για τον νομοθέ-
τη, αφού πρόκειται για ρυθμιστικό πεδίο με πολλές και διαρκώς αναδυόμενες 
πτυχές, τις οποίες δεν αρκούν για να καλύψουν οι κλασικές/γενικές διατάξεις 
για την προστασία της προσωπικότητας. 

1.  Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» χρησιμοποιείται στη μελέτη αυτή αντί του όρου «δεδομέ-
να προσωπικού χαρακτήρα», ο οποίος συναντάται σε πολλά νομοθετικά κείμενα, όπως ο 
Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απρι-
λίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων, ΕΕ L 119 της 4.5.2016), η Οδηγία 95/46 της 24.10.1995 Ε.Κ. (L 281,31) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για την προστασία των φυσικών προ-
σώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθε-
ρη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ο Ν 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50/ 10.4.1997) «Προ-
στασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», που εκ-
δόθηκε σε εκτέλεση της παραπάνω Οδηγίας, η Σύμβαση 108/28.1.1981 του Συμβουλί-
ου της Ευρώπης «Για την προστασία των ατόμων από την αυτοματοποιημένη επεξεργα-
σία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», που κυρώθηκε με το Ν 2068/1992 (ΦΕΚ Α΄ 
118/9.7.1992). Στην επιλογή αυτή οδήγησε αφενός η υιοθέτηση του όρου «προσωπικά 
δεδομένα» από το άρθρο 9Α του Συντάγματος (άρθρο το οποίο περιλήφθηκε στην ανα-
θεώρηση που έγινε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής 
(ΦΕΚ Α΄ 85/18.4.2001), αφετέρου το γεγονός ότι ο ίδιος όρος είναι συντομότερος, έχο-
ντας, στην πράξη, επικρατήσει του όρου «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα».
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Στον ευρωπαϊκό χώρο η προϊσχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών αποτελεί 
ορόσημο στην ιστορία της νομικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
Οι βασικές της αρχές, που αποσκοπούν στην εξασφάλιση μιας ικανοποιητικής 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά και μιας λειτουργικής εσωτε-
ρικής αγοράς στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξακολουθούν να ισχύουν 
και σήμερα, 23 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της και τη σταδιακή ενσωμάτω-
σή της στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι ραγδαίες τεχνο-
λογικές εξελίξεις που μεσολάβησαν -η θεαματική ανάπτυξη του διαδικτύου, οι 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, οι έξυπνες συσκευές, το υπολογιστικό νέφος, 
το διαδίκτυο των πραγμάτων, οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης- και 
τα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης, όπου η χρήση των προσφερόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών προϋποθέτουν την εγκαθίδρυση κλίματος εμπιστο-
σύνης ως προς την ασφάλεια των συναλλαγών, ανέδειξαν αφενός την ανάγκη 
για μεταρρύθμιση του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος και την προσαρμο-
γή του στην ψηφιακή εποχή και αφετέρου την ενίσχυση της ομοιόμορφης ρύθ-
μισης στα κράτη-μέλη της ΕΕ με τη μορφή ενός Κανονισμού στη θέση της πα-
ραπάνω Οδηγίας. Τον Ιανουάριο 2012 ήρθε στη δημοσιότητα η Πρόταση Κανο-
νισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κα-
νονισμός για την προστασία δεδομένων). Τελικά, αφού μεσολάβησαν τα απαι-
τούμενα από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο διαδικαστικά στάδια και αρκετές τροποποι-
ήσεις, (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάσθηκε 3999 τροπολογίες) στις 4 
Μαΐου του 2016 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ́ Ενω-
σης ο Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθε-
ρη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/
ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), με έναρξη εφαρμογής 
την 25η Μαΐου 2018, ημερομηνία κατάργησης της Oδηγίας 95/462. 

2.  ΕΕ L 119 της 4.5.2016, http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32016R0679&from=EL



 Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου 19

1.  Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων3 και οι καινοτόμες 
ρυθμίσεις του

1.1. Γενική θεώρηση

Ο Κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και κα-
νόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων. 
Στηρίζεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΣΛΕΕ, πρώην άρθρο 286 της ΣΕΚ), σύμφωνα με το οποίο «Κάθε πρόσω-
πο έχει δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν», αλλά και στο αντίστοιχο άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιω-
μάτων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Όπως αναφέρεται στην υπ’ αρθ. 6 αιτιολογική σκέψη του Κανονισμού, Η τε-
χνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιες αρχές 
να κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πρωτοφανή κλίμα-
κα για την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους. Τα φυσικά πρόσωπα ολοένα 
και περισσότερο δημοσιοποιούν προσωπικές πληροφορίες και τις καθιστούν 
διαθέσιμες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τεχνολογία έχει αλλάξει τόσο την οικο-
νομία όσο και την κοινωνική ζωή και θα πρέπει να διευκολύνει περαιτέρω την 
ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης 
και τη διαβίβαση σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, διασφαλίζοντας 
παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7 αιτιολογική σκέψη, οι εξελίξεις 
αυτές απαιτούν ένα ισχυρό και πιο συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των δεδο-
μένων στην Ένωση, υποστηριζόμενο από αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, 
δεδομένου ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί η αναγκαία εμπιστοσύνη που 
θα επιτρέψει στην ψηφιακή οικονομία να αναπτυχθεί στο σύνολο της εσωτε-
ρικής αγοράς.

Όπως επισημαίνεται στον Κανονισμό, το δικαίωμα στην προστασία των προ-
σωπικών δεδομένων δεν είναι απόλυτο δικαίωμα: Σύμφωνα με την αιτιολογι-
κή σκέψη 4 του Κανονισμού το δικαίωμα στα προσωπικά δεδομένα πρέπει να 
εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται με 

3.  Για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων βλ. ενδεικτικά Λ. Κοτσαλή-Κ.Μενουδά-
κο, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙ-
ΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αθήνα 2018, Μήτρου,Λ., Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δε-
δομένων, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2017, Ιγγλεζάκη,Ι., Ο Γενικός Κανονισμός 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Θεσσαλονίκη 2018, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, 
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εκδ. 
Σάκκουλα, 2017, Γιαννόπουλο,Γ., Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ-
νων, ΕφημΔΔ 2017, σελ. 199 επ.
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άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική 
και οικογενειακή ζωή, στην κατοικία και τις επικοινωνίες, η ελευθερία σκέ-
ψης, συνείδησης και θρησκείας, η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, η 
επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόλη-
πτου δικαστηρίου και η πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία. 
Εξάλλου, όπως επισημαίνεται και στην αιτιολογική σκέψη 6, η τεχνολογία έχει 
αλλάξει τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνική ζωή και θα πρέπει να διευ-
κολύνει περαιτέρω την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο4, δηλ. στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και σε Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ισλανδία. Είναι ένα εκτε-
νές λεπτομερές κείμενο 99 άρθρων (έναντι 34 της ισχύουσας Οδηγίας 95/46/
ΕΚ) με 173 αιτιολογικές σκέψεις Προοιμίου (έναντι 72 της ισχύουσας Οδηγίας 
95/46/ΕΚ). ́ Εχει χαρακτηριστικά Οδηγίας, καθώς αναγνωρίζεται η διακριτική 
ευχέρεια στον εθνικό νομοθέτη για υιοθέτηση συγκεκριμένων επιλογών, π.χ. 
όσον αφορά στη χορήγηση αδειών επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομέ-
νων (άρθρο 36 παρ. 5), τη δυνατότητα μείωσης του ηλικιακού ορίου των 16 
ετών στην προστασία των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων κατά τη διαδι-
κτυακή τους περιήγηση (άρθρο 8 παρ. 1 εδ. 3). 

Ο Κανονισμός διατηρεί τις κύριες έννοιες και ρυθμίσεις της Οδηγίας 95/46 
(όπως η έννοια των προσωπικών δεδομένων, του υποκειμένου των δεδομέ-
νων, του υπευθύνου επεξεργασίας, του εκτελούντα την επεξεργασία, του 
αποδέκτη, της επεξεργασίας, του αρχείου/συστήματος αρχειοθέτησης, της 
συγκατάθεσης ) αλλά επιπλέον εμπλουτίζει τις ρυθμίσεις της καταργηθείσας 
Οδηγίας και προθέτει νέες, ενισχύοντας τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επε-
ξεργασίας και ενδυναμώνοντας τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομέ-
νων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το άρθρο 2 της Οδηγίας, που αφορούσε τους 
ορισμούς, περιείχε οκτώ ορισμούς, έναντι 26 του αντίστοιχου άρθρου 4 του 
Κανονισμού. 

1.2 Καινοτομίες του Κανονισμού

Τις σημαντικότερες καινοτομίες του Κανονισμού αποτελούν, πρώτα από όλα 
η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του (άρθρο 3 παρ. 2), δηλ. η εφαρμογή 
του και σε υπεύθυνους επεξεργασίας ή εκτελούντες επεξεργασία που δεν είναι 
εγκατεστημένοι στην ΕΕ, εφόσον είτε προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες σε άτο-

4.  Βλ. την 154/6.7.2018 απόφαση της μικτής Επιτροπής για την ενσωμάτωση του Κανονι-
σμού στη Συμφωνία για τον Ε.Ο.Χ. σε EE L 183 της 18.7.2018.
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μα που βρίσκονται στην ΕΕ είτε παρακολουθούν τη συμπεριφορά των προ-
σώπων αυτών π.χ στο πλαίσιο συμπεριφορικής διαφήμισης (δημιουργία κα-
ταναλωτικών μορφοτύπων, για τη στόχευση της προσφοράς προϊόντων ή 
υπηρεσιών). Η εδαφική εμβέλεια της Οδηγίας 95/46 αφορούσε τους υπεύθυ-
νους επεξεργασίας που είχαν εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή προσέ-
φευγαν σε μέσα επεξεργασίας που βρίσκονταν στην ΕΕ (άρθρο 4 Οδηγίας). 
Πλέον, υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Κανονισμού όχι μόνο αυτοί που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκείνοι, οι οποίοι βρίσκο-
νται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες σε πρό-
σωπα ευρισκόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή παρακολουθούν τη συμπεριφο-
ρά των προσώπων αυτών από απόσταση π.χ. μέσω διαδικτύου. Αυτή η διεύ-
ρυνση του πεδίου εφαρμογής συνεπάγεται μεγαλύτερη προστασία του φυσι-
κού προσώπου και των προσωπικών του δεδομένων. 

Ως καινοτομίες του Κανονισμού αναφέρονται επίσης η εισαγωγή νέων δικαιωμά-
των του υποκειμένου (π.χ. δικαίωμα διαγραφής /δικαίωμα στη λήθη5, στη φο-
ρητότητα), η προσθήκη νέων αρχών επεξεργασίας (όπως της διαφάνειας6, της 
λογοδοσίας, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας), το ενισχυμένο πλέγμα 
υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας7 (όπως η λογοδοσία, η τήρηση αρ-
χείων, η γνωστοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων στην Εποπτική 
Αρχή και στο υποκείμενο, η προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό 
της επεξεργασίας και εξ ορισμού:privacy by design/privacy by default8, η εκτί-
μηση αντικτύπου9 όταν η επεξεργασία ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τα προ-

5.  Βλ. Mitrou,L.- Karyda,M., EU’s Data Protection Reform and the right to be forgotten 
– A legal response to a technological challenge?, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2165245, Ξανθούλη, Ν., Το δικαίωμα στη λήθη υπό το φως των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, ΔiΜΕΕ 2013, σελ. 177 επ., Παναγοπούλου-Κουτνατζή,Φ., Το 
δικαίωμα στη λήθη την εποχή της αβάσταχτης μνήμης. Σκέψεις αναφορικά με την Πρότα-
ση Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, ΕφημΔΔ 2012, σελ. 264 επ., την ίδια, H εξέλιξη 
του δικαιώματος στη λήθη (περί λήθης της λήθης;), ΕφημΔΔ 2016.714-728.

6.  Βλ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή,Φ., Η αρχή της διαφάνειας κατά την επεξεργασία δεδομέ-
νων, σε σε Λ. Κοτσαλή-Κ.Μενουδάκο, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προ-
σωπικών Δεδομένων, ό.π., σελ. 233-244.

7.  Βλ. Γιαννόπουλο,Γ.-Μήτρου,Λ.-Τσόλια,Γ., Υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας, 
σε σε Λ. Κοτσαλή-Κ.Μενουδάκο, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών 
Δεδομένων, ό.π., σελ. 167-232.

8.  Βλ. Λουκά,Ν., Προστασία των δεδομένων από τον σχεδιασμό στον Γενικό Κανονισμό για 
την προστασία δεδομένων, Συνήγορος 129/2018, σελ. 38 επ., τον ίδιο, Τεχνικά μέτρα 
του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR):Κρυπτογράφηση και ψευ-
δωνυμοποίηση, Συνήγορος 123/2017, σελ. 46 επ.

9.  Βλ. Ζορκάδη,Β., Εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία δεδομένων, σε Λ. Κοτσαλή-Κ.Μενουδά-
κο, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ό.π., σελ. 245-266.
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σωπικά δεδομένα), η αύξηση των υποχρεώσεων του εκτελούντος την επεξεργα-
σία, ο θεσμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, οι ειδικές προστατευτικές 
ρυθμίσεις για τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών, η ρητή δυνατότητα ανάκλη-
σης της συγκατάθεσης του υποκειμένου, η απάλειψη της γενικής υποχρέωσης 
δήλωσης της επεξεργασίας στην Εποπτική Αρχή ή λήψης της σχετικής άδειας, 
η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας δεδομένων, ο μηχανισμός 
συνεργασίας και συνεκτικότητας, η ενθάρρυνση για θέσπιση μηχανισμών πι-
στοποίησης, η αυστηροποίηση των κυρώσεων. Από τα παραπάνω αναφερόμε-
να, και με την παραδοχή ότι δεν περιλαμβάνεται στην έννοια της καινοτομίας η 
ενδυνάμωση ήδη υπαρχουσών υποχρεώσεων/κυρώσεων και δικαιωμάτων, στις 
καινοτομίες συγκατελέγεται η ειδική προστασία των προσωπικών δεδομένων 
των παιδιών, η απάλειψη της γενικής υποχρέωσης γνωστοποίησης της επεξερ-
γασίας και της λήψης άδειας (με την επιφύλαξη του άρθρου 36 παρ. 5), η με-
τακύλιση του βάρους απόδειξης της νόμιμης επεξεργασίας στον υπεύθυνο επε-
ξεργασίας, με το οικονομικό ενδιαφέρον να εστιάζεται στην αυστηροποίηση των 
κυρώσεων, στην οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω. 

Η αλήθεια είναι ότι οι λοιπές «καινοτομίες» αποτελούν επεκτάσεις ρυθμίσεων 
που υπήρχαν στην Οδηγία είτε είχαν νομολογηθεί από αποφάσεις-σταθμούς 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στο πλαίσιο της κυρίαρχης ερμη-
νευτικής αρμοδιότητάς του είτε είχαν αναπτυχθεί από την Ομάδα του άρθρου 
29 στο πλαίσιο της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας, είτε είχαν ήδη αναπτυ-
χθεί από τη θεωρία, πάντως δεν πρόκειται για παντελώς άγνωστες ρυθμί-
σεις, οι οποίες εισήχθησαν πρώτη φορά με τον Γενικό Κανονισμό. ΄Ετσι και το 
δικαίωμα στη λήθη, διαπλασμένο από τη θεωρία10 είχε νομολογηθεί11, ως έκ-
φανση του δικαιώματος αντίταξης, το δικαίωμα στη φορητότητα αριθμού ήταν 
ήδη γνωστό από την Οδηγία 2002/2212 στον χώρο των ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών, η αρχή της διαφάνειας είχε ήδη ως έκφανσή της το δικαίωμα ενημέ-
ρωσης και πρόσβασης των άρθρων 10, 11 και 12 της Οδηγίας 95/46, η αρχή 
της λογοδοσίας είχε ήδη καλλιεργηθεί, όπως φαίνεται από τη Γνώμη 3/2010 

10.  Βλ. Ιγγλεζάκη, Ι., Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη και οι περιορισμοί του, εκδ. Σάκκου-
λα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 97 επ. και τις εκεί παραπομπές, Ξανθούλη, Ν., Το 
δικαίωμα στη λήθη υπό το φως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΔiΜΕΕ 2013, σελ. 177 
επ., Γκαγκάτση,Α., Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη στη διεθνή έννομη τάξη, διπλω-
ματική εργασία, Α.Π.Θ., Τμήμα Νομικής, Θεσσαλονίκη 2014 και τις εκεί παραπομπές.

11. Απόφαση Google Spain και Google, C-131/12, EU:C:2014:317
12.  Oδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρ-

τίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δί-
κτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας), ΕΕ L 
108 της 24.4.2002, άρθρο 30 (φορητότητα αριθμού)
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της Ομάδας του άρθρου 2913, η αρχή της ακεραιότητας και της εμπιστευτι-
κότητας ήταν προαπαιτούμενα για την υποχρέωση ασφάλειας των δεδομέ-
νων του άρθρου16 και 17 της Οδηγίας 95/46, η γνωστοποίηση παραβιάσεων 
προσωπικών δεδομένων στην Εποπτική Αρχή και στο υποκείμενο προβλέπο-
νταν ήδη στον χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την Οδηγία 2002/58 
(άρθρο 4 παρ. 2 και 3) και τον Κανονισμό 611/201314, η προστασία των δε-
δομένων ήδη από το σχεδιασμό της επεξεργασίας και εξ ορισμού:privacy by 
design/privacy by default αποτελούσε έκφανση της τεχνολογικής προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων15, η εκτίμηση αντικτύπου όταν η επεξεργασία 
ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα προβλεπόταν ήδη 
από την υπ’ αριθ. 3/2010 Γνώμη της Ομάδας του άρθρου 2916, και είχε ήδη 
επισημανθεί η σχετική αναγκαιότητα από αποφάσεις και της Ελληνικής Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων ως «μελέτη επικινδυνότητας»17, ο θεσμός του υπευ-
θύνου προστασίας δεδομένων, προβλεπόταν ως προαιρετικός στην Οδηγία 
95/46 (άρθρο 18 παρ. 2) και εφαρμοζόταν ήδη σε Κράτη της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης, όπως στη Γαλλία18 και τη Γερμανία19, αλλά συναντώνταν ήδη και σε 
άλλες περιπτώσεις20, η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης του υποκει-

13.  http://compus.uom.gr/MLI6/document/Dialeksh_03/DPMS_Gnwmh_omadas_29_gia_
arxh_logodosias_3_2010.pdf

14.  Κανονισμός 611/2013/ΕΕ σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα για την κοινοποίηση παρα-
βιάσεων προσωπικών δεδομένων βάσει της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, L 173 της 26.6.2013

15.  Βλ. Μήτρου,Λ., Privacy by design. H τεχνολογική διάσταση της προστασίας των προ-
σωπικών δεδομένων, ό.π., σελ. 14 επ., Ιγγλεζάκη, Ι., Προστασία δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα από τον σχεδιασμό (data protection by design) και εξ ορισμού (data 
protection by default), Συνήγορος 2013, σελ. 76 επ.

16.  Η Γνώμη προέβλεπε ως ενδεικνυόμενο μέτρο συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομο-
θεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής μέσω της επεξεργασίας των προσωπικών 
δεδομένων –μεταξύ άλλων- την πραγματοποίηση αξιολόγησης αντικτύπου στην ιδιω-
τική ζωή πριν από την εφαρμογή νέωνσυστημάτων πληροφοριών ή/και τεχνολογιών 
για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: http://compus.uom.gr/MLI6/
document/Dialeksh_03/DPMS_Gnwmh_omadas_29_gia_arxh_logodosias_3_2010.pdf, 
σελ. 14, σημ. 7 

17.  Απόφαση 186/2014, για τη λειτουργία του συστήματος «Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου 
Κινδύνων» (ΤΣΕΚ), www.dpa.gr. Πρβλ και αποφάσεις 137/2013 και 104/2015 για το με-
τρό της Αθήνας, www.dpa.gr

18.  «Correspondant Informatique et Libertés» (CIL), προβλεπόμενος στον γαλλικό νόμο, loi 
“Informatique et Libertés” 1978 όπως τροποποιήθηκε το 2004.

19.  Βλ. ενδεικτικά Ιγγλεζάκη, Ι., Γενικός Κανονισμός…, ό.π., σελ. 96, Μήτρου, Λ., Ο Γενι-
κός Κανονισμός…, ό.π., σελ. 113.

20.  ́ Όπως από τον Κανονισμό 45/2001 για τα όργανα και οργανισμούς της Ε.Ε. Βλ. επίσης 
συναφείς θεσμούς (άρθρο 3 παρ. 2 Ν 3674/2008-υπεύθυνος διασφάλισης απορρήτου, 
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μένου εξυπακούονταν21, αλλά προβλεπόταν και από το άρθρο 2 περ. ια εδ. γ΄ 
Ν 2472/1997, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας δεδομένων αποτελεί διά-
δοχο της Ομάδας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46, ο μηχανισμός συνεργα-
σίας και συνεκτικότητας22 αποτελεί ενδυνάμωση αντίστοιχου μηχανισμού που 
ήδη λειτουργούσε υπό την ισχύ της Οδηγίας, όπως και η ενθάρρυνση για θέ-
σπιση κωδίκων δεοντολογίας. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη λογοδοσία, στη συμμόρφωση. Πλέον 
πρέπει αυτός ο οποίος επεξεργάζεται δεδομένα ανά πάσα στιγμή να επιδει-
κνύει και να αποδεικνύει συμμόρφωση με τον Κανονισμό. Όπως αναφέρθη-
κε, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 3 του Κανονισμού, το βάρος απόδειξης, ότι 
είναι εναρμονισμένος με τον Κανονισμό, το φέρει ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων. Αυτός πρέπει να αποδείξει ότι εκπληρώνει τις επιταγές του Κανο-
νισμού, όχι εκείνος ο οποίος καταγγέλλει. Στην προκειμένη περίπτωση έχου-
με αντιστροφή του βάρους αποδείξεως. 

Εξαιρετικής σπουδαιότητας επίσης είναι οι καινοτόμες ειδικές διατάξεις του 
Κανονισμού για την προστασία των ανηλίκων23, ιδίως κατά τη διαδικτυακή 
τους περιήγηση. Το ευάλωτο των παιδιών και η ηλικιακή ανωριμότητά τους 
απαιτεί ιδιαίτερη προστασία. Η Οδηγία 95/46 για την προστασία των προσω-

άρθρο 7 παρ. 2 Ν 3917/2011-υπεύθυνος ασφάλειας δεδομένων) σε Ιγγλεζάκη,Ι., Γενι-
κός Κανονισμός…, ό.π., σελ. 97, Σωτηρόπουλο,Β., Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, 
εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2017.

21.  Γνώμη 15/2011 της Ομάδας του άρθρου 29, σχετική με τον ορισμό της συγκατάθε-
σης, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2011/wp187_el.pdf, σελ. 32 επ. Βλ. ενδεικτικά, Αλεξανδροπού-
λου-Αιγυπτιάδου, Ε., Προσωπικά δεδομένα, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αθήνα 2016, 
σελ. 95.

22.  Μίτλεττον,Φ., Ο μηχανισμός συνεργασίας και συνεκτικότητας (one stop shop), σε Λ. Κο-
τσαλή-Κ.Μενουδάκο, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομέ-
νων, ό.π., σελ. 283-297.

23.  Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Η προστασία των προσωπικών δεδομένων ανηλί-
κων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679, ΔiΜΕΕ 2018, σελ. 5-19, 
Χριστοδούλου,Κ., Συγκατάθεση ανηλίκου προς επεξεργασία των προσωπικών δεδο-
μένων του, σε Λ. Κοτσαλή-Κ.Μενουδάκο, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων, ό.π., σελ. 61-68. Για τις ειδικές προστατευτικές διατάξεις 
των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων στην Πρόταση του Κανονισμού (2012) βλ. σε 
Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των 
ανηλίκων στην Πρόταση Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
της 25.1.2012, σε Αναστασόπουλο,Δ.(επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου 
«LegalTech & Data Protection», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013, σελ. 47-56, Ιγ-
γλεζάκη,Ι., Προστασία προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων στις υπηρεσίες κοινωνι-
κής δικτύωσης, ΔiΜΕΕ 2015, σελ. 173 επ.
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πικών δεδομένων, καθώς και η συμπληρωματική Οδηγία της 2002/5824, δεν 
περιλαμβάνουν ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων 
παιδιών. Με δεδομένο ότι οι παραπάνω Οδηγίες εφαρμόζονται σε οποιοδήπο-
τε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία του, τα προσωπικά δεδομέ-
να παιδιών εμπίπτουν στη γενική προστασία που οι Οδηγίες παρέχουν σε κάθε 
φυσικό πρόσωπο. Το κενό αυτό έχει επισημανθεί εδώ και αρκετά χρόνια και 
έχουν προταθεί σχετικές νομικές ρυθμίσεις25. 

Στην αιτιολογική σκέψη 3826 του Κανονισμού, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 
ειδικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων παιδιών και υπογραμμίζεται 
ότι αυτή η ειδική προστασία θα πρέπει να επικεντρωθεί στις περιπτώσεις που 
η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παιδιών αποσκοπεί στην εμπορία ή 
τη δημιουργία προφίλ προσωπικότητας ή προφίλ χρήστη και στη συλλογή δε-
δομένων παιδιών κατά τη χρήση υπηρεσιών που προσφέρονται άμεσα σε ένα 
παιδί. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων στον Κανονισμό θα 
μπορούσε να διαχωρισθεί α)στην ειδική προστασία που παρέχεται στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, η οποία εκφράζεται στο 
άρθρο 8 και β)στη γενική προστασία που ισχύει σε κάθε περίπτωση (όχι δηλ. 
μόνο κατά τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών), προστασία που εκφράζεται με 
τις λοιπές σποραδικές σχετικές διατάξεις του Κανονισμού. 

24.   Οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλί-
ου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών), ΕΕ L 201 της 31.7.2002. 

25.  Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε., Η πλοήγηση των ανηλίκων στο Διαδίκτυο και η νο-
μική προστασία των προσωπικών δεδομένων, Αρμ ΞΑ΄(2007), σελ. 852 επ., η ίδια, Κοι-
νωνία της πληροφορίας και νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων της οικογέ-
νειας και των μελών της, ΕλλΔνη 49(2008), σελ. 698, 699. 

26.  Σύμφωνα με αυτή την αιτιολογική σκέψη «Τα παιδιά απαιτούν ειδική προστασία όσον 
αφορά τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, καθώς τα παιδιά μπορεί να έχουν μι-
κρότερη επίγνωση των σχετικών κινδύνων, συνεπειών και εγγυήσεων και των δικαιω-
μάτων τους σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτή η 
ειδική προστασία θα πρέπει να ισχύει ιδίως στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα με σκοπό την εμπορία ή τη δημιουργία προφίλ προσωπικότητας ή προφίλ χρή-
στη και τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά παιδιά κατά τη 
χρήση υπηρεσιών που προσφέρονται άμεσα σε ένα παιδί. Η συγκατάθεση του γονέα ή 
κηδεμόνα δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη σε συνάρτηση με υπηρεσίες πρόληψης ή 
παροχής συμβουλών που προσφέρονται άμεσα σε ένα παιδί». Σημειώνεται ότι η τελευ-
ταία φράση χρήζει σχολιασμού, τουλάχιστον στην απόλυτη μορφή που είναι διατυπω-
μένη, καθώς δεν απαιτεί τη γονική συναίνεση για υπηρεσίες πρόληψηςς/παροχής συμ-
βουλών, χωρίς παράλληλα να θέτει συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες για την προ-
έλευση των συμβουλών και την ορθότητά τους.
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Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική ρύθμιση του Κανονισμού, που κίνησε και το τερά-
στιο ενδιαφέρον για τη συμμόρφωση με αυτόν είναι τα υψηλά πρόστιμα που 
προβλέπει -έως 20.000.000 ευρώ ή –αν είναι μεγαλύτερο- το 4% του παγκόσμι-
ου ετήσιου τζίρου της επιχείρησης που επεξεργάζεται δεδομένα27. Ο ελληνικός 
νόμος (άρθρο 21 Ν 2472/1997), που ίσχυε μέχρι την έναρξη εφαρμογής του 
Κανονισμού, προέβλεπε πρόστιμο από 880,41 έως 146.735,14 ευρώ.

2.  Βασικές υποχρεώσεις υπευθύνου επεξεργασίας και βήματα 
συμμόρφωσης

Η λογοδοσία, κεντρική έννοια του Κανονισμού, αποδίδει, συνοπτικά και θεμε-
λιακά, την υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να επιδεικνύει και να απο-
δεικνύει συμμόρφωση με τον Κανονισμό. Η υποχρέωση λογοδοσίας αναλύε-
ται στις επιμέρους υποχρεώσεις υπευθύνου επεξεργασίας, όπως την πρωταρ-
χικού χαρακτήρα υποχρέωση ασφάλειας των επεξεργαζόμενων δεδομένων, 
περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων κοινοποίησης παραβιάσεων (Κ 33-34), 
την τήρηση των αρχών επεξεργασίας (Κ 5: νομιμότητας-αντικειμενικότητας-
διαφάνειας, περιορισμού του σκοπού, αναλογικότητας/ελαχιστοποίησης, 
ακρίβειας, καθορισμένου χρόνου επεξεργασίας, ακεραιότητας και εμπιστευ-
τικότητας), τη λήψη της συγκατάθεσης του υποκειμένου (K7-8), την ικανοποί-
ηση των δικαιωμάτων του τελευταίου (K12-22), την τήρηση αρχείων επεξερ-
γασίας (K30), τον ορισμό υπευθύνου προστασίας δεδομένων, DPO (K37-39), 
την εκτίμηση αντικτύπου της επεξεργασίας στα δεδομένα (Κ35), την εφαρμογή 
τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας (Privacy by design / by default 
Κ25). Η συμμόρφωση υλοποιείται με ελευθερία ως προς τα μέσα, που επανε-
ξετάζονται, επαληθεύονται και επικαιροποιούνται. 

΄Οσον αφορά τα βήματα συμμόρφωσης, αυτό που πρέπει να κάνει ο υπεύθυ-
νος επεξεργασίας, π.χ μια επιχείρηση, είναι με ψυχραιμία και νηφαλιότητα, 
χωρίς πανικό, η ενημέρωση/εκπαίδευση του προσωπικού της για τον Κανονι-
σμό (ιδίως των επικεφαλής ανθρώπινων πόρων των τμημάτων πληροφορικής, 
ανάπτυξης, λοιπών υπηρεσιακών μονάδων) και η προσπάθεια δημιουργία 
κουλτούρας προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα πρέπει να 

27.  Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 4 και παρ. 5 του Κανονισμού η παράβαση των σχετικών 
διατάξεων επισύρει διοικητικά πρόστιμα έως 10.000.000 ευρώ ή, αν ο παραβάτης είναι 
επιχείρηση, έως το 2% (ή, κατά περίπτωση, το 4%) του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου 
κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψη-
λότερο. Βλ. Κόμνιο,Κ., Οι γενικοί όροι επιβολής προστίμων κατά τον γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων, ΔiΜΕΕ 2017, σελ. 502-513.Πάντως φαίνεται εύλογο, τον πρώτο 
καιρό της εφαρμογής του Κανονισμού, οι εποπτικές Αρχές να ανταποκριθούν στον συμ-
βουλευτικό τους ρόλο και στην εξάντληση των διορθωτικών εξουσιών του άρθρου 58 
παρ. 2, στην κατεύθυνση της ομαλής προσαρμογής και συμμόρφωσης. 
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γίνει καταγραφή/χαρτογράφηση (mapping), του συνόλου της επεξεργασίας 
δεδομένων που πραγματοποιεί η επιχείρηση, -υπάρχουν πρακτικά εργαλεία 
για την καταγραφή αυτή28 . Κατόπιν εξετάζεται η απόκλιση ανάμεσα σε αυτό 
που κάνει η επιχείρηση και σε αυτό που πρέπει να κάνει σύμφωνα με τον Κα-
νονισμό, διαπιστώνεται δηλ. η ασυμβατότητα με τον Κανονισμό (gap analysis). 
Ακολουθεί η διόρθωση της ασυμβατότητας με τις ενδεικνυόμενες ενέργειες/
μέτρα συμμόρφωσης. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν τα προτεινόμενα 
μέτρα συμμόρφωσης που περιλαμβάνονται στη Γνώμη 3/2010 της Ομάδας του 
άρθρου 2929, όπως η θέσπιση εσωτερικών διαδικασιών πριν την έναρξη της 
επεξεργασίας, γραπτές πολιτικές προστασίας δεδομένων διαθέσιμες στα υπο-
κείμενα, διαφανείς διαδικασίες για αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγρα-
φής, εγκαθίδρυση εσωτερικού μηχανισμού χειρισμού καταγγελιών, εσωτερι-
κές διαδικασίες διαχείρισης και αναφοράς παραβιάσεων ασφάλειας, αξιολό-
γηση του αντικτύπου στην ιδιωτική ζωή σε ειδικές περιπτώσεις, ορισμός DPO 
(και υποστηρικτικής ομάδας), διαδικασίες εσωτερικού-εξωτερικού ελέγχου. 
Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στον οδικό χάρτη της συμμόρφωσης με τον Κα-
νονισμό είναι ο επανέλεγχος των συμβάσεων που έχει καταρτίσει η επιχείρηση 
με το προσωπικό και τους προμηθευτές της και ο εμπλουτισμός τους με ρήτρες 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, υπό μορφή πρόσθετης συμφωνίας. 

Οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και άλλοι Οργανι-
σμοί, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, παρέχουν κα-
τάλληλα εργαλεία συμμόρφωσης, ήδη η ελληνική Αρχή Προστασίας δεδομέ-
νων στην ιστοσελίδα της www.dpa.gr έχει αναρτήσει χρήσιμες οδηγίες και ερ-
γαλεία30. Επίσης, η ομάδα του άρθρου 29 έχει ήδη εκδώσει κατευθυντήρι-
ες οδηγίες για το δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων»: wp242rev.01, τους 
«Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων» (‘DPOs’): wp243rev.01, την Επικεφα-
λής Εποπτική Αρχή: wp244rev.01, την «Εκτίμηση Επιπτώσεων στην Προστασία 
Δεδομένων»: wp248, τη γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση 
προφίλ, τα διοικητικά πρόστιμα, τη συγκατάθεση, τη διαφάνεια31 .

28. Παρακάτω, σημ. 30.
29.  http://compus.uom.gr/MLI6/document/Dialeksh_03/DPMS_Gnwmh_omadas_29_gia_

arxh_logodosias_3_2010.pdf
30.  Βλ. επίσης πρακτικά εργαλεία συμμόρφωσης και στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Γρα-

φείου Επιτρόπου Προστασίας δεδομένων, http://www.dataprotection.gov.cy, καθώς 
και στης Γαλλικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, www.cnil.fr

31.  Βλ. τις κατευθυντήριες αυτές οδηγίες σε http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-
detail.cfm?item_id=50083 . Μετά την 25.5.2018 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΣΠΔ) εξέδωσε Κατευθυντήριες γραμμές για την πιστοποίηση και τον προσ-



28 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 - Προκλήσεις εφαρμογής

3. Δυσκολίες και οφέλη συμμόρφωσης

Η συμμόρφωση προς τον Κανονισμό αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις πραγ-
ματική πρόκληση32. Αυτό οφείλεται πρώτα στην πολυπλοκότητα του Κανονι-
σμού. Είναι ένα μακροσκελές κείμενο με μακροπερίοδο λόγο, κάποιες φορές 
«φλύαρο», αντανακλώντας την αγωνία των συντακτών του να περιλάβουν 
ρυθμιστικές λεπτομέρειες, απόρροια αποφάσεων-σταθμών του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή Γνωμών της Ομάδας του άρθρου 29. Από την άλλη 
πλευρά η παγιωμένη σε πολλούς φορείς επιχειρησιακή «κουλτούρα», που για 
πολλά χρόνια δεν απέδιδε την προσήκουσα σημασία στην οργανωμένη και 
αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων που γεννά εσωτε-
ρικές αντιδράσεις στην προσπάθεια ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις που επι-
βάλλει ο Κανονισμός. Επίσης η ασάφεια ως προς την αρμοδιότητα για το έργο 
της συμμόρφωσης –ή καλύτερα- το ότι εναπόκειται στη λήψη επιχειρηματι-
κών αποφάσεων και επιλογών ( ποιο τμήμα της επιχείρησης θα είναι ο τα-
γός στο έργο της συμμόρφωσης, ποιες οι συγκεκριμένες επιλογές συμμόρφω-
σης, χάραξης σχετικής στρατηγικής και πολιτικών κλπ), δεδομένης της εστί-
ασης του Κανονισμού στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και όχι στον τρόπο συμ-
μόρφωσης (κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ορισμός DPO, δήλω-
ση συγκατάθεσης απλή αλλά και πλήρης, εκτίμηση των επιπτώσεων της επε-
ξεργασίας των δεδομένων στην ιδιωτικότητα). Στις δυσκολίες συμμόρφωσης 
προστίθενται και πολλά ανοιχτά θέματα εφαρμογής, που αναμένεται να αντι-
μετωπισθούν από τον εθνικό νόμο, όπως η πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων33, 

διορισμό των κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού 
2016/679 και για τις παρεκκλίσεις του άρθρου 49 του Κανονισμού.

32.  Βλ. Βουλγαρίδη, Σ., Συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ: Δυσκολίες και ευκαιρίες για την επιχεί-
ρηση, Συνήγορος 2018, σελ. 48-51.

33.  Σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κανονισμού (Κ84). Λοιπά πεδία προβλεπόμενων συμπλη-
ρωματικών εθνικών διατάξεων: Ανήλικοι –ηλικιακό όριο προστασίας- δυνητική μείωση 
(Κ8), Δυνητική πρόβλεψη για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου και όταν βάση επεξερ-
γασίας είναι η εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης ή το δημόσιο συμφέρον/δημόσια εξου-
σία (Κ35.10), Πρόβλεψη για κατ’ εξαίρεση διαβούλευση και άδεια από την Εποπτική 
Αρχή για επεξεργασία προς το δημόσιο συμφέρον, π.χ. κοινωνική προστασία και δη-
μόσια υγεία (Κ36.5), Ενθάρρυνση κατάρτισης κωδίκων δεοντολογίας (Κ40) μηχανισμών 
πιστοποίησης προστασίας δεδομένων και σφραγίδων και σημάτων προστασίας δεδο-
μένων (Κ42), Διασφάλιση πιστοποίησης από φορείς πιστοποίησης (Κ43), Διασυνορια-
κή ροή δεδομένων: Ελλείψει απόφασης επάρκειας, δυνητική πρόβλεψη για περιορι-
σμούς στη διαβίβαση ειδικών κατηγοριών δεδομένων (Κ49.5), Συγκρότηση και λειτουρ-
γία (Εθνικής) Εποπτικής Αρχής (Κ51 επ.), Δυνητικός καθορισμός κανόνων για το εάν και 
σε ποιο βαθμό διοικητικά πρόστιμα μπορεί να επιβάλλονται σε δημόσιες αρχές και φο-
ρείς (Κ83.7), Νόμος για συμβιβασμό ανάμεσα στο δικαίωμα στην προστασία των δεδο-
μένων με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμ-
βανομένης της επεξεργασίας για δημοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς πανε-
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αλλά και στην πράξη, από τις Διοικητικές και λοιπές Δικαιοδοτικές Αρχές, ελ-
ληνικές και ευρωπαϊκές.Ωστόσο οι δυσκολίες συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 
εξισορροπούνται με τα οφέλη που αποκομίζει ο υπεύθυνος επεξεργασίας από 
το εγχείρημα αυτό. Η εναρμόνιση με τις επιταγές του Κανονισμού αποτελεί ευ-
καιρία να εξορθολογισθούν εταιρικές πρακτικές και διαδικασίες, να αλλάξει η 
εταιρική κουλτούρα, να αναβαθμισθούν τα συστήματα ασφαλείας. ΄Ηταν κάτι 
που έπρεπε να είχαν φροντίσει ήδη οι υπεύθυνοι επεξεργασίας εδώ και 20 και 
πλέον χρόνια που ισχύουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 

Η συμμόρφωση με τον Κανονισμό αποτελεί προστιθέμενη αξία για μια επιχεί-
ρηση και παράλληλα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο Κανονισμός είναι σύμμα-
χος της ψηφιακής οικονομίας, γιατί με τη συνεκτικότητα της εφαρμογής του 
δημιουργεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού και ασφάλεια δικαίου, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την απρόσκοπτη και ασφαλή διασυνοριακή ροή δεδομένων, 
στην οποία ερείζεται το διεθνές/ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τελικές σκέψεις
Ανεξάρτητα αν η εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού αντιμετωπίζε-
ται ως αναγκαία κανονιστική συμμόρφωση ή ως ορθή επιχειρησιακή πρακτι-
κή, είναι βέβαιο ότι αποτελεί προστιθεμένη αξία για μια επιχείρηση στην πα-
ρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών.

Ο Κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοσθεί χωρίς τα βαρίδια της ρυθμιστικής 
ασάφειας και ερμηνευτικών δυσχερειών που υπάρχουν, τουλάχιστον σήμερα. 
Η άρση των όποιων ασαφειών του Κανονισμού, πέρα από την αδιαμφισβή-
τητη θεωρητική της αξία και προσφορά στο επιστημονικό πεδίο, θα έχει και 
ιδιαίτερη πρακτική σημασία, αφού οι κυρώσεις για παράβαση των σχετικών 
διατάξεων είναι ιδιαίτερα αυστηρές. 

πιστημιακής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης. Εξαιρέσεις/παρεκκλίσεις από 
τον Κανονισμό (Κ85), Δυνητική πρόβλεψη για ειδικές προϋποθέσεις για την επεξεργα-
σία εθνικού αριθμού ταυτότητας ή άλλου αναγνωριστικού στοιχείου ταυτότητας γενικής 
εφαρμογής (Κ87), Δυνητικοί κανόνες προστασίας στο πλαίσιο της απασχόλησης (Κ88), 
Επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστη-
μονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς. Δυνητική πρόβλεψη παρεκκλί-
σεων (Κ89), Δυνητικοί κανόνες για τον καθορισμό των ειδικών εξουσιών των ελεγκτι-
κών αρχών, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ), 
σε σχέση με υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι έχουν 
υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες υποχρεώσεις 
τήρησης του απορρήτου (Κ90).
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Σε αυτό θα είναι κρίσιμη η συμβολή των αρμόδιων φορέων, όπως του εθνικού 
νομοθέτη (ακόμη δεν έχει ψηφισθεί ο ελληνικός νόμος –συμπληρωματικός του 
Κανονισμού), της Ομάδας του άρθρου 29, της οποίας ο ρόλος αναβαθμίζεται 
με τη σύσταση του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, των Εθνικών Εποπτι-
κών Αρχών, αλλά και οι Γνώμες εμπειρογνωμόνων και τα αποτελέσματα ευ-
ρύτερων διαβουλεύσεων. Καθοριστικός είναι ο ρόλος των παρόχων διαδικτυ-
ακών υπηρεσιών, για τους οποίους το ζήτημα, πέραν της νομικής θεώρησής 
του και των νόμιμων υποχρεώσεων που γεννά γι’ αυτούς, εντάσσεται και στο 
πλαίσιο της κοινωνικής τους υπευθυνότητας. 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εισήγηση, θα μπορούσε να γίνει η εξής γενι-
κή παρατήρηση: Στην όλη επιστημονική συζήτηση που αφορά την αναθεώρη-
ση των εφαρμοστέων κανόνων στην κατεύθυνση αφενός της ενδυνάμωσης της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων αφετέρου της απρόσκοπτης κυκλο-
φορίας τους στην Κοινωνία της Πληροφορίας, πρωτεύοντα ρόλο πρέπει να δι-
αδραματίζει ο ανθρωποκεντικός χαρακτήρας του όλου ζητήματος, όπως εκ-
φράζεται στο προοίμιο τόσο της ισχύουσας οδηγίας 95/4634, όσο και του Κα-
νονισμού35: «Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέ-
πει να προορίζεται να εξυπηρετεί τον άνθρωπο». 

34. Αιτιολογική σκέψη 2: «τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων υπηρετούν τον άνθρωπο».
35. Αιτιολογική σκέψη 4.



       Ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για  
το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (N 4411/2016)*

Θεοχάρης Ι. Δαλακούρας
Καθηγητής Σχολής Νομικής ΔΠΘ

1. Εισαγωγικές σκέψεις

Κοινό τόπο αποτελεί πλέον η διαπίστωση ότι η ολοένα αυξανόμενη χρήση του 
διαδικτύου και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών διασυνδέεται 
ευθέως με την τέλεση παλιών και νεότερων μορφών ποινικών αδικηµάτων. Το 
ηλεκτρονικό έγκλημα παράγει ευθέως απρόβλεπτες απειλές για την κοινωνική 
ειρήνη και ευταξία, στο βαθμό που στρέφεται τόσο κατά φυσικών και νοµικών 
προσώπων που στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες, όσο συνακόλουθα και κατά 
κρατικών οντοτήτων και κυβερνητικών πολιτικών, όπως αποδεικνύουν οι κυ-
βερνοεπιθέσεις και οι κυβερνοεπεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία. Ενόψει τού-
του ακριβώς του στοιχείου της παγκοσμιότητας των δεδομένων, ιδίως το κυβερ-
νοέγκλημα εμφανίζεται ως διαφορετική - από άποψη υφής και έκτασης - απει-
λή για την ασφάλεια της κοινωνίας της πληροφορίας, αλλά και για μια σειρά εν-
νόμων αγαθών και ελευθεριών των πολιτών παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά 
επιτακτική την προώθηση καίριων νομοθετικών καταστρώσεων και εν ταυτώ τη 
δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε εσωτερικό και διεθνές πεδίο1.

2. Νομιμοποίηση και κανονιστικό πλαίσιο της σύμβασης

Η επιτροπή που συνέστησε το Συμβούλιο της Ευρώπης το έτος 1997 για την 
προώθηση μιας κατάλληλης διεθνούς νομοθεσίας για την καταπολέμηση της 

1.   Την αναγκαιότητα αυτή αποτυπώνει ήδη η με αριθμό 4 Αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας 
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά 
κρατικών ή μη συστηµάτων πληροφοριών, τα οποία διεκπεραιώνουν ζωτικής σημασίας 
υπηρεσίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα», όπως αυτές λ.χ. της υγείας, της εργασίας, 
της ασφάλειας, των συγκοινωνιών και της επικοινωνίας. 
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εγκληματικότητας στον Κυβερνοχώρο οδήγησε στην κατάρτιση της υπ’ αριθ. 
185 Σύμβασης «για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο», η οποία υπογράφηκε 
στη Βουδαπέστη στις 23.11.2001 και έχει ήδη επικυρωθεί από πλειάδα κρα-
τών παγκοσμίως. Ως σκοπός της εν λόγω Σύμβασης αναφέρεται η προστασία 
της κοινωνίας από το έγκλημα στο κυβερνοχώρο με τη θέσπιση της κατάλλη-
λης νομοθεσίας που είναι απαραίτητη για την έρευνα, δίωξη και εκδίκαση των 
εγκλημάτων του κυβερνοχώρου, καθώς και των εγκλημάτων που διαπράττο-
νται με τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Αφιερώνεται στους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΔΜΠΣ ΠΑΜΑΚ και ΔΠΘ 
«Δίκαιο και Πληροφορική» που παρακολούθησαν τις παραδόσεις για το «ηλε-
κτρονικό έγκλημα».

Η θέσπιση ορισμένων και σαφών ρυθμίσεων στην κατεύθυνση αυτή νομιμοποι-
είται ευθέως, ενόψει της επιτακτικής ανάγκης προστασίας συγκεκριμένων εν-
νόμων αγαθών που πλήττονται από τη διάπραξη εγκλημάτων είτε αποκλειστι-
κά σε περιβάλλον του κυβερνοχώρου είτε τόσο σε κοινό όσο και σε ηλεκτρονι-
κό περιβάλλον (δικτύου) είτε μόνο σε περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών 
μη συνδεδεμένων στο διαδίκτυο. Καθώς, μάλιστα, τα εν προκειμένω θιγόμε-
να έννομα αγαθά έχουν ευθεία αναφορά σε δικαιώματα συνταγματικής και δι-
εθνούς περιωπής, όπως της προσωπικότητας, της υγείας, της ιδιοκτησίας, 
της περιουσίας, της επικοινωνίας, του ιδιωτικού βίου, των απορρήτων, των 
προσωπικών δεδομένων, αλλά και μιας σειράς άλλων ελευθεριών που απει-
λούνται σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο με ποικίλους τρόπους και ποικίλη 
ένταση, η ανάγκη προστασίας τους βαρύνει αναλόγως.

Άξιο μνείας είναι ότι της Σύμβασης «για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο» είχε 
προηγηθεί μια πρώτη προσπάθεια νομικής προσέγγισης του ηλεκτρονικού 
εγκλήματος από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1976 στο Στρασβούργο στο 
πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου για τις εγκληματολογικές πλευρές του 
Οικονομικού Εγκλήματος. Ακολούθησε η έκδοση τριών σχετικών Συστάσεων 
και ειδικότερα της Σύστασης Νο R (89) 9 που αναφέρεται σε εγκλήματα δια-
πραττόμενα με ηλεκτρονικό υπολογιστή, της Σύστασης Νο R (95) 13 που ανα-
φέρεται σε ποινικά δικονομικά ζητήματα σχετιζόμενα με την τεχνολογία των 
πληροφοριών και της Σύστασης Νο R (2001) 8, με την οποία υπογραμμίστη-
κε η ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της ελεύθερης πρόσβασης και χρή-
σης του Διαδικτύου, αλλά και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών σχετικά με την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος2. Αργότερα, στις 

2.  Βλ. αναλυτικότερα αφενός στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cybercrimelaw.net/ 
content/history.html και αφετέρου Κ. Βλαχόπουλο, Ηλεκτρονικό Έγκλημα. Μορφές, Πρόλη-
ψη, Αντιμετώπιση, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, σελ. 135 επ. 
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12 Αυγούστου 2013, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 2013/40/ΕΕ Οδηγία του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πλη-
ροφοριών, στοχεύοντας στην εναρµόνιση της ποινικής νοµοθεσίας των κρα-
τών-µελών και στη βελτίωση της συνεργασίας των αρµόδιων αρχών τους κα-
θώς και των αρµόδιων ειδικευμένων οργανισµών και φορέων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης3. 

Η επικύρωση της Σύμβασης της Βουδαπέστης και εν ταυτώ η ενσωμάτωση της 
ως άνω 2013/40/ΕΕ Οδηγίας έλαβαν χώρα στην ελληνική έννομη τάξη με τον 
Ν 4411/2016 (ΦΕΚ 142/Α΄/3.8.2016). Στις κεντρικές αναφορές του νόμου πε-
ριλαμβάνονται τόσο διατάξεις ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου 
όσο και διατάξεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας. Ειδικότερα:

(i) Oι διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου καταλαμβάνουν: (α) εγκλήμα-
τα κατά της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των 
δεδομένων και των συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (λ.χ. επέμβαση 
σε δεδομένα), (β) εγκλήματα σχετιζόμενα με υπολογιστές (λ.χ. απάτη), (γ) 
εγκλήματα σχετικά με το περιεχόμενο (λ.χ. παιδική πορνογραφία) και (δ) 
εγκλήματα σχετικά με πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα.

(ii) Οι διατάξεις ποινικού δικονομικού δικαίου ρυθμίζουν ζητήματα: (α) τα-
χείας διαφύλαξης δεδομένων αποθηκευμένων σε σύστημα υπολογιστή, (β) 
ταχείας απόκτησης και γνωστοποίησης διακινουμένων δεδομένων, (γ) δια-
ταγής επίδειξης, (δ) έρευνας και κατάσχεσης αποθηκευμένων στοιχείων σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, (ε) πραγματικού χρόνου συλλογής διακινουμένων 
δεδομένων και (στ) παγίδευσης και υποκλοπής των ως άνω δεδομένων. 

(iii) Τέλος, οι διατάξεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας διαλαμβάνουν ζη-
τήματα: (α) έκδοσης, και (β) αμοιβαίας συνδρομής σε παροχή αυθόρμητων 
πληροφοριών και σε άμεση διαφύλαξη και γνωστοποίηση δεδομένων απο-
θηκευμένων σε σύστημα υπολογιστών.

3.  Έννοια, διακρίσεις και χαρακτηριστικά των εγκλημάτων 
στον κυβερνοχώρο

I. Έννοια και διακρίσεις του ηλεκτρονικού εγκλήματος

Οι όροι που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την απόδοση της εννοίας του 
ηλεκτρονικού εγκλήματος συμπυκνώνονται αφενός στους γενικότερους 
όρους e-crime και computer-crime και αφετέρου στους ειδικότερους όρους 

3. Βλ. αιτιολογική σκέψη 1 της Οδηγίας. 
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cybercrime και internet related crime με τους οποίους συνδέεται άρρηκτα 
το στοιχείο του διαδικτύου. Ως αντίστοιχοι όροι χρησιμοποιούνται στην ελλη-
νική γλώσσα ο γενικότερος όρος ηλεκτρονικό έγκλημα και οι ειδικότεροι δι-
κτυακό έγκλημα και κυβερνοέγκλημα ή έγκλημα του κυβερνοχώρου, οι οποίοι 
ενσωματώνουν το στοιχείο της δικτύωσης. Κατ’ εφαρμογή των όρων αυτών 
μπορούν να καταχωρισθούν ως μορφές του ηλεκτρονικού εγκλήματος αφε-
νός τα εγκλήματα που διαπράττονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογι-
στών (computer crimes) και αφετέρου τα εγκλήματα που διαπράττονται ειδι-
κά μέσω διαδικτύου και αναφέρονται ως κυβερνοεγκλήματα (cyber crimes), 
συνιστώντας μια ειδικότερη μορφή του ηλεκτρονικού εγκλήματος4. 

Περαιτέρω, όπως εύστοχα έχει επισημανθεί5, το ηλεκτρονικό έγκλημα οφεί-
λει να κατανοηθεί υπό το φως μιας τριπλής προσέγγισης, ήγουν: α) ως μια 
νέα μορφή εγκλήματος, που διαπράττεται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, β) ως μια παραλλαγή των ήδη υπαρχόντων εγκλημάτων, τα οποία δι-
απράττονται με υπολογιστές και γ) ως μια εγκληματική πράξη που εκδηλώνε-
ται με τη συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Η τριπλή αυτή προσέγγιση είναι αναγκαία, καθόσον το ηλεκτρονικό έγκλη-
μα δεν διακρίνεται από το «κοινό» ή «συμβατικό έγκλημα» μόνον σε σχέση με 
το διαφέρον (ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό) περιβάλλον διάπραξης. Εύλογα άλ-
λωστε, αφού κάποια από τα εν λόγω εγκλήματα διαπράττονται τόσο σε κοι-
νό όσο και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, κάποια άλλα διαπράττονται μόνον σε 
περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών μη συνδεδεμένων με το διαδίκτυο ή 
υπολογιστών εκτός διαδικτύου και κάποια άλλα τελούνται αποκλειστικά σε 
περιβάλλον του κυβερνοχώρου. 

Υπό το φως του κριτηρίου τέλεσής τους τα υπό συζήτηση ηλεκτρονικά εγκλή-
ματα μπορούν να διακριθούν, κατά την ευπειθώς υποστηριζόμενη άποψη6:

α) Σε εγκλήματα που διαπράττονται τόσο σε «κοινό» περιβάλλον, όσο και 
στο διαδίκτυο, όπως λ.χ. η συκοφαντική δυσφήμηση ή η αντιγραφή ενός 
μουσικού έργου ή μιας κινηματογραφικής ταινίας ή ενός προγράμματος ηλε-
κτρονικού υπολογιστή. Σε περίπτωση διάπραξης κάποιου από τα εγκλήματα 

4.  Bλ. Αφενός http://www.astynomia.gr/index.php?option = ozo_content&perform =  
view&id = 135&Itemid = 128&lang και αφετέρου http://www.elesme.gr/elesmegr/
periodika/t19/t19_03. htm

5.  Βλ. Ι. Αγγέλη, «Διαδίκτυο (Internet) και ποινικό δίκαιο», ΠοινΧρ 2000, σελ. 675 επ.∙ Κ. 
Βλαχόπουλο, Ηλεκτρονικό Έγκλημα. Μορφές, Πρόληψη, Αντιμετώπιση, Αθήνα, Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2007, σελ. 135.

6.  Μ. Καϊάφα – Γκμπάντι, «Ποινικό Δίκαιο και Καταχρήσεις της Πληροφορικής», Αρμεν. 
2007, σελ. 1062.



 Θεοχάρης Δαλακούρας 35

αυτά σε «περιβάλλον διαδικτύου» καταφάσκεται η τέλεση εγκλήματος σχε-
τιζόμενου με τον κυβερνοχώρο ή διαπραττόμενου στον κυβερνοχώρο ή τε-
λούμενου με τη βοήθεια του κυβερνοχώρου (internet related crime).

β) Σε εγκλήματα που διαπράττονται αποκλειστικά σε περιβάλλον ηλεκ-
τρονικών υπολογιστών, χωρίς τη χρήση του διαδικτύου. Στην εν λόγω 
κατηγορία εντάσσονται τα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 370 
Γ παρ. 1 ΠΚ.

γ) Σε εγκλήματα που διαπράττονται στον κυβερνοχώρο και χαρακτηρίζο-
νται ως κυβερνοεγκλήματα (cyber crimes), όπως λ.χ. η μεταβίβαση κρυπτο-
γραφικών κειμένων χωρίς σχετική άδεια ή η διάδοση παιδικού πορνογραφι-
κού υλικού δια του κυβερνοχώρου (άρθρ. 348Α ΠΚ).

Εξειδικεύοντας περαιτέρω, εξάλλου, στην έννοια του «κυβερνοεγκλήματος», 
αξονικό στοιχείο της οποίας αποτελεί στο σύνολο τω περιπτώσεων ο «διασυν-
δεδεμένος σε σύστημα πληροφοριών ηλεκτρονικός υπολογιστής» αλλά και τα 
smartfones7 είτε ως στόχος της επίθεσης, είτε ως το βασικό μέσο της επίθεσης, 
είτε τέλος ως ένα βοηθητικό εργαλείο για τη διάπραξη της επίθεσης8, μπορούν 
να συγκαταλεχθούν τρεις κατηγορίες ποινικών αδικημάτων: 

α) Τα γνήσια πληροφορικά εγκλήματα, όπως αυτά που τελούνται μέσω ηλε-
κτρονικού υπολογιστή και μέσω συστημάτων πληροφοριών (λ.χ. απάτη, 
πλαστογραφία).

β) Τα εγκλήματα με ψηφιακό περιεχόμενο, όπως αυτά που σχετίζονται με τη 
διακίνηση παράνομου περιεχομένου μέσω συστημάτων πληροφοριών (λ.χ. 
παιδική πορνογραφία). 

γ) Τα εγκλήματα κατά πληροφοριακών συστημάτων, όπως αυτά που δια-
πράττονται κατά της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας 
των πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών δεδομένων, συνιστώ-
ντας υποκατηγορία των κυβερνοεγκλημάτων. 

7.  Τα οποία ταυτίζονται λειτουργικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως συμφωνή-
θηκε από την Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Κυβερνοέγκλημα (T-CY) σε 
συνεδρίαση της τον Μάρτιο του 2006, καθόσον τα κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολο-
γίας διαθέτουν πολλαπλές λειτουργίες παραγωγής, εισαγωγής και μεταφοράς δεδομέ-
νων, όπως λ.χ. η πρόσβαση στο Internet, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας, η μεταφορά φωτογραφιών και το «κατέβασμα» εγγράφων.

8.  Βλ. και Ι. Αγγέλη, «Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο», ΠοινΔικ 2001, σελ. 1218∙ Κ. Βλαχόπουλο, ό.π., σελ. 
135∙ διεξοδικότερα σε: http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t19/t19_03.htm 
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II. Χαρακτηριστικά του κυβερνοεγκλήματος 

Η ανάγκη προώθησης ειδικών ποινικών ρυθμίσεων, αλλά και η ανάγκη υπέρ-
βασης των δυσχερειών δίωξης των επιμέρους εγκλημάτων του κυβερνοχώ-
ρου δικαιολογούνται ευθέως με την παράθεση των ιδιαίτερων χαρακτηριστι-
κών τους, που διαμορφώνουν ένα πολυποίκιλο πεδίο αναφοράς των εγκλη-
ματικών εκφάνσεων και ταυτόχρονα ένα προδήλως ρευστό περιβάλλον ανα-
φορικά με τον τρόπο, τον χρόνο, τον τόπο και την απόδειξη τέλεσης των περί 
ου ο λόγος εγκλημάτων.

Ως τέτοια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο ανα-
φέρονται9 σε σχέση με τον τρόπο τέλεσής τους η ευκολία και η ανωνυμία, σε 
σχέση με τον χρόνο τέλεσής τους η ταχύτητα, σε σχέση με τον τόπο τέλεσής 
τους ο διασυνοριακός χαρακτήρας και σε σχέση με την απόδειξη τέλεσής τους 
η απροθυμία καταγγελιών και η διακρατική συνεργασία των διωκτικών αρ-
χών. Η ευκολία τέλεσης των εν λόγω εγκλημάτων είναι απόρροια τόσο του 
μέσου τέλεσής τους (ηλεκτρονικός υπολογιστής, έξυπνα κινητά τηλέφωνα) 
που έχει πλέον καταστεί κοινό και διαδεδομένο στην πλειοψηφία των σύγχρο-
νων κοινωνών, όσο και καθ’ εαυτού του τρόπου προώθησης της εγκληματι-
κής δράσης που λαμβάνει χώρα από τον οικείο χώρο του δράστη και εκμηδε-
νίζει την πιθανότητα αντίστασης από το θύμα. Σε συγκεκριμένα εγκλήματα, 
άλλωστε, όπως της παιδοφιλίας ή της χρήσης υλικού παιδικής πορνογραφίας, 
η ευκολία διάπραξής τους παραπέμπει ευθέως στη δυνατότητα άμεσης επικοι-
νωνίας των μετεχόντων, χωρίς μετακίνηση και οικονομικό κόστος, στο πλαί-
σιο κοινών ομάδων συζήτησης (newsgroups) ή μέσα από διαδικτυακά άμεσα 
αναμεταδιδόμενες συζητήσεις (IRC-Internet Relay Chat). Αντιστοίχως, η ανω-
νυμία εμφανίζεται ως δεδομένη δυνατότητα του διαδικτύου, η οποία μολονό-
τι προσφέρεται σε γενικότερο επίπεδο ως στοιχείο της τεχνολογικής υποδο-
μής και λειτουργίας καθίσταται «όχημα» διάπραξης του κυβερνοεγκλήματος, 
λειτουργώντας κάποιες φορές και ως κίνητρο για «προστατευόμενη δράση». 

Περαιτέρω, σε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάθε κυβερνοεγκλήματος εξυψώνε-
ται η ταχύτητα τέλεσής του, η οποία ελαχιστοποιεί τον χρόνο υλοποίησης, με 
αποτέλεσμα η διάπραξή του να μην γίνεται συχνά αντιληπτή από το θύμα και 
συνακόλουθα να μην καταγράφεται ως περιστατικό. Στην ίδια κατεύθυνση 
ανάγεται σε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εγκλημάτων του κυβερνοχώρου ο 
διασυνοριακός χαρακτήρας τους, που συνδέεται σε πολλές περιπτώσεις με δι-

9.  Βλ. αναλυτικότερα Furnell Steven, «Κυβερνοέγκλημα – Καταστρέφοντας την κοινωνία 
της πληροφορίας» (μετάφραση: Φ. Μηλιώνη), Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2006∙ Ι. Κα-
ράκωστα, Δίκαιο και internet, Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, 2009. 
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αφορετικές νομικές αξιολογήσεις των ιδίων δεδομένων. Έτσι δεν αποκλείεται 
μια πράξη να χαρακτηρίζεται ως νόμιμη στο κράτος που βρίσκεται ο δράστης ή 
που υπάρχουν αποθηκευμένα τα δεδομένα και ταυτόχρονα ως κυβερνοέγκλη-
μα στο κράτος που λαμβάνονται τα δεδομένα ή βρίσκεται ο αποδέκτης τους. 

Τέλος, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εγκλημάτων του κυβερνοχώρου συνι-
στούν σε σχέση με την απόδειξη τέλεσής τους αφενός μεν η απροθυμία καταγ-
γελίας τους10, η οποία συνέχεται με την ανάγκη αποσιώπησης συμβάντων που 
θέτουν εν αμφιβόλω την εμπορική αξιοπιστία των εταιριών και εν γένει των 
παθόντων, αφετέρου δε η διακρατική συνεργασία εξειδικευμένων και τεχνο-
λογικά εξοπλισμένων διωκτικών αρχών. 

4.  Οι ειδικότερες διατάξεις της σύμβασης για το έγκλημα  
στον κυβερνοχώρο

Η αξονική σημασία της Σύμβασης της Βουδαπέστης και εν ταυτώ της 2013/40/
ΕΕ Οδηγίας, που επικυρώθηκαν με τον Ν 4411/2016 (ΦΕΚ 142/Α΄/3.8.2016), 
επικαιροποιώντας την ποινική μας νομοθεσία, αναδεικνύεται από την ευρύτη-
τα και βαρύτητα των επιμέρους ρυθμίσεων. Πρώτο βήμα αυτής της επικαιρο-
ποίησης του εγχώριου νομικού πλαισίου για την κυβερνοεγκληματικότητα συ-
νιστά η εισαγωγή στο άρθρο 13 στοιχ. η΄ και θ΄ ΠΚ των ορισμών του πληρο-
φοριακού συστήματος και των ψηφιακών δεδομένων11. Αντίστοιχο βήμα προ-
ωθείται με τη μεταφορά των αυθεντικών ορισμών της ως άνω Οδηγίας για τις 

10.  Εύστοχα γίνεται λόγος εν προκειμένω για αδυναμία επαρκούς καταγραφής της κυβερ-
νοεγκληματικότητας, αφού τα σχετικά περιστατικά στον ελληνικό και στον διεθνή χώρο 
-ενόψει ακριβώς των ως άνω ιδιαιτεροτήτων - αποτυπώνονται μόνο μερικώς με στα-
τιστικά στοιχεία. Βλ. πάντως τη στατιστική απεικόνιση των κυβερνοεγκλημάτων στη 
Χώρα μας για το έτος 2017 στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος, από την οποία προκύπτει ότι από τον συνολικό αριθμό των 3.120 υποθέ-
σεων μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζουν οι ηλεκτρονικές απάτες, οι ηλεκτρονικές απει-
λές, οι παραβιάσεις απορρήτων και η διακίνηση πορνογραφικού υλικού. 

11.  Όπως ορίζεται ειδικότερα, «πληροφοριακό σύστημα είναι συσκευή ή ομάδα διασυνδε-
δεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων μία ή περισσότερες εκτε-
λούν, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, αυτόματη επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, κα-
θώς και τα ψηφιακά δεδομένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείμενο επεξεργα-
σίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από την εν λόγω συσκευή ή την ομάδα συσκευών με 
σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και τη συντήρηση των συσκευών αυ-
τών», ενώ «ψηφιακά δεδομένα είναι η παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοι-
ών σε μορφή κατάλληλη προς επεξεργασία από πληροφοριακό σύστημα, συμπεριλαμ-
βανομένου προγράμματος που παρέχει τη δυνατότητα στο πληροφοριακό σύστημα να 
εκτελέσει μια λειτουργία». 
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Επιθέσεις κατά Συστημάτων Πληροφοριών και για τα χρησιμοποιούμενα για 
αυτές εργαλεία. Στο γενικό και αφηρημένο επίπεδο του νόμου, εξάλλου, οι 
συνολικές ρυθμίσεις συμπληρώνουν και εν πολλοίς οργανώνουν ένα πολυεπί-
πεδο θεσμικό πλαίσιο που καλείται να αντιμετωπίσει τον υδραργυρικό χώρο 
της κυβερνοεγκληματικότητας. 

I. Οι καθ’ έκαστον διατάξεις ουσιαστικού δικαίου

Οι ουσιαστικού δικαίου διατάξεις της Σύμβασης, όπως ρυθμίζονται στην 1η 
Ενότητα του 2ου Κεφαλαίου της, αφορούν εγκλήματα κατά της εμπιστευτι-
κότητας, της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων και των συ-
στημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, εγκλήματα σχετιζόμενα με υπολογιστές, 
εγκλήματα σχετικά με το περιεχόμενο και εγκλήματα σχετικά με πνευματικά 
και συγγενικά δικαιώματα.

Α.  Εγκλήματα κατά της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας,  
και διαθεσιμότητας των δεδομένων και συστημάτων υπολογιστών

Με αφετηρία τη σκέψη ότι η ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται στο 
διαδίκτυο πρέπει να ικανοποιεί την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και 
την διαθεσιμότητα των δεδομένων12, προωθήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης η 
αξίωση ποινικοποίησης της εκ προθέσεως και χωρίς δικαίωμα πρόσβασης στο 
σύνολο ή σε τμήμα συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλαδή του λε-
γόμενου διεθνώς «hacking». Ως «hacking» (εισβολή) κατανοείται η μη εξουσι-
οδοτημένη πρόσβαση και η χωρίς δικαίωμα διείσδυση σε συστήματα Η/Υ, σκο-
πός της οποίας καταρχήν δεν είναι η δολιοφθορά, η καταστροφή ή η αποκό-
μιση οικονομικού οφέλους, αλλά η ικανοποίηση από την παράκαμψη των συ-
στημάτων ασφαλείας και η επιβεβαίωση της ικανότητας να εισβάλουν σε ένα 
υπολογιστικό σύστημα13. 

Η ποινικοποίηση της απλής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δεδομένα, ανεξάρτη-
τα από την επέλευση περιουσιακού οφέλους ή ζημίας, αντανακλά την ανάγκη 
αντιμετώπισης των κινδύνων από τις εξελίξεις της πληροφορικής και ειδικό-
τερα την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος κάθε προσώπου για διατήρηση 
συγκεκριμένων δεδομένων ως απόρρητων και άρα ως μη προσβάσιμων στον 

12.  Ι. Αγγελή, «Το νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου κατά το ελληνικό 
δίκαιο», ΠοινΔικ 2001, σελ. 1293 επ.∙ Ασφάλεια Πληροφοριών, Εκδόσεις Νέων Πληρο-
φοριών, Αθήνα, 1995, σελ. 18 επ. και 389 επ.

13.  Διεξοδικότερα για τον ορισμό και σκοπό του hacker βλ. την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-Hackers-Crackers.html καθώς και Α. 
Αργυρόπουλο, Ηλεκτρονική Εγκληματικότητα, σελ. 34 επ. 
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καθένα. Έτσι εξηγείται η τυποποίηση ως αξιόποινων συμπεριφορών πράξεων 
όπως η διαγραφή ή η με οποιοδήποτε τρόπο επέμβαση σε ηλεκτρονικά δεδο-
μένα ή ακόμη και η απλή απόκτηση πρόσβασης σε στοιχεία υπολογιστή. Έχει 
υποστηριχθεί, πάντως, και η άποψη ότι πέραν του απορρήτου η διάταξη προ-
στατεύει και το έννομο αγαθό της περιουσίας, ειδικά όταν ο νόμιμος κάτο-
χος του συστήματος είναι κάποιο νομικό πρόσωπο14, αλλά και η άποψη15 ότι 
προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι η ασφάλεια του ηλεκτρονικού συστήμα-
τος, δηλαδή η πρόληψη της πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Τόσο στη διάταξη του άρθρου 370Γ παρ. 1 ΠΚ όσο και στις σχετικές διατάξεις 
της Σύμβασης για το κυβερνοέγκλημα καθώς και του Πρόσθετου Πρωτοκόλ-
λου αυτής χρησιμοποιείται ο όρος «χωρίς δικαίωμα», με την επισήμανση ότι 
η χωρίς δικαίωμα πρόσβαση συνιστά ιδιαιτερότητα των αδικημάτων αυτών 
και αποτελεί ρητή προϋπόθεσή της παράνομης ενέργειας. Εύλογα τονίζεται, 
άλλωστε, ότι η έκφραση «χωρίς δικαίωμα» παραπέμπει σε συγκατάθεση, η 
οποία αποκλείει ήδη την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος και δεν αί-
ρει απλώς τον άδικο χαρακτήρα της πράξης, αφού όταν αυτή συντρέχει το 
προστατευόμενο έννομο αγαθό δεν προσβάλλεται καν16. 

Άξιο μνείας είναι, περαιτέρω, ότι η χώρα μας ανταποκρίνεται πλήρως στην 
υποχρέωση συμμόρφωσης με το άρθρο 2 της Σύμβασης για την προστασία του 
απορρήτου, καθόσον η συναξιολόγηση των διατάξεων των άρθρων 4 και 15 
του Ν 3471/2006 για τα προσωπικά δεδομένα και 1 και 11 του Ν 3917/2011 
για τα ηλεκτρονικά δεδομένα17, του άρθρου 370Β ΠΚ για τη μη πρόσβαση 
σε απόρρητα συγκεκριμένου είδους (κρατικά, επιστημονικά, επαγγελματικά 
ή επιχείρησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) ή σε δεδομένα που ο ίδιος ο 
κάτοχος τους μεταχειρίζεται ως απόρρητα και του άρθρου 370Γ παρ. 2 ΠΚ για 

14.  Carr I. and William S.K.., Draft Cybercrime Convention, Criminalization and the Council 
of Europe (Draft) Convention on Cybercrime, Computer Law & Security Report 2002, 
σελ. 84 επ. (παραπομπή από Π. Μαρκοπούλου, Η Σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα, 
Ιntellectum 4/2008, σελ. 45. 

15. Κ. Βλαχόπουλος, Ηλεκτρονικό Έγκλημα, ο.π. σελ. 137 υποσ. 118.
16.  Βλ. Χρ. Μυλωνόπουλο, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ποινικό Δίκαιο, Αθήνα – Κομοτη-

νή, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1991, σελ. 94 επ.∙ Ε. Βασιλάκη, Η καταπολέμηση της εγκλη-
ματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, Αθήνα – Κομοτηνή, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
1993, σελ. 90∙ Χ. Λαμπάκη, σε: Α. Χαραλαμπάκη, ΠΚ – Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. 2, 2η 
έκδ. 2014, σελ. 2987∙ ΝαυτΠειρ 530/2003, ΠοινΧρ 2004, σελ. 75. 

17.  Αναλυτικά Γ. Τσόλιας, σε: Παύλου/Σάμιο, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Απόρρητο ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών ΙΙΙ, Αθήνα, Π. Ν. Σάκκουλας, 2013, σελ. 66 επ. και 74 επ. με περαι-
τέρω παραπομπές. 
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την απαγόρευση απλής πρόσβασης σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε Η/Υ18 
καλύπτει επαρκώς το προστατευτικό πεδίο.

α. Η παράνομη παρέμβαση ή άλλως παράνομη υποκλοπή δεδομένων

Με το άρθρο 3 της Σύμβασης προωθήθηκε η ποινικοποίηση της εκ προθέσεως 
και άνευ δικαιώματος παρέμβασης ή υποκλοπής που γίνεται με τεχνικά μέσα19 
σε μη δημόσιες20 διαβιβάσεις των δεδομένων υπολογιστή από ή με σύστη-
μα υπολογιστή, περιλαμβανομένων ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από σύ-
στημα υπολογιστή που μεταφέρει δεδομένα υπολογιστή. Ευθεία στόχευση της 
οικείας ρύθμισης αποτέλεσε η «πληρέστερη προστασία του απορρήτου των 
επικοινωνιών μέσω συστημάτων πληροφοριών», καθώς η ισχύς της καλύπτει 
όλες τις μορφές ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων, όπως λ.χ. μέσω τηλε-
φώνου, μέσω fax, μέσω e-mail ή άλλου τρόπου μεταφοράς. 

Σε εναρμόνιση προς τα ανωτέρω το άρθρο 370Γ ΠΚ, στη νέα διατύπωσή του, 
τιμωρεί στη δεύτερη παράγραφο το αποκαλούμενο hacking, δηλαδή τη χω-
ρίς δικαίωμα πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήμα ενός πληροφοριακού συστή-
ματος, προβλέποντας συγκεκριμένα ότι «Όποιος χωρίς δικαίωμα αποκτά πρό-
σβαση στο σύνολο ή τμήμα πληροφοριακού συστήματος ή σε στοιχεία που με-
ταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών, παραβιάζοντας απαγορεύσεις ή μέ-
τρα ασφαλείας που έχει λάβει ο νόμιμος κάτοχός του, τιμωρείται με φυλάκιση. 
Αν η πράξη αναφέρεται στις διεθνείς σχέσεις ή την ασφάλεια του κράτους, τι-
μωρείται κατά το άρθρο 148». Κατά το γράμμα της διάταξης τιμωρείται κάθε 

18.   Βλ. συγκεντρωτικά με περαιτέρω παραπομπές Χ. Λαμπάκη, σε: Α. Χαραλαμπάκη, ΠΚ 
- Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. ΙΙ, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 2976 επ.∙ Μ. Μαργαρίτη, 
ΠΚ – Ερμηνεία - Εφαρμογή, Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, 2η έκδ., σελ. 1024 επ.∙ Α. Κωστά-
ρα, Ποινικό Δίκαιο – Επιτομή Ειδικού Μέρους, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σελ. 
1153 επ.∙ Δ. Κιούπη, Ποινικό Δίκαιο και Internet, Αθήνα – Κομοτηνή, Αντ. Ν. Σάκκου-
λας, 1999, σελ. 127 επ. 

19.  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 53 του Επεξηγηματικού Υπομνήματος της Σύμ-
βασης, η υποκλοπή που λαμβάνει χώρα με τεχνικά μέσα αναφέρεται στην ακρόαση, πα-
ρακολούθηση ή επιτήρηση του περιεχομένου των επικοινωνιών, με την προμήθεια του 
περιεχομένου των δεδομένων είτε απευθείας μέσω της πρόσβασης και χρήσης συστή-
ματος υπολογιστή είτε έμμεσα μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών λαθροακρόα-
σης ή συσκευών υποκλοπής. Εξάλλου, εύλογα τίθεται η απαίτηση της χρησιμοποίησης 
τεχνικών μέσων για την υποκλοπή ως περιορισμός που αποσκοπεί στην αποφυγή υπερ-
βολικής ποινικοποίησης.

20.  Ο όρος «μη δημόσιες» αναφέρεται στο είδος της επικοινωνίας ως δημόσιας ή μη δημόσι-
ας και όχι στα διαβιβαζόμενα δεδομένα, καθώς είναι αδιάφορο στο πλαίσιο αυτό αν οι 
πληροφορίες που μεταφέρονται είναι απόρρητες ή όχι ή αν είναι ελεύθερα προσβάσιμες 
από άλλη πηγή (λ.χ. από τον Τύπο ή από κάποια ιστοσελίδα).



 Θεοχάρης Δαλακούρας 41

αυθαίρετη πρόσβαση σε δεδομένα ή στοιχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα 
στον υπολογιστή του θύματος, αλλά και κάθε αθέμιτη πρόσβαση σε δεδομέ-
να που μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών. Συνεπώς καταλαμβά-
νεται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης τόσο η παγίδευση δικτύων μετάδο-
σης δεδομένων (wire tapping), όσο και η ακρόαση ψηφιακά μεταδιδόμενων 
επικοινωνιών, η διείσδυση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός προσώπου, κα-
θώς και η πρόσβαση σε ξένα συστήματα επεξεργασίας ή αποθήκευσης δεδομέ-
νων, δηλαδή κάθε είδους παράνομη πρόσβαση σε κλειδωμένο πληροφοριακό 
σύστημα που κατά το κοινώς λεγόμενο «χακάρεται» από τον δράστη. 

Περαιτέρω, στην ίδια κατεύθυνση της εναρμόνισης εισήχθη με τον Ν 4411/2016 
η διάταξη του άρθρου 370Δ ΠΚ, με την οποία τυποποιείται ως αυτοτελές έγκλη-
μα η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω πληροφοριακών συ-
στημάτων και συγκεκριμένα η μέσω χρήσης τεχνικών μέσων αθέμιτη παρακο-
λούθηση ή αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιων διαβιβάσεων δεδομένων 
ή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών, καθώς και η παρέμβαση σε αυτές με σκοπό 
την πληροφόρηση του περιεχομένου τους. Με την προβλεπόμενη ποινή της κά-
θειρξης μέχρι δέκα ετών τιμωρείται στην παρ. 2 και η χρήση των πληροφορι-
ών αυτών, ενώ αν οι πράξεις αυτές συνεπάγονται παραβίαση στρατιωτικού ή 
διπλωματικού απορρήτου ή αφορούν απόρρητο που αναφέρεται στην ασφά-
λεια του κράτους σε καιρό πολέμου τιμωρούνται κατά το άρθρο 146 ΠΚ21. Υπο-
κείμενο τέλεσης του εγκλήματος του άρθρου 370Δ ΠΚ μπορεί να είναι οποιοσ-
δήποτε («όποιος») δεν έχει το δικαίωμα παρακολούθησης του συστήματος και 
χρήσης αυτού, αντικείμενο της προσβολής είναι τα δεδομένα ή οι ηλεκτρο-
μαγνητικές εκπομπές και οι σχετικές συνομιλίες, ενώ ως πράξη της προσβο-
λής θεωρείται η παράνομη παρακολούθηση των συστημάτων με τη χρήση τε-
χνικών μέσων (εγκατάσταση προγραμμάτων παρακολούθησης, υποκλοπή ση-
μάτων, παγίδευση συσκευής με επιπρόσθετο λογισμικό κτλ.) και καταγραφή 
τους. Η υποκειμενική υπόσταση συνδέεται με την ύπαρξη συγκεκριμένου σκο-
πού πληροφόρησης του περιεχομένου των δεδομένων και άρα με γνώση και 
θέληση παράνομης παραβίασης των επικοινωνιών μέσω πληροφοριακών συ-
στημάτων.

Τέλος, με τη διάταξη του άρθρου 370Ε ΠΚ, που εισήχθη ομοίως με τον Ν 
4411/2016, τιμωρείται αυτοτελώς όποιος χωρίς δικαίωμα και με σκοπό τη δι-
άπραξη ενός εκ των εγκλημάτων των άρθρων 370Β, 370 Γ παρ. 2 και 3 και 
370Δ ΠΚ παράγει, πωλεί, προμηθεύεται προς χρήση, εισάγει, κατέχει, διανέμει 
ή διαθέτει γενικότερα συσκευές ή προγράμματα υπολογιστή ή τεχνικά μέσα, με 

21. http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=6324
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τα οποία θα ήταν δυνατή η πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα. Αντικείμενο 
της προσβολής συνιστούν εν προκειμένω τα πληροφοριακά συστήματα, ενώ ως 
πράξη της προσβολής αναδεικνύεται η κατοχή κωδικών και ηλεκτρονικών μέ-
σων που δύνανται να πραγματοποιήσουν παράνομη πρόσβαση σε συστήματα. 
Αυτόδηλο είναι ότι για την κατάφαση του εγκλήματος δεν απαιτείται κάποια επι-
πρόσθετη ενέργεια εκ μέρους του δράστη, όπως λ.χ. αντιγραφή, βλάβη ή αλ-
λοίωση δεδομένων, καθόσον στη συγκεκριμένη διάταξη τιμωρείται καθ’ εαυτήν 
η κατοχή και διακίνηση μέσων (συσκευών και προγραμμάτων υπολογιστή) για 
τη διάπραξη κάποιου από τα εγκλήματα των άρθρων 370Β, 370Γ και 370Δ ΠΚ. 
Εξάλλου, σε σχέση με την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος του άρθρου 
370Ε ΠΚ απαιτείται επιπρόσθετα σκοπός του δράστη για αποκομιδή κέρδους, 
στοιχείο που διαφοροποιεί την υπό συζήτηση διάταξη από τις προηγούμενες. 

β. Η παράνομη παρεμβολή σε δεδομένα

Στην ίδια κατεύθυνση, το άρθρο 4 της Σύμβασης προωθεί την υποχρέωση των 
Κρατών-Μερών για ποινικοποίηση της εκ προθέσεως και άνευ δικαιώματος 
πρόκλησης βλάβης, διαγραφής, καταστροφής, μεταβολής ή απόκρυψης των 
δεδομένων υπολογιστή. Κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 60 του Επεξηγημα-
τικού Υπομνήματος της Σύμβασης, με την εν λόγω ρύθμιση αποσκοπείται να 
καταστεί η προστασία των δεδομένων υπολογιστών και των συστημάτων υπο-
λογιστών ανάλογη εκείνης που απολαμβάνουν τα ενσώματα αντικείμενα. Εύ-
λογα προσδιορίζεται, κατά τούτο, ως προστατευόμενο έννομο αγαθό η ακε-
ραιότητα και η εύρυθμη λειτουργία ή χρήση των αποθηκευμένων δεδομένων 
υπολογιστή ή των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συνεπεία τού-
του εντάσσεται στο προστατευτικό πεδίο της ρύθμισης κάθε νοητή εισαγω-
γή-μετάδοση κακόβουλων κωδικών, όπως λ.χ. οι ιοί και οι δούρειοι ίπποι, στο 
βαθμό που αυτοί συνεπάγονται τροποποίηση των δεδομένων.

Περαιτέρω, προς εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το άρθρο 4 της 
Σύμβασης και το άρθρο 5 της Οδηγίας εισήχθη με τον Ν 4411/2016 στον ΠΚ 
το άρθρο 381Α, ώστε να καταστεί δυνατή η αυτοτελής προστασία των ψηφια-
κών δεδομένων ενός συστήματος πληροφοριών από πράξεις διαγραφής, κα-
ταστροφής, αλλοίωσης ή απόκρυψής τους, αλλά και από πράξεις που είτε κα-
θιστούν ανέφικτη τη χρήση τους είτε αποκλείουν την πρόσβαση σε αυτά. Κα-
θώς υπό το προηγούμενο νομικό καθεστώς τα δεδομένα ενός συστήματος πλη-
ροφοριών δεν αποτελούσαν «πράγμα» κατά την έννοια του άρθρου 381 ΠΚ, 
ώστε να υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας22, η 

22.  Βλ. επ’ αυτού Δ. Κιούπη, Ποινικό Δίκαιο και Internet, Αθήνα – Κομοτηνή, Αντ. Ν. Σάκ-
κουλας, 1999, σελ. 140 επ.∙ Ι. Μανωλεδάκη/Ν. Μπιτζιλέκη, Εγκλήματα κατά της Ιδιο-
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νέα ρύθμιση θεραπεύει το κενό προστασίας που είχε οδηγήσει στην παραδοξό-
τητα να προστατεύονται τα ψηφιακά δεδομένα αντανακλαστικά και μόνο στο 
βαθμό και στην έκταση που πλήττονταν ο υλικός τους φορέας (σκληρός δί-
σκος, φορητή μνήμη κ.λπ.). Στην παρ. 4 του άρθρου 381Α ΠΚ ορίζεται ότι για 
την ποινική δίωξη της πράξης της παρ. 1 απαιτείται έγκληση, ενώ στις παρα-
γράφους 2 και 3 προβλέπονται διακεκριμένες παραλλαγές κατά τις προβλέ-
ψεις της σχετικής Οδηγίας.

γ. Η παράνομη παρεμβολή σε συστήματα υπολογιστών

Αντιστοίχως, το άρθρο 5 Σύμβασης προωθεί την υποχρέωση των Κρατών-
Μερών για ποινικοποίηση της σοβαρής παρεμπόδισης της λειτουργίας συστή-
ματος υπολογιστή με την εισαγωγή, διαβίβαση, πρόκληση βλάβης διαγρα-
φή, χειροτέρευση, μεταβολή ή απόκρυψη των δεδομένων υπολογιστή23. Ως 
προστατευόμενο έννομο αγαθό προβάλλει εν προκειμένω η εξασφάλιση της 
δυνατότητας των χειριστών και χρηστών των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή 
των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων να λειτουργούν προβλέψιμα και απαρε-
μπόδιστα. Ο προσδιορισμός των ειδικότερων κριτηρίων χαρακτηρισμού μιας 
παρεμβολής ως σοβαρής εναπόκειται στο κάθε Κράτος – Μέρος, σε κάθε περί-
πτωση ωστόσο απαιτείται σοβαρή παρεμπόδιση της λειτουργίας συστήματος 
υπολογιστή και όχι απλή παρεμπόδιση. Ως σοβαρή παρεμπόδιση οφείλει λ.χ. 
να θεωρείται το «mail bombing», δηλαδή η αποστολή τεράστιου όγκου ηλεκ-
τρονικών μηνυμάτων με σκοπό την υπερφόρτωση του συστήματος και συνα-
κόλουθα την κατάρρευσή του, αλλά και το «denial of service», δηλαδή η πα-
ρεμπόδιση της λειτουργίας του συστήματος προσωρινά ή μόνιμα, συνήθως με 
τη χρήση κωδικών που το «μπλοκάρουν»24.

Την ίδια αξίωση προστασίας υιοθετεί και η Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πλη-

κτησίας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Π. Σάκκουλας, 13η έκδ., 2007, σελ. 268 επ.∙ Χ. Μυλω-
νόπουλο, Ποινικό Δίκαιο - Ειδικό Μέρος, Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, β΄ έκδ. 2006, σελ. 
11 επ. και 343. 

23.  Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Επεξηγηματικού Υπομνήματος της Σύμβασης, το αδίκημα 
που περιγράφεται στο άρθρο 5 της Σύμβασης είναι ταυτόσημο με αυτό που στη Σύστα-
ση Νο (89) 9 αναφέρεται ως δολιοφθορά σε υπολογιστή.

24.  Επ’ αυτού ενδεικτικά Π. Μαρκοπούλου, «Η Σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα», 
Ιntellectum 4/2008, σελ. 47. Κατά τη γνώμη των συντακτών της Σύμβασης, η αποστολή 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τα οποία μπορούν να προ-
καλέσουν ενόχληση στον αποδέκτη τους (spamming), δεν εμπίπτει στην εν λόγω ρύθμι-
ση, καθώς μια τέτοια συμπεριφορά οφείλει να ποινικοποιείται μόνο σε περίπτωση κα-
τάφασης σοβαρής και εκ προθέσεως παρεμπόδισης της επικοινωνίας.
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ροφοριών, υπό το φως της οποίας προστέθηκε στον Ποινικό Κώδικα το άρθρο 
292Β για την παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων. Κατά 
τα οριζόμενα στην εν λόγω Οδηγία και κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλο-
γικότητας οι επιμέρους διατάξεις του άρθρου 292Β ΠΚ προβλέπουν τρεις ει-
δικότερες μορφές εγκλήματος με ανάλογο πλαίσιο ποινής, το οποίο στην πε-
ρίπτωση της παρ. 3 του ιδίου άρθρου καθίσταται αυστηρότερο καθώς η τέ-
λεση των ιδίων πράξεων λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο δομημένης και με διαρ-
κή δράση ομάδας τριών ή περισσότερων ατόμων. Υποκείμενο τέλεσης του 
εγκλήματος του άρθρου 292Β ΠΚ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε («όποιος») 
δεν έχει το δικαίωμα επέμβασης στη λειτουργία του συστήματος πληροφορι-
ών, αντικείμενο της προσβολής είναι τα ψηφιακά δεδομένα, ενώ ως πράξη της 
προσβολής θεωρείται η παράνομη παρακώλυση της λειτουργίας πληροφορι-
ακών συστημάτων.

δ. Η κατάχρηση συσκευών ή προγραμμάτων υπολογιστή

Σε πιο γενική κατεύθυνση, αυτή τη φορά, το άρθρο 6 της Σύμβασης για το Κυ-
βερνοέγκλημα προωθεί την υποχρέωση των Κρατών-Μερών για ποινικοποίη-
ση της παραγωγής, πώλησης, προμήθεια προς χρήση, εισαγωγής, κατοχής, 
διανομής ή με άλλο τρόπο διακίνησης συσκευών ή προγραμμάτων υπολογι-
στή που σχεδιάστηκαν ή προσαρμόστηκαν κυρίως για τον σκοπό διάπραξης 
οποιουδήποτε από τα αδικήματα που περιγράφονται στα άρθρα 2-5 της Σύμ-
βασης καθώς και κωδικών υπολογιστή, κωδικών πρόσβασης ή παρόμοιων 
δεδομένων με τα οποία δύναται να καταστεί προσιτό το σύνολο ή μέρος του 
συστήματος υπολογιστή για τον ίδιο παραπάνω σκοπό. Ανάλογο περιεχόμε-
νο προωθεί και το άρθρο 7 της σχετικής Οδηγίας 2013/40/ΕΕ, την αξίωση 
της οποίας ενσαρκώνει, πλέον, το άρθρο 292Γ ΠΚ το οποίο τιμωρεί αυτοτε-
λώς συμπεριφορές που κατατείνουν στην τέλεση των εγκλημάτων του άρθρου 
292Β ΠΚ και αφορούν την παραγωγή και την με κάθε άλλο τρόπο διακίνη-
ση συσκευών ή προγραμμάτων υπολογιστή σχεδιασμένων ή προσαρμοσμέ-
νων κυρίως για τον σκοπό της διάπραξης των πράξεων του άρθρου 292Β, κα-
θώς και συνθηματικών ή κωδικών πρόσβασης ή άλλων παρεμφερών δεδομέ-
νων, η χρήση των οποίων κατατείνει στην απόκτηση πρόσβασης σε πληροφο-
ριακό σύστημα. 

Ήδη πριν από την επικύρωση της Σύμβασης είχαν εκφρασθεί έντονες αμφι-
βολίες για την εξαιρετικά ευρεία διατύπωση της διάταξης αυτής, που τιμωρεί 
προπαρασκευαστικές πράξεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον σκοπό τέλεσης 
άλλης αξιόποινης πράξης, χωρίς να εξετάζει την επικινδυνότητα αυτών κα-
θαυτών των συσκευών και κωδικών (δηλαδή αντικειμένων καθημερινής χρή-
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σης) για τα έννομα αγαθά και ειδικότερα χωρίς να συνδέει την επικινδυνότη-
τα - έστω σε αφηρημένο επίπεδο – με μια λειτουργούσα πηγή κινδύνου για τα 
έννομα αγαθά25. Εύλογο είναι, συνεπώς, ότι για την ορθή ερμηνεία και εφαρ-
μογή της διάταξης του άρθρου 292Γ ΠΚ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι πολ-
λές από τις επίμαχες συσκευές και τους επίμαχους κωδικούς, όχι απλώς δεν 
δημιουργούν αντικειμενικά κίνδυνο, αλλά λειτουργούν προστατευτικά θωρα-
κίζοντας τα πληροφοριακά συστημάτων απέναντι σε επιθέσεις, όπως συμβαί-
νει με τα λεγόμενα «hacking tools» που αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για 
την προστασία των ηλεκτρονικών υπολογιστών26.

Β. Εγκλήματα σχετικά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές

α. Πλαστογραφία σχετική με υπολογιστή

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της Σύμβασης, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος 
λαμβάνει τα νομοθετικά μέτρα για να ποινικοποιηθεί η από πρόθεση και άνευ 
δικαιώματος εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή ή καταστολή δεδομένων υπολο-
γιστή που καταλήγουν σε παραγωγή μη αυθεντικών δεδομένων με σκοπό να 
λαμβάνονται υπόψη ή να χρησιμοποιούνται για νόμιμους σκοπούς σαν να ήταν 
αυθεντικά, ασχέτως του εάν αυτά τα δεδομένα είναι ή όχι άμεσα αναγνώσι-
μα ή αντιληπτά. Από το Επεξηγηματικό Υπόμνημα της Σύμβασης προκύπτει 
ως σκοπός του άρθρου αυτού η δημιουργία ενός παράλληλου αδικήματος με 
αυτό της πλαστογραφίας των ενσωμάτων εγγράφων, το οποίο να μην απαι-
τεί – όπως επί της παραδοσιακής πλαστογραφίας - οπτική δυνατότητα ανά-
γνωσης των δηλώσεων ή ενσωμάτωση των δηλουμένων σε έγγραφο, δηλα-
δή στοιχεία που απουσιάζουν στα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα δεδομένα. Αντι-
στοίχως προκύπτει ως προστατευόμενο έννομο αγαθό η «ασφάλεια και η αξι-
οπιστία των ηλεκτρονικών δεδομένων».

Προφανή στόχευση συνιστά εν προκειμένω η ποινικοποίηση της πλαστοποί-
ησης και όσων δεδομένων δεν συγκεντρώνουν τα στοιχεία του «εγγράφου» 
του άρθρ. 13 περ. γ΄ ΠΚ, ώστε να καταλαμβάνονται και οι περιπτώσεις «ψα-
ρέματος» (phishing) 27, οι οποίες προωθούνται από τον δράστη με τη δημιουρ-
γία πλαστών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που παραπέμπουν παραπλανητικά το 
θύμα σε συγκεκριμένη επίσης πλαστή ιστοσελίδα και συνακόλουθα σε παροχή 

25.  Βλ. ιδίως Μ. Καϊάφα – Γκμπάντι, «Ποινικό Δίκαιο και Καταχρήσεις της Πληροφορικής», 
Αρμεν. 2007, σελ. 1086 επ. 

26. Βλ. Carr I. and Williams S.K., ο.π. (υποσ. 14), σελ. 85. 
27. Βλ. Κ. Βλαχόπουλο, Ηλεκτρονικό Έγκλημα, ο.π. σελ. 58 επ.
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εκ μέρους του θύματος προσωπικών του δεδομένων (λ.χ. κωδικών πρόσβα-
σης, λεπτομερειών πιστωτικών καρτών) πρόσφορων για παράνομη χρήση. 

β. Απάτη σχετική με υπολογιστές

Αντικείμενο του άρθρου 8 της Σύμβασης αποτελεί η σύσταση ποινικοποίησης 
της από πρόθεση και άνευ δικαιώματος πρόκλησης απώλειας ξένης περιου-
σίας, η οποία συντελείται είτε με οποιαδήποτε εισαγωγή, αλλαγή, διαγραφή 
ή απόκρυψη δεδομένων Η/Υ, είτε με οποιαδήποτε επέμβαση στη λειτουργία 
ενός συστήματος Η/Υ, εφόσον συνοδεύεται από σκοπό εξαπάτησης28 και σκο-
πό παράνομου οικονομικού οφέλους στον δράστη ή σε άλλον. Σύμφωνα με το 
Επεξηγηματικό Υπόμνημα που συνοδεύει τη Σύμβαση, η ρύθμιση του άρθρου 8 
τίθεται με σκοπό να συμπεριλάβει οποιαδήποτε, χωρίς δικαίωμα, επέμβαση σε 
σύστημα Η/Υ, συνοδευόμενη από σκοπό πρόκλησης παράνομου περιουσιακού 
οφέλους, έτσι ώστε να καταλαμβάνονται και οι περιπτώσεις του «ηλεκτρονι-
κού χρήματος» και κυρίως της απάτης με πιστωτικές κάρτες. 

Στην κατεύθυνση αυτή, με το άρθρο 2 του Ν 4411/2016, τροποποιήθηκε το άρ-
θρο 386Α ΠΚ, συμπεριλαμβάνοντας ρητά στις περιπτώσεις απάτης με υπολογι-
στή και τη χρήση (ορθών) δεδομένων που γίνεται χωρίς δικαίωμα, όπως λ.χ. 
στην περίπτωση του δράστη που έχει αποκτήσει παράνομα το όνομα χρήστη 
και τον κωδικό χρήσης του δικαιούχου. 

Γ. Εγκλήματα σχετικά με το περιεχόμενο

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα εγκλήματα σχετικά με την παιδική πορ-
νογραφία. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 της Σύμβασης, τα Κράτη-Μέρη υπο-
χρεούνται να τυποποιήσουν ως ποινικά αδικήματα στο εσωτερικό τους δίκαιο 
την εκ προθέσεως και άνευ δικαιώματος μέσω συστήματος υπολογιστή: α) πα-
ραγωγή παιδικής πορνογραφίας με σκοπό τη διανομή της, β) την προσφορά 
ή διάθεση παιδικής πορνογραφίας, γ) τη διανομή ή μετάδοση παιδικής πορ-
νογραφίας, δ) την προμήθεια παιδικής πορνογραφίας για ιδία χρήση ή χρή-
ση από άλλο πρόσωπο, ε) την κατοχή παιδικής πορνογραφίας σε σύστημα 
υπολογιστή ή σε μέσο αποθήκευσης δεδομένων υπολογιστή. Αυθεντικά ορίζε-
ται, περαιτέρω, στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου τι περιλαμβάνει εννοιολογικά ο 
όρος «παιδική πορνογραφία» και αντιστοίχως στην παρ. 3 ποια πρόσωπα πε-

28.  Αναλυτικότερα Γ. Νούσκαλη, «Απάτη με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ): Το παρελθόν 
και το μέλλον του άρθρου 386Α Π.Κ. ιδίως υπό το πρίσμα των εξελίξεων στο Συμβούλιο 
της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ΠοινΔικ 2003, σελ. 189. Πάντως, το γεγο-
νός ότι τίθεται ως προϋπόθεση ο σκοπός εξαπάτησης δεν σημαίνει ότι η νέα διάταξη θα 
δομείται παράλληλα με την κλασική απάτη.
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ριλαμβάνει ο όρος «ανήλικος». Ως γενικότερη στόχευση του άρθρου 9, εξάλ-
λου, αναφέρεται στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα της Σύμβασης (παρ. 91 επ.) η 
ενίσχυση των μέτρων προστασίας των παιδιών μέσω του εκσυγχρονισμού των 
διατάξεων του ποινικού δικαίου, ώστε να οριοθετηθεί αποτελεσματικότερα η 
χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών με σκοπό την αποτελεσματι-
κή αποτροπή τέλεσης σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος παιδιών29. Στις παρ. 
101 και 102 του ιδίου Επεξηγηματικού Υπομνήματος (παρ. 101,102) διασαφη-
νίζεται ότι οι τρεις τύποι πορνογραφικού υλικού, που ορίζονται στην παρ. 2 
του άρθρου 9, καλύπτουν: i) απεικονίσεις σεξουαλικής κακοποίησης πραγμα-
τικού παιδιού, ii) πορνογραφικές εικόνες, οι οποίες απεικονίζουν πρόσωπο το 
οποίο εμφανίζεται να είναι ανήλικο εμπλεκόμενο σε καταφανώς σεξουαλική 
δραστηριότητα και iii) εικόνες, οι οποίες, αν και φαίνονται «ρεαλιστικές», δεν 
προέρχονται από πραγματικό παιδί, αλλά συνιστούν μορφοποιημένες εικόνες 
φυσικών προσώπων ή ακόμη και εικόνες που έχουν δημιουργηθεί καθ’ ολο-
κληρία από ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Στην ελληνική έννομη τάξη, ως γνωστόν, ο εκσυγχρονισμός των εγκλημάτων 
του ΠΚ σχετικά με τη γενετήσια ζωή έλαβε χώρα με τον ν. 3064/200230, με τον 
οποίο προστέθηκε το άρθρο 348Α ΠΚ για την πορνογραφία ανηλίκων31. Ως 

29.  Σύγκρ. στην κατεύθυνση αυτή τόσο το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης του ΟΗΕ 
για τα δικαιώματα του παιδιού, όσο και τη Διεθνή Διάσκεψη για την Καταπολέμηση της 
Παιδικής Πορνογραφίας στο Διαδίκτυο (1999), αλλά και την Απόφαση-Πλαίσιο 2004/68/
ΔΕΥ του Συμβουλίου, 22.12.2003, για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευ-
σης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας σε ΕΕΕΕ L 13/44, 20.01.2004. Βλ. περαιτέ-
ρω και Γ. Γιαννόπουλο. Εισαγωγή στη Νομική Πληροφορική, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθή-
κη, 2018, σελ. 156 επ.

30.  Βλ. Γ. Καρανικόλα, «Παιδική Πορνογραφία στο διαδίκτυο: Προβληματισμοί γύρω από 
τη νέα ρύθμιση του άρθρου 348Α ΠΚ», ΠοινΔικ 2005, σελ. 968∙ Γ. Νούσκαλη, «Πορνο-
γραφία ανηλίκων: Τα κρίσιμα ζητήματα του άρθρου 348 Α ΠΚ», ΠοινΔικ 2006, σελ. 908∙ 
Γ. Μπουρμά, «Προσπάθειες εννοιολογικού προσδιορισμού της κατοχής ηλεκτρονικών 
δεδομένων με χαρακτήρα παιδικής πορνογραφίας», ΠοινΔικ 2009, σελ. 322∙ Μ. Καϊά-
φα-Γκμπάντι, «Διαδυκτιακές προσβολές της ανηλικότητας», ΠοινΧρ 2012, σελ. 163∙ Α. 
Κωστάρα, Ποινικό Δίκαιο. Επιτομή Ειδικού Μέρους, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 4η έκδ. 
2014, σελ. 1007 επ.∙ Σ. Παπαγεωργίου-Γονατά, σε: Α. Χαραλαμπάκη, ΠΚ, Τόμ. ΙΙ, Αθή-
να, Νομική βιβλιοθήκη, 2014, σελ. 1521 επ. 

31.  Το άρθρο 348Α τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ. 10 του Ν 3625/2007, που κύ-
ρωσε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετι-
κά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία. Στη συ-
νέχεια, η μεν παρ. 2 του άρθρου 348Α αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ. 4 
του Ν 4411/2016, οι δε παρ. 3 και 4 με το άρθρο 8 Ν 4267/2014 σε εναρμόνιση αντιστοί-
χως με τα άρθρα 2 και 5 παρ. 3 και 9 της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ. Τέλος, η παρ. 5 προ-
στέθηκε με το άρθρο 8 Ν 4267/2014 και έλαβε την ισχύουσα μορφή με το άρθρο δεύτε-
ρο παρ. 4 του Ν 4411/2016. 
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προστατευόμενο έννομο αγαθό αναδεικνύεται στις διατάξεις του άρθρου 348Α 
η ανηλικότητα, που αξιώνει προστασία από συμπεριφορές που τη διαφθεί-
ρουν με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευσή τους, ειδικότερα δε στη διάταξη 
της παρ. 4β επιπρόσθετα και η ζωή και η υγεία των ανηλίκων.

Μόλις χρειάζεται να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων προσήκει αφενός στην ερμηνεία της έννοιας της κατοχής, 
ως μορφής της πράξης προσβολής και αφετέρου στην εξίσωση της συμβατι-
κής με την εικονική παιδική πορνογραφία. Στην πρώτη περίπτωση κρίνεται ως 
απαραίτητη η συσταλτική ερμηνεία της κατοχής, ώστε να μην επαρκεί η απλή 
θέαση του υλικού χωρίς την αποθήκευσή του στο σκληρό δίσκο, καθόσον η 
κατοχή προϋποθέτει συνεχιζόμενη φυσική εξουσία επί του υλικού. Πάντως, 
μολονότι θεωρείται ότι αρκεί η απλή κατοχή, αγορά ή μεταφορά πορνογραφι-
κού υλικού, χωρίς να απαιτείται πλέον σκοπός κερδοσκοπίας, οφείλει για το 
αιτιολογημένο της κρίσης να προσδιορίζεται το περιεχόμενο των επιλήψιμων 
αρχείων32. Αντιστοίχως, στη δεύτερη περίπτωση η υιοθετούμενη στην παρ. 3 
του άρθρου 348Α ΠΚ εξίσωση της συμβατικής με την εικονική παιδική πορνο-
γραφία, έλαβε χώρα, και δη ανεπιφύλακτα, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 
9 παρ. 2 της Σύμβασης, μολονότι καθ’ εαυτήν η εξίσωση αυτή εμφανίζεται ως 
δυσανάλογη στο βαθμό που προβλέπει επιβολή της ίδιας ποινής στις δύο μορ-
φές της παιδικής πορνογραφίας, παρά τη διαφορετική απαξία τους και κυρίως 
παρά το διαφορετικό είδος και τη διαφορετική ένταση της προσβολής.

Δ.  Εγκλήματα σχετικά με παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των σχετικών δικαιωμάτων

Στην παρ. 1 του άρθρου 10 της Σύμβασης ορίζεται ότι κάθε Συμβαλλόμενο Μέ-
ρος οφείλει να καθορίσει ως ποινικό αδίκημα με βάση την εθνική του νομοθε-
σία την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), όπως 
αυτά προσδιορίζονται με βάση την εσωτερική νομοθεσία, σε εκτέλεση των 
υποχρεώσεων που έχει αναλάβει από την Πράξη του Παρισιού της 24ης Ιουλί-
ου 1971, από τη Σύμβαση της Βέρνης για την Προστασία των Λογοτεχνικών και 
Καλλιτεχνικών Έργων, τη Συμφωνία για τις Εμπορικές Πτυχές των Δικαιωμά-
των Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τη Συνθήκη περί Πνευματικών Δικαιωμάτων 
(WIPO). Περαιτέρω, στην παρ. 2 του άρθρου 10, τα Κράτη-Μέρη καλούνται να 
ποινικοποιήσουν την παραβίαση των συγγενικών δικαιωμάτων, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στη νομοθεσία του κάθε Κράτους-Μέρους, σε εκτέλεση των 

32.  Βλ. ΑΠ 2092/2017, ΠοινΧρ 2018, 621∙ σύγκρ. για την έννοια της κατοχής και ΑΠ 
1648/2016, ΝΟΜΟΣ∙ ΑΠ 1517/2016, ΝΟΜΟΣ.
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υποχρεώσεων που έχει αναλάβει από τη Σύμβαση για την Προστασία των Ερ-
μηνευτών ή Εκτελεστών Καλλιτεχνών των Παραγωγών Φωνογραφικών και 
Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών (Σύμβαση της Ρώμης), τη Συμφωνία για την 
Εμπορική Πτυχή των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τη Συνθήκη για 
τις Προστατευόμενες Εκτελέσεις και τα Φωνογράμματα (WIPO), εξαιρουμέ-
νων των ηθικών δικαιωμάτων που παραχωρούνται με τις Συμβάσεις αυτές, 
όταν αυτές οι πράξεις διαπράττονται εκ προθέσεως, σε εμπορική κλίμακα και 
με τη χρήση ενός συστήματος υπολογιστή. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 ορίζε-
ται ότι κάθε Κράτος-Μέρος μπορεί να επιφυλάξει το δικαίωμα του και να μην 
αποδώσει ποινική ευθύνη με βάση τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυ-
τού σε περιορισμένες περιπτώσεις, που δεν θίγουν τις διεθνείς υποχρεώσεις 
του Κράτους-Μέρους που καθορίζονται στα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 δι-
εθνή κείμενα. 

Άξιο αναφοράς είναι, σε σχέση με την ελληνική έννομη τάξη, ότι με το άρθρο 81 
του Ν. 3057/2002 έγιναν συμπληρώσεις και τροποποιήσεις στον Ν 2121/1993, 
ώστε να προσαρμοστεί στις ειδικότερες ρυθμίσεις της Οδηγίας 2001/29 ΕΕ 
για την ψηφιακή μορφή και κυκλοφορία των έργων λόγου και τέχνης33. Κατ’ 
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, εισήχθησαν τα άρθρα 66Α και 66Β στο Ν 
2121/1993. Περαιτέρω, κατ’ εφαρμογή των ειδικότερων διατάξεων της Ευρω-
παϊκής Οδηγίας 96/9 ΕΚ34 εκδόθηκε ο Ν 2819/2000, με τον οποίο εξειδικεύ-
θηκε η προστασία των βάσεων δεδομένων στο ελληνικό δίκαιο. Αντιστοίχως, 
κατ’ εφαρμογή των ειδικότερων διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/250 
ΕΟΚ35, με την οποία αναγνωρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα σε προγράμ-
ματα Η/Υ, εξειδικεύτηκε η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στο ελ-
ληνικό δίκαιο μέσω τροποποίησης του Ν 2121/1993.

II. Οι διατάξεις δικονομικού δικαίου

Οι δικονομικές διατάξεις σχετικά με τη δίωξη και ανάκριση των εγκλημάτων 
στον κυβερνοχώρο και τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση 
περιλαμβάνονται στο δεύτερο μέρος της και ειδικότερα στα άρθρα 14 έως 21 αυ-
τής. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 2 της Σύμβασης, κάθε Κράτος-Μέρος 
εφαρμόζει τις διαδικασίες και τα μέτρα που προβλέπονται στην παρ. 1 σχετι-

33.  Βλ. Γ. Νούσκαλη, Ηλεκτρονικά «Μπισκότα»: Δηλητηριώδη για τις ατομικές ελευθερίες, 
διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.nouskalis.gr/art01.htm 

34.  Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της11ης Μαρτίου 
1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων. 

35.  Οδηγία 91/250/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου για τη νομική προστασία των προ-
γραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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κά με: α) τα ποινικά αδικήματα που καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 2-11 
της Σύμβασης αυτής, β) άλλα ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν μέσω συ-
στήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και γ) τη συλλογή μαρτυρίας σε ηλεκτρονι-
κή μορφή για ποινικά αδικήματα. Ταυτόχρονα διαλαμβάνεται βέβαια στην παρ. 
3 του ιδίου άρθρου η δυνατότητα επιφύλαξης κάθε Κράτους-Μέρους κατά την 
εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 20 και 21 της Σύμβασης.

Α.  Τα μέτρα της «ταχείας διαφύλαξης δεδομένων αποθηκευμένων  
σε σύστημα υπολογιστή» και της «μερικής γνωστοποίησης 
διακινούμενων δεδομένων» (άρθρα 16 και 17 της Σύμβασης)

Κατά την πρόβλεψη του άρθρου 16 παρ. 1, κάθε Κράτος-Μέρος οφείλει να παρά-
σχει στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να διατάξουν ή να επιτύχουν την έγκαι-
ρη διαφύλαξη συγκεντρωμένων δεδομένων υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων 
διακινουμένων δεδομένων που έχουν αποθηκευθεί μέσω συστήματος υπολογι-
στή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν λόγοι που θεμελιώνουν τον κίνδυνο απώλειας ή 
τροποποίησης των δεδομένων. Η ανακριτική ενέργεια της «ταχείας διαφύλαξης 
δεδομένων αποθηκευμένων σε σύστημα υπολογιστή» (Expedited preservation of 
stored computer data) υπόκειται, βέβαια, στη ρητά οριζόμενη στην παρ. 2 του 
ιδίου άρθρου προϋπόθεση – υποχρέωση διατήρησης της ακεραιότητας και εμπι-
στευτικότητας των δεδομένων αυτών για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 
90 ημέρες. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η τυποποιούμενη στο άρθρο 17 της 
Σύμβασης ανακριτική ενέργεια της «ταχείας διαφύλαξης και μερικής γνωστοποί-
ησης διακινούμενων δεδομένων» (Expedited preservation and partial disclosure 
of traffic data), με την οποία επιδιώκεται να διασφαλισθεί ότι η εν λόγω ταχεία 
διαφύλαξη διακινούμενων δεδομένων θα είναι δυνατή, ανεξάρτητα του εάν ένας 
ή περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών εμπλέκονταν στη διαβίβαση της επικοινωνίας 
και ότι αυτή θα συνοδεύεται από μιας αντίστοιχα ταχεία γνωστοποίηση ενός ικα-
νοποιητικού συνόλου διακινούμενων δεδομένων προς την αρμόδια αρχή του Κρά-
τους-Μέρους ή στο πρόσωπο που ορίστηκε από την αρχή αυτή για να διευκολύνει 
το Κράτος-Μέρος να προσδιορίσει τους προμηθευτές υπηρεσιών και την οδό δια-
μέσου της οποίας έχουν διαβιβαστεί οι πληροφορίες.

Β.  Τα μέτρα της «διαταγής επίδειξης» και της «έρευνας  
και κατάσχεσης αποθηκευμένων δεδομένων υπολογιστή»  
(άρθρα 18 και 19 της Σύμβασης)

Το διαλαμβανόμενο στο άρθρο 18 της Σύμβασης μέτρο της «διαταγής επίδει-
ξης»36 αποτελεί μια μορφή ειδικής παραγγελίας που δίδεται από δικαστική 

36.  Βλ. αναλυτικότερα Ι. Αγγέλη, «Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμη-
ση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο» (Convention on Cyber-crime), ΠοινΔικ 2001, σελ. 1219.
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αρχή σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της επικράτειας, ώστε αυτό να χορηγήσει 
συγκεκριμένα δεδομένα υπολογιστή που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του ή επί 
παρόχων υπηρεσιών συγκεκριμένες πληροφορίες για συνδρομητές σε σχέση 
με τις υπηρεσίες αυτές. Η έλλειψη αντίστοιχης με αυτή της Production order 
διάταξης στην ελληνική έννομη τάξη καθιστά ανεξέλεγκτη την όποια παροχή 
σχετικών πληροφοριών, καθώς εύστοχα έχει επισημανθεί37 ότι δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι η διάταξη αυτή «καλύπτεται» από το άρθρο 25 παρ. 4 περ. β΄ 
του Ν. 1756/88 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών) ή έστω αναλογικώς από το άρθρο 257 παρ. 3 ΚΠΔ, καθότι 
αυτό αναφέρεται αποκλειστικώς στις σωματικές έρευνες.

Ως σοβαρότερο από άποψη βαρύτητας προσβολής κρίνεται το τυποποιούμε-
νο στο άρθρο 19 της Σύμβασης μέτρο της «έρευνας και κατάσχεσης αποθηκευ-
μένων δεδομένων υπολογιστή (Search and Seizure of stored Computer data). 
Στις αρμόδιες αρχές δίδεται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, η δυ-
νατότητα «να ερευνούν ή ομοίως να έχουν πρόσβαση: α) σε ένα σύστημα υπο-
λογιστή ή σε μέρος αυτού και στα δεδομένα υπολογιστή που αποθηκεύονται 
σε αυτό και β) σε ένα μέσο αποθήκευσης δεδομένων υπολογιστή, στο οποίο 
υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα υπολογιστή εντός της επικράτειάς του. 
Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, άλλωστε, οφείλει από τα καθ’ έκα-
στον κράτη να διασφαλίζεται νομοθετικά ότι «όπου πιθανολογείται» από τις 
αρχές που ερευνούν ή έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο σύστημα υπολογιστή 
ή μέρος αυτού «ότι τα αναζητούμενα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε άλλο 
σύστημα υπολογιστή … και … είναι νομίμως προσιτά ή διαθέσιμα στο αρχικό 
σύστημα, οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν ταχέως την έρευνα ή 
παρόμοια πρόσβαση προς το άλλο σύστημα». Κατά την παρ. 3, περαιτέρω, οι 
ως άνω αρμόδιες αρχές οφείλουν να έχουν την εξουσία: α) να κατάσχουν ή 
ομοίως να ασφαλίζουν ένα σύστημα υπολογιστή ή μέρος αυτού ή ένα μέσον 
αποθήκευσης δεδομένων υπολογιστή, β) να δημιουργούν και να διατηρούν 
ένα αντίγραφο αυτών των δεδομένων υπολογιστή, γ) να διατηρούν την ακε-
ραιότητα των σχετικών αποθηκευμένων δεδομένων υπολογιστή και δ) να κα-
θιστούν απρόσιτα ή να αφαιρούν αυτά τα δεδομένα υπολογιστή από το εξετα-
ζόμενο σύστημα υπολογιστή. Τέλος, κατά την παρ. 4, οι αρμόδιες αρχές δύ-
νανται «να διατάξουν οποιοδήποτε πρόσωπο έχει γνώση περί της λειτουργίας 
του συστήματος υπολογιστή … να παράσχει τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε 
να καταστεί δυνατή η άσκηση των μέτρων που αναφέρεται στις παραγράφους 
1 και 2».

37. Βλ. Ι. Αγγέλη, ό.π., σελ. 1219.
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Πάντως, όπως στην προηγούμενη περίπτωση της «διαταγής επίδειξης» έτσι 
και στην περίπτωση του μέτρου της «έρευνας και κατάσχεσης αποθηκευμένων 
δεδομένων υπολογιστή» οφείλει να υπογραμμισθεί ότι η εφαρμογή τους στην 
ελληνική έννομη τάξη είναι προβληματική, καθόσον ελλείπει η ειδική εκείνη 
διάταξη, η οποία καλύπτοντας την «επιφύλαξη υπέρ του νόμου» θα παρέχει 
την αναγκαία νομιμοποιητική βάση για τη διενέργεια των πράξεων αυτών. Αυ-
τόδηλο είναι, άλλωστε, ότι η έρευνα του άρθρου 19 της Σύμβασης δεν καλύ-
πτεται από τη γενική διάταξη του άρθρου 253 ΚΠΔ, καθώς εν προκειμένω το 
ζήτημα που τίθεται δεν είναι η επιτρεπτή πρόσβαση στον χώρο της κατοικίας 
αλλά η επιτρεπτή πρόσβαση στο περιεχόμενο του υπολογιστή. 

Γ.  Οι διατάξεις των άρθρων 20 και 21 της Σύμβασης για τη «συλλογή 
δεδομένων κίνησης σε πραγματικό χώρο» και την «παγίδευση – 
υποκλοπή περιεχομένου δεδομένων»

Η υποχρέωση κάθε Κράτους-Μέρους για παροχή της δυνατότητας συλλογής 
διακινούμενων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο εκ μέρους των αρμόδιων αρ-
χών ρυθμίζεται στο άρθρο 20 της Σύμβασης. Η ειδικότερη αυτή εξουσία των 
αρμόδιων αρχών εκτείνεται: α) στη συλλογή ή καταγραφή με την εφαρμογή 
τεχνικών μέσων στην επικράτεια του Συμβαλλόμενου Μέρους και β) στην υπο-
χρέωση κάθε παρόχου υπηρεσιών να συλλέγει ή να καταγράφει με τη χρήση 
τεχνικών μέσων στο έδαφος του Κράτους-Μέρους και εν γένει να συνεργάζε-
ται και να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές στη συλλογή ή την καταγραφή δεδο-
μένων κίνησης σε πραγματικό χρόνο, σε σχέση με συγκεκριμένες επικοινω-
νίες που διαβιβάζονται μέσω ενός συστήματος υπολογιστή, στο έδαφός του.

Αντιστοίχως, η υποχρέωση κάθε Κράτους-Μέρους για θέσπιση νομοθετικής 
δυνατότητας άρσης του απορρήτου των δεδομένων περιεχομένου σε σχέση με 
συγκεκριμένες επικοινωνίες στην επικράτειά του που διαβιβάζονται μέσω ενός 
συστήματος υπολογιστή ρυθμίζεται στο άρθρο 21 της Σύμβασης. Οι αρμόδιες 
αρχές επιτρέπεται με βάση την ειδικότερη αυτή πρόβλεψη: α) να συλλέγουν 
ή να καταγράφουν με την εφαρμογή τεχνικών μέσων στην επικράτεια αυτού 
του Κράτους-Μέρους και β) να αναγκάζουν έναν πάροχο υπηρεσιών με την 
υφιστάμενη τεχνική ικανότητά του τόσο να συλλέγει ή να καταγράφει ο ίδιος 
με τη χρήση τεχνικών μέσων όσο και να συνεργάζεται και να συνδράμει τις 
αρμόδιες αρχές στη συλλογή ή την καταγραφή, σε πραγματικό χρόνο, των ως 
άνω δεδομένων επικοινωνίας. 

Και στις εν λόγω περιπτώσεις είναι φανερό ότι απαιτείται η νομοθετική προώ-
θηση ειδικών διατάξεων, οι οποίες - καλύπτοντας την «επιφύλαξη υπέρ του 
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νόμου» - θα παρέχουν την αναγκαία νομιμοποιητική βάση για τη διενέργεια 
των πράξεων αυτών. 

5. Οι λοιπές διατάξεις της Σύμβασης
Α. Ευθύνη νομικών προσώπων 

Με το άρθρο τέταρτο ρυθμίζεται το ζήτημα των διοικητικών κυρώσεων κατά 
νομικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 12 της Σύμβασης και το άρθρο 10 
της Οδηγίας. Η υιοθέτηση του συστήματος διοικητικών κυρώσεων ακολουθεί 
το πρότυπο αντίστοιχων ρυθμίσεων κατά την εναρμόνιση της ελληνικής νομο-
θεσίας με άλλες οδηγίες. 

Β. Έκδοση και αμοιβαία δικαστική συνδρομή

Με το άρθρο πέμπτο ορίζεται, σε σχέση με τις προβλεπόμενες από την Σύμ-
βαση διατάξεις περί έκδοσης και αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, ως αρμό-
δια αρχή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ με το άρθρο έκτο ορίζεται ως ση-
μείο επαφής για την εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου 35 της Σύμβασης 
(«Δίκτυο 24/7») η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας υπό την εποπτεία Εισαγγελέα Εφετών. 

6. Επίλογος

Η θέσπιση των ρυθμίσεων της Σύμβασης της Βουδαπέστης «για το έγκλημα 
στον Κυβερνοχώρο», όπως και η κύρωσή τους στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν 
4411/2016, νομιμοποιούνται ευθέως με την επίκληση της επιτακτικής ανάγκης 
προστασίας συγκεκριμένων εννόμων αγαθών που πλήττονται από τη διάπρα-
ξη εγκλημάτων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Μια σειρά κενών, αλλά και ασα-
φειών ή εγγυητικών ελλείψεων σε σχέση με την προστασία του ατόμου κα-
θιστούν αναγκαία τη συμπλήρωση της Σύμβασης, ώστε να μην προτάσσεται 
- άνευ σαφών δικαιοκρατικών προϋποθέσεων και ορίων - η ευρύτατη αστυ-
νόμευση του διαδικτύου και η άκριτη και γενικευμένη παροχή στοιχείων των 
συνδρομητών εκ μέρους των οι εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες πρόσβα-
σης στο διαδίκτυο. 

Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να συνεισφέρει επιτυχώς, και δη σε προληπτι-
κό πεδίο, η ανάπτυξη νέων μεθόδων ασφάλειας δικτύων. Ως απολύτως απα-
ραίτητη κρίνεται, εξάλλου, η εφαρμογή των κείμενων ρυθμίσεων υπό το φως 
αφενός του νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και αφετέρου των άρθρων 6 και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώ-
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ματα του Ανθρώπου. Τέλος, ιδιαίτερη δικαιοκρατική ευαισθησία προσήκει 
στην ανάγκη εξειδικευμένης και πληρέστερης ρύθμισης των προϋποθέσεων 
διαγραφής των προσωπικών στοιχείων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
μιας αστυνομικής έρευνας. 



       Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Κοινωνική Δικτύωση: 
Προκλήσεις στο Ψηφιακό Περιβάλλον

Μάρω Βλαχοπούλου
Καθηγήτρια Ψηφιακού Μάρκετινγκ & e-Επιχειρείν, Τμήμα Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διευθύντρια του Εργαστηρίου 
Πληροφοριακών Συστημάτων & e-Επιχειρείν ISeBlab, mavla@uom.edu.gr

Εισαγωγή
Η εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί σήμερα θεμελιώδη παράγοντα 
της διαμόρφωσης όχι μόνο του οικονομικού και επιχειρηματικού, αλλά και του 
θεσμικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος ανά τον κό-
σμο. Σε επίπεδο επιχειρηματικής δράσης, οι συνθήκες αυτές αλλάζουν ιδιαί-
τερα το επιχειρηματικό περιβάλλον, καθιστώντας το πιο γρήγορα εξελισσόμε-
νο, πιο αβέβαιο, αλλά ταυτόχρονα και γόνιμο πεδίο ευκαιριών για ανάπτυξη 
νέων δραστηριοτήτων. 

Επιπλέον, οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ σε σχέση με την άντληση 
ή διαμοιρασμό πληροφοριών, καθώς και με τις διάφορες μορφές online επι-
κοινωνίας, καναλιών εμπορίας, διανομής και logistics, οδήγησαν στην αλλα-
γή του τρόπου που η επιχείρηση προσεγγίζει και αλληλεπιδρά με τους πελά-
τες, προμηθευτές και συνεργάτες της. Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται 
οι καινοτόμες εφαρμογές στα πλαίσια της άσκησης του μάρκετινγκ και της εν 
γένει επιχειρηματικής δράσης στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, εντοπίζο-
νται οι σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις και πιστοποιείται η ανάγκη θε-
σμοθέτησης της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων 
οντοτήτων με έμφαση στον καταναλωτή.

Ι. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και το ψηφιακό μάρκετινγκ
Με βάση τις ΤΠΕ, ο σύγχρονος επιχειρηματίας θα πρέπει να επιδιώκει το συ-
νταίριασμα των κλασικών αρχών και μεθόδων μάρκετινγκ και επιχειρείν με 
τις σύγχρονες εφαρμογές καινοτόμων μοντέλων σε ψηφιακό περιβάλλον μέσα 
από την τήρηση των θεσμικών κανόνων, καθώς και της ηθικής και κοινωνι-
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κής υπευθυνότητας με γνώμονα την πελατειακή αξία και την ανταπόδοση αξί-
ας από τους πελάτες. Στα πλαίσια λοιπόν του ψηφιακού μετασχηματισμού οι 
βασικότερες κατευθύνσεις για το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι (Βλαχοπούλου, 
Δημητριάδης, 2014): 

•  ο επιτυχής προσδιορισμός και επιλογή της αγοράς-στόχου μέσα από έγκαι-
ρη, άμεση και έγκυρη πληροφόρηση, 

•  η αμφίδρομη επικοινωνία βάσει σύγχρονων εργαλείων με προμηθευτές, 
συνεργάτες και πελάτες, και 

•  η ανάπτυξη δικτύων συνεργασιών μεταξύ αυτών για την άμεση ανταπό-
κριση στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και στις ανά-
γκες των πελατών. 

H επιτυχία στηρίζεται στη ψηφιακή ετοιμότητα με άμεση ανταπόκριση σε 
προκλήσεις ψηφιακού περιβάλλοντος, ψηφιακής επιχειρηματικότητας και 
συνθηκών εργασίας, εφαρμόζοντας καινοτόμα e/m business models, smart 
marketing, mobile apps, Social Media, βασισμένα σε ICT καινοτομία- σύγχρο-
να ψηφιακά εργαλεία & πλατφόρμες με σκοπό δημιουργία προσωποποιημέ-
νων σχέσεων με τον καταναλωτή (MTPMB Tiago, JMC Veríssimo, 2014 )

ΙΙ. Ο ρόλος του πελάτη στο ψηφιακό περιβάλλον
Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες 2018 Global Digital από τους οργανισμούς 
We Are Social και Hootsuitereveals, υπάρχουν περισσότερα από 4 δισεκατομ-
μύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Πάνω 
από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού είναι πλέον σε απευθείας σύνδεση, 
με τα τελευταία δεδομένα να δείχνουν ότι σχεδόν το ένα τέταρτο του ενός δι-
σεκατομμυρίου νέων χρηστών μπήκε στο διαδίκτυο για πρώτη φορά το 2017. 
Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πάρει την πρώτη κινητή 
συσκευή τους το 2017, και τα δύο τρίτα των 7,6 δισεκατομμυρίων κατοίκων 
έχουν τώρα ένα κινητό τηλέφωνο.Περισσότερο από το ήμισυ των συσκευών 
που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι επίσης «έξυπνες» συσκευές, οπότε είναι 
όλο και πιο εύκολο για τους ανθρώπους να απολαμβάνουν μια πλούσια εμπει-
ρία διαδικτύου όπου κι αν βρίσκονται. Η χρήση των κοινωνικών μέσων συ-
νεχίζει να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό και ο αριθμός των ατόμων που χρησιμο-
ποιούν την κορυφαία πλατφόρμα σε κάθε χώρα έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 1 
εκατομμύριο νέους χρήστες καθημερινά τους τελευταίους 12 μήνες. Περισ-
σότεροι από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν 
πλέον τα κοινωνικά μέσα κάθε μήνα, ενώ 9 στους 10 από αυτούς τους χρήστες 
έχουν πρόσβαση στις επιλεγμένες πλατφόρμες τους μέσω κινητών συσκευών. 
Δεν είναι μόνο ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο που 
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έχει αυξηθεί το 2018,αλλά και ο χρόνος που ξοδεύουν οι άνθρωποι στο δια-
δίκτυο. Τα τελευταία στοιχεία από το GlobalWebIndex δείχνουν ότι ο μέσος 
χρήστης του Διαδικτύου ξοδεύει τώρα περίπου 6 ώρες καθημερινά χρησιμο-
ποιώντας συσκευές και υπηρεσίες που λειτουργούν με διαδίκτυο - δηλαδή 
περίπου το ένα τρίτο της ζωής του (https://wearesocial.com/blog/2018/01/
global-digital-report-2018)

Ο ρόλος ως εκ τούτου του πελάτη μεταβάλλεται: 

  Ο πελάτης μετακινείται από το βάθρο του παθητικού αποδέκτη διαφημι-
στικών μηνυμάτων και των λοιπών επιχειρηματικών ενεργειών σε ένα πε-
δίο συμμετοχικής δράσης και συνέργειας με την επιχείρηση. 

  Ο πελάτης προσεγγίζει την επιχείρηση, αναζητά πληροφορίες, παρέχει 
πληροφορίες για τη συμπεριφορά του, αλληλεπιδρά, αναπτύσσει μακρο-
χρόνιες σχέσεις, συνεργάζεται μαζί της, συμμετέχει στην ανάπτυξη του 
προϊόντος και της προωθητικής της πολιτικής, μιλάει για την επιχείρη-
ση και τα προϊόντα της, ενίοτε μετατρέπεται σε «διαφημιστή» ακόμη και 
«πωλητή» της (συν-δημιουργό -Co-creation στη διαφήμιση, με καταναλω-
τική Δέσμευση - Consumer Engagement, συνήγορο - Evangelist, Advocate, 
eWom). 

  Γίνεται πλέον λόγος για μάρκετινγκ που δημιουργείται από τον ίδιο το πε-
λάτη (Consumer Generated Marketing - SGM ), για προϊόντα που υποστη-
ρίζονται δυναμικά από τον πελάτη (advocacy), για παραγωγή που γίνεται 
με την άμεση συνέργεια του πελάτη (συμπαραγωγό - Prosumer).

  Το τελικό αποτέλεσμα είναι η προσωποποίηση των προϊόντων και παρε-
χομένων υπηρεσιών (personalization/ εξατομίκευση).

Παραδείγματα εξατομίκευσης στο χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ έχουμε 
πολλά τα τελευταία χρόνια από επιχειρήσεις που προσφέρουν προϊόντα και 
υπηρεσίες διαδικτυακά και δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να δια-
μορφώνουν τα προϊόντα προσαρμοσμένα πλήρως στις ανάγκες τους. Τέτοιο 
παράδειγμα αποτελεί η εταιρία δημητριακών που εξαπλώθηκε διαδικτυακά δί-
νοντας τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τα δικά σου δημητριακά επιλέγοντας 
μεταξύ 80 οργανικών συστατικών (https:// mymuesli.com). Ακόμη, δίνεται η 
δυνατότητα να δημιουργήσετε κούκλα πανομοιότυπο με το παιδί σας στέλνο-
ντας σχετική φωτογραφία στην εταιρία my twinn.com.

Ειδικότερα γίνεται λόγος για το «ταξίδι του πελάτη» - Customer’s journey 
(Leeflang et al.,2014) που αποτελεί βασική προϋπόθεση και συνάμα πρόκλη-
ση στην ανάπτυξη στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ μιας εταιρίας, ώστε να 
γνωρίσει τον πελάτη της ή τον δυναμικό πελάτη της (KN Lemon, PC Verhoef, 
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2016). Τα σχετικά στάδια, στα οποία αντίστοιχα προσεγγίζεται ο πελάτης με 
διάφορα εργαλεία και τεχνικές του ψηφιακού μάρκετινγκ είναι (σχήμα 1):

•  Ενημέρωση: Ο καταναλωτής πληροφορείται σχετικά με την επιχείρηση και 
το τι προσφέρει- Brand awareness 

•  Γνώμη: Ο καταναλωτής αποφασίζει αν του αρέσει ή όχι το προϊόν ή η υπη-
ρεσία

•  Εξέταση: Ο καταναλωτής σχηματίζει μια πρώτη εντύπωση για την επιχεί-
ρηση και αυτά που προσφέρει μέσω της αλληλεπίδρασης

•  Προτίμηση: Τα προϊόντα ή η υπηρεσίες αρέσουν πλέον στον καταναλωτή

•  Συναλλαγή: Ο καταναλωτής αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες 

•  Υιοθέτηση: Σχηματίζεται η πρώτη εμπειρία μεταξύ καταναλωτή και υπη-
ρεσίας/προϊόντων - μπορεί να οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες αγορές

•  Αφοσίωση: Ο καταναλωτής θα συνεχίσει να αγοράζει τα προϊόντα ή υπη-
ρεσίες και οι πιθανότητες να επηρεαστεί και να μεταπηδήσει σε έναν αντα-
γωνιστή είναι μικρότερες

•  «Συνήγορος» –Ευαγγελιστής»: Ο καταναλωτής θα δηλώσει ενεργά την 
ικανοποίηση του από τις υπηρεσίες/προϊόντα σε άλλους 

Σχήμα1: Customer’s journey και τεχνολογίες ψηφιακού μάρκετινγκ

Στο πλαίσιο αυτής της ψηφιακής ανάπτυξης, βλέπουμε μεγαλύτερους αριθ-
μούς ηλικιωμένων χρηστών που συνδέονται με τα κοινωνικά μέσα. Μόνο στο 
Facebook ο αριθμός των χρηστών ηλικίας 65 ετών και άνω αυξήθηκε σχεδόν 
κατά 20% τους τελευταίους 12 μήνες. Η βασική πλατφόρμα του Facebook εξα-
κολουθεί να κυριαρχεί στο παγκόσμιο κοινωνικό τοπίο, ενώ οι συνολικοί χρή-
στες αυξάνονται κατά 15% από έτος σε έτος και φτάνουν σχεδόν 2,17 δισ. στις 
αρχές του 2018. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Έκθεσης 
Ψηφιακής Αγοράς (statista.com, Statista’s Digital Market Outlook), η συνολι-
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κή αξία της online αγοράς καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 16% κατά 
το τελευταίο έτος. Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες το 2017 ανήλθαν σε σχεδόν 
1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με τα προϊόντα μόδας να αντιπροσωπεύ-
ουν τη δημοφιλέστερη κατηγορία.

ΙΙΙ.  Οι τρεις πυλώνες αναδυόμενων τεχνολογιών  
για το ψηφιακό μάρκετινγκ

Η συνεχής ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας/Πληροφορικής και Επι-
κοινωνίας (ΤΕΠ) - Information and Communication Technologies (ICT) με τη μορφή: 

•  Καινοτόμων τεχνολογιών ή εργαλείων συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης, δι-
αμοιρασμού, διάχυσης και διανομής δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων,

•  Πληροφοριακών Συστημάτων διαχείρισης δεδομένων, πληροφοριών και 
γνώσεων – Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Information Systems, Knowledge Based 
Systems, Business Intelligence) και 

•  Τεχνολογιών σε περιβάλλον ιστού/διαδικτύου (web technologies and Internet) 
με εφαρμογές καινοτόμων μοντέλων ηλεκτρονικού & κινητού επιχειρείν και 
κοινωνικών μέσων μάρκετινγκ, παρέχει νέες προοπτικές και προκλήσεις επι-
χειρηματικής δράσης και δίνει νέες διαστάσεις στην ανάπτυξη μιας επιχειρη-
ματικής οικονομικής μονάδας και στην ενάσκηση του μάρκετινγκ που δεν πρέ-
πει να μείνουν αναξιοποίητες από τους σύγχρονους επιχειρηματίες και μάρκε-
τινγκ μάνατζερς (Misirlis, N., & Vlachopoulou, M., 2018).

Τρεις σύγχρονες προσεγγίσεις - πυλώνες ΤΠΕ

Τεχνολογίες συλλογής & διανομής δεδομένων/πληροφοριών  
Εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων

Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών/Γνώσης - Επιχειρηματικής 
Ευφυΐας (Business intelligence)

Επέκταση των συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ως 
προς συγκεκριμένες εφαρμογές

(ΜΚΤ, εφοδιαστική αλυσίδα)

Αξιοποίηση ιστού και διαδικτύου
Ανάπτυξη μοντέλων ηλεκτρονικού και κινητού επιχειρείν/
Ε-Mobile business & κοινωνικών μέσων μάρκετινγκ
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Η χρήση των ΤΕΠ στο σύγχρονο επιχειρείν και μάρκετινγκ, σύμφωνα με τους 
τρεις πυλώνες που καταγράφηκαν παραπάνω, αναδεικνύεται στις μέρες μας 
ίσως ο πιο κρίσιμος παράγοντας για την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου 
πλαισίου ανάπτυξης πελατειακής αξίας και σχέσεων με πελάτες, καθώς και 
για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Βλαχοπούλου και Δημητρι-
άδης, 2014; Brady et al., 2008; Leeflang, et al, 2014).

Οι δύο πρώτοι πυλώνες αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για ηλεκτρονική 
επιχειρηματική δράση και ενέργειες ψηφιακού μάρκετινγκ. Ο πρώτος πυλώ-
νας αναφέρεται σε καινοτόμες τεχνολογίες για τη συλλογή και διαμοιρασμό 
των αναγκαίων πληροφοριών, ο δεύτερος στη διαχείριση και ανάλυση αυτών, 
καθώς και στην ενδοεπιχειρησιακή ολοκλήρωση των συναλλαγών και επικοι-
νωνιών, ώστε η διοίκηση της επιχείρησης να μπορεί να παρακολουθεί τις δι-
άφορες διαδικασίες και την επίδοσή τους, καθώς και να ανταποκρίνεται άμε-
σα στα αιτήματα των πελατών της, στα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν 
από τους προμηθευτές της και τέλος να συντονίζει αποτελεσματικά το δίκτυο 
των συνεργατών της. Τέλος, έχοντας ήδη αποφασίσει, επιλέξει και υλοποιή-
σει τις βασικές τουλάχιστον τεχνολογίες και πληροφοριακά συστήματα που 
κρίνονται κατάλληλα και αναγκαία μπορεί να προχωρήσει στην ανάπτυξη μο-
ντέλων και στρατηγικών ηλεκτρονικού και κινητού επιχειρείν και μάρκετινγκ, 
καθώς και να προγραμματίσει και να υλοποιήσει την στρατηγική της κοινωνι-
κής δικτύωσης.

Ειδικότερα, στον πρώτο πυλώνα εντάσσονται όλες οι τεχνολογίες και τα ηλε-
κτρονικά μέσα που αποσκοπούν στη συγκέντρωση δεδομένων και πληροφορι-
ών που αφορούν στην αγοραστική συμπεριφορά, καθώς και στην παρακολού-
θηση των πωλήσεων και των αποθεμάτων των προϊόντων ή υπηρεσιών. Με 
τη βοήθεια τεχνολογιών μάρκετινγκ βάσει δεδομένων (Database Marketing) 
και την ηλεκτρονική παρακολούθηση των σημείων πώλησης (EPOS, electronic 
point of sales), με τη χρήση έξυπνων καρτών (smart cards) και προγραμμάτων 
πιστότητας (loyalty programs), με την εφαρμογή συστημάτων γραμμωτού κώ-
δικα ή συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων και συ-
στημάτων γρήγορης ανταπόκρισης (bar codes, RFID, QR codes & NFC), με τη 
χρήση κινητών συσκευών (mobile devices) και πολυμέσων (multimedia), συλ-
λέγονται και διαμοιράζονται μεταξύ των συναλλασσόμενων χρήσιμα δεδομένα 
και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και με μεγάλη ακρίβεια. Ο δεύτερος 
πυλώνας αναφέρεται στην οργάνωση των δεδομένων και πληροφοριών που 
συγκεντρώνονται, τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό περιβάλ-
λον της επιχείρησης/ οργανισμού σε βάσεις δεδομένων και data marts και την 
περαιτέρω επεξεργασία / ανάλυσή τους με την υποστήριξη πληροφοριακών 
συστημάτων. Το είδος και ο τύπος των πληροφοριακών συστημάτων εξαρτά-
ται από την πληροφορία, την επιχειρησιακή λειτουργία, τη διαδικασία, το εί-
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δος των αποφάσεων που υποστηρίζονται, καθώς και την επιλεγόμενη τεχνο-
λογία. Στη διάθεση του επιχειρηματία βρίσκεται έτσι μια πληθώρα επιλογών 
πληροφοριακών συστημάτων, με επιμέρους διακρίσεις τυπολογιών βάσει δια-
φόρων κριτηρίων (όπως η συγκεκριμένη επιχειρηματική διαδικασία που υπο-
στηρίζεται, το μέγεθος της επιχείρησης, ο κλάδος που δραστηριοποιείται, το 
κόστος των συστημάτων, η δυνατότητα προσαρμογής στα δεδομένα της επι-
χείρησης, αν είναι ανοικτό λογισμικό, SaaS Software as a Service, κ.ά). Ξεκι-
νώντας από τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, γνωστά ως ERP 
(Enterprise Resource Planning), η εκάστοτε επιχείρηση επιλέγει και συνθέ-
τει το δικό της μίγμα πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να μπορεί να αντα-
ποκριθεί στις ανάγκες της και να προχωρήσει σε ηλεκτρονική επιχειρηματική 
δράση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων μέσα από το διαδίκτυο. Τα σημαντικότε-
ρα στα πλαίσια του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ πληροφοριακά συστήματα είναι 
τα συστήματα διαχείρισης πελατών (Customer Relationship Management CRM) 
και συνεργατών (Partner Relationship Management PRM) & cloud computing. 
Γνωστά συστήματα που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις που έχουν ενεργή 
δράση στο διαδίκτυο είναι τα συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας 
(Supply Chain Management SCM), τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήμα-
τα (GIS Geographic Information Systems) βάσει ψηφιακών χαρτών, τα συστή-
ματα διαχείρισης γνώσης και εξόρυξης γνώσης από δεδομένα (data mining) 
με βάση τα συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence ΒΙ). Η 
έννοια ΒΙ αναφέρεται σε τεχνολογίες, εφαρμογές, ικανότητες και πρακτικές 
που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν επιχειρήσεις στην καλύτερη κατανό-
ηση της αγοραστικής συμπεριφοράς και στην εύρεση επιχειρηματικών ευκαι-
ριών. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, οι επιχειρηματικές κι-
νήσεις και αποφάσεις στηρίζονταν σε περιορισμένα δεδομένα και στο επιχει-
ρηματικό ένστικτο του εκάστοτε διευθυντή. 

Σήμερα, ο τεράστιος όγκος ηλεκτρονικών δεδομένων (που συλλέγονται πλέον 
με αυτοματοποιημένο τρόπο όπως είδαμε), σε συνδυασμό με τις τεχνολογι-
κές εξελίξεις, έχει προκαλέσει την ανάγκη για ειδικά εργαλεία, συστήματα και 
στρατηγικές διαχείρισης και αξιοποίησης της επιχειρηματικής πληροφορίας. Ο 
τρίτος πυλώνας, τέλος, αναφέρεται σε δράσεις ηλεκτρονικού και κινητού επι-
χειρείν και μάρκετινγκ με τη χρήση καινοτόμων μοντέλων και ανάπτυξη στρα-
τηγικής διαδικτυακού μάρκετινγκ, με σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοσελίδας 
και ιστοτόπων, με τεχνολογίες για σειρά κατάταξης σε μηχανές αναζήτησης 
(search engine optimization, SEO/ SEM, Pay Per Click PPC), email μάρκετινγκ, 
ιογενές μάρκετινγκ (viral), συνεργατικό μάρκετινγκ (affiliate marketing), μο-
ντέλα διαμοιρασμένης οικονομίας (sharing economy models), πληθοπορισμού 
(crowdsourcing / crowd funding) και παχνιδοποίησης (gamification), όπως και 
σε στρατηγικές και εφαρμογές με τη χρήση κοινωνικών μέσων μάρκετινγκ 
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(social media marketing). Σε αυτόν τον πυλώνα εντάσσονται θέματα και ενέρ-
γειες, που αφορούν σε: 

  Σχέδιο Μάρκετινγκ για ηλεκτρονική δράση - Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό 
Σχέδιο (E-Business Plan): διαδικασία σχεδιασμού, βήματα, αναγκαίες πλη-
ροφορίες, πηγές άντλησης πληροφοριών, αποφάσεις – ενέργειες 

  Τεχνολογίες, μοντέλα και λειτουργίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου και ηλεκτρο-
νικού επιχειρείν, ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα (E-Business Models) 
– Καινοτομίες και τα συστατικά τους στοιχεία: βασικά δομικά μέρη, τρό-
πος ανάπτυξης, πρόταση αξίας, στόχοι, καθορισμός αγοράς στόχου, δια-
φοροποίηση από τα παραδοσιακά, προϋποθέσεις εφαρμογής και επιτυχίας, 
συνεργασίες, υποδομή, χρήση τεχνολογίας και διαδικτυακών εφαρμογών, 
κανάλια λειτουργίας, χρηματοοικονομική ροή, έσοδα, κόστος υλοποίησης, 
αναγκαίοι πόροι, διαδικασίες και πρακτικές εφαρμογών 

  Κινητό Επιχειρείν & Μάρκετινγκ (Mobile Business, Mobile Marketing): νέα 
κανάλια, πρόσθετες δυνατότητες, καινοτόμα συστήματα και νέες τεχνολο-
γίες, εμπλεκόμενοι στην ανάπτυξη εφαρμογών, πεδία εφαρμογών (όπως: 
δήμοι κοινότητες- έξυπνη πόλη – μεταφορές/ logistics- υγεία –τουρισμό – 
τράπεζες –εκπαίδευση- περιβάλλον) 

  Κοινωνικά μέσα μάρκετινγκ, κοινωνικά δίκτυα (Social media marketing / 
social networks): προκλήσεις, ευκαιρίες, κίνδυνοι, προοπτικές, διαδικασί-
ες, παραδείγματα και ανάλυση εφαρμογών – πρακτικές εφαρμογών 

  Search Engine /Marketing Optimization, SEO /SEM: μέθοδοι ώστε να επιτυγ-
χάνει η επιχείρηση / ιστοσελίδα καλή σειρά σε μηχανές αναζήτησης, τι θα 
πρέπει να κάνω, εργαλεία, διαδικασίες

  Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας στρατηγικών και ενεργειών με μέτρη-
ση αποτελεσματικότητας ιστοσελίδας (web / social media metrics). Ερ-
γαλεία και διαδικασία ανάλυσης διαδικτυακής αποτελεσματικότητας (web 
analytics) (τι μετρούμε, πως μετρούμε το όφελος από τη διαδικτυακή πα-
ρουσία και την κοινωνική δικτύωση) 

  Αξιολόγηση ιστοσελίδας/ ιστοχώρου / ηλεκτρονικού επιχειρηματικού μο-
ντέλου (Website evaluation): διαδικασία, στόχοι, εργαλεία μέτρησης, κρι-
τήρια, δείκτες, λογισμικό, μοντέλα μέτρησης. Για την εφαρμογή του Google 
Analytics ερωτήματα που πρέπει να αναλύουμε στα στατιστικά μιας ιστοσε-
λίδας είναι:

• Πώς μας βρήκαν;

• Από ποια site μας βρήκαν;
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• Πόση ώρα έμειναν μέσα στο site;

• Πόσες σελίδες είδαν και ποιες;

• Σε ποια σελίδα έφυγαν; 

• Από ποιες χώρες είναι οι επισκέπτες μας;

• Ποιες είναι οι ώρες και μέρες αιχμής;

• Πόσες επαναληπτικές επισκέψεις έχουμε από τον ίδιο χρήστη;

• Πόσοι είναι οι μοναδικοί επισκέπτες; 

Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη στη χρήση των κι-
νητών από τους καταναλωτές σε καθημερινή βάση για κάλυψη των αναγκών 
τους σε σχέση με πληροφόρηση, επικοινωνία και πραγματοποίηση αγορών. 
Το «Mobile marketing είναι ένα σύνολο πρακτικών, που επιτρέπουν σε επιχει-
ρήσεις και οργανισμούς, να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με το κοινό 
τους, με ένα διαδραστικό και συναφή τρόπο μέσα από οποιαδήποτε κινητή συ-
σκευή ή δίκτυο» (ΜΜΑ). Τα εργαλεία του έχουν πολύ χαμηλό κόστος χρήσης 
και είναι προσωποποιημένα, ενδεικτικά αναφέρονται τεχνολογίες που εφαρ-
μόζονται, όπως, QR codes, επαυξημένη πραγματικότητα - augmented reality, 
location based, beacons, geofencing, push notification. Ειδικότερα διακρί-
νουμε σε εφαρμογές/ τεχνολογίες: Mobile E-mail Marketing, Mobile websites, 
Mobile apps, Mobile display (banner) ads, QR codes, Mobile Paid Search, Mobile 
Coupons, Location-Based Marketing (LBM), Near Field Communications (NFC), 
In-game Mobile marketing NG, Mobile advertising: Mobile banners, Mobile Pay 
per Click, Contextual mobile ads, Idle screen advertising. Για τις εφαρμογές 
του κινητού επιχειρείν εφαρμόζεται αυστηρά η προσωποποιημένη προσέγγιση 
πελατών και χρήζει περαιτέρω προσοχής ο τρόπος συλλογής, διαμοιρασμού 
και χρήσης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, η συναίνεσή τους και 
η πιστοποίηση της ασφάλειας και εμπιστοσύνης αυτών κατά τις σχετικές συ-
ναλλαγές (Saprikis, V., Markos, A., Zarmpou, T., & Vlachopoulou, M.,2018).

IV.  Προκλήσεις ψηφιακού περιβάλλοντος και συμπεριφορά 
αγοραστών

Ο κόσμος στον οποίο ζούμε από τα τέλη του 20ου αιώνα χαρακτηρίζεται από 
αλλαγές που έφερε η εκθετική ανάπτυξη της κάθε είδους τεχνολογίας γενικό-
τερα, αλλά ειδικότερα αυτή των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 
(Information and communication technologies - ΤΠΕ). Οι τεχνολογίες αυτές 
είναι πλέον παρούσες σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής των πολιτών 
ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού της γης. Στις αναπτυγμένες χώρες κάθε 
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μορφής και περιεχομένου επικοινωνία, προσωπική ή επαγγελματική, η ενη-
μέρωση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, η έρευνα, η εργασία, οι συνδιαλλαγές 
των πολιτών με το κράτος, η λειτουργία των επιχειρήσεων και οι συναλλα-
γές τους βασίζονται πλέον σε υποδομές και εφαρμογές ψηφιακές (Leeflang, 
et al., 2014). Η πρόσβαση στο διαδίκτυο ανοίγει κλειστές κοινωνίες και χώ-
ρες στον υπόλοιπο κόσμο, η χρήση των κοινωνικών δικτύων επιτρέπει σε πο-
λίτες να συμμετέχουν και να οργανωθούν για να ξαναγράψουν το σύνταγμα 
μιας χώρας (βλ. Ισλανδία http://www.theguardian.com/world/2011/jun/09/
iceland-crowdsourcing-constitutionfacebook) ή και να ανατρέψουν καθεστώ-
τα (βλ. αραβική άνοιξη). 

Η πληροφορία ως στρατηγικός επιχειρησιακός πόρος και η διαχείριση της για 
την απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της αγοράς και της κατανόησης/ 
γνώσης των πελατών, προμηθευτών και συνεργατών προβάλλει πλέον ως βα-
σική προϋπόθεση για την επιτυχή δράση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο 
σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Νέες και συνεχείς προκλήσεις μέσα από το 
περιβάλλον ιστού παρουσιάζονται για θέματα: υιοθέτησης καινοτόμων μοντέ-
λων, ανάπτυξης προϊόντων σε συνεργασία με πελάτες και τρίτους, διοίκησης 
ισχυρών επωνυμιών & δημιουργίας αξίας μάρκας, προσαρμοσμένης και εξα-
τομικευμένης τιμολόγησης, επιλογής και συντονισμού καναλιών διανομής και 
επικοινωνίας, καθώς και μέτρησης της απόδοσης των εκάστοτε διαδικτυακών 
επιχειρηματικών ενεργειών & μάρκετινγκ (Chaffey et al., 2012). 

Στην ψηφιακή εποχή αλλάζει ο τρόπος που:

• Ψωνίζουμε (εικονικά καταστήματα, amazon, ebay, caremarket.gr, anytime,…). 
Για παράδειγμα η Tesco, μία μεγάλη αλυσίδα Super Market που δραστηριοποι-
είται σε πολλές χώρες, θέλοντας να καταλάβει την πρώτη θέση στην Κορέα και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κορεάτες είναι στην παγκόσμια κατάταξη οι δεύτε-
ροι πιο σκληρά εργαζόμενοι, δημιούργησε εικονικά καταστήματα σε σταθμούς 
μετρό, όπου οι διερχόμενοι μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα που επιθυ-
μούν εύκολα και χωρίς να χάνουν χρόνο με τη βοήθεια του smartphone τους. 
Χωρίς να ανοίξει δηλαδή καινούρια καταστήματα, δημιούργησε επιπλέον ση-
μεία πώλησης που παράλληλα διευκόλυναν τους σκληρά εργαζόμενους πελά-
τες της. Στον υπόγειο σιδηρόδρομο των πόλεων της χώρας οι τοίχοι του σταθ-
μού αναμονής για το τρένο είναι καλυμμένοι με φωτογραφίες (πόστερς) πιστής 
απομίμησης των ραφιών ενός κανονικού σούπερ μάρκετ. Ο επιβάτης κατά την 
διάρκεια αναμονής του τρένου μπορεί να περιηγηθεί εικονικά στα ράφια και να 
αποφασίσει για τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. Σκανάροντας τον QR κώ-
δικα που βρίσκεται κάτω από κάθε προϊόν, αυτό μεταφέρεται στο ηλεκτρονικό 
καλάθι του πελάτη. Όταν ο πελάτης ολοκληρώσει τις ιδεατές αγορές του, εκτε-
λώντας την παραγγελία του, αυτή αποστέλλεται στο σούπερ μάρκετ, όπου ο 
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αρμόδιος υπάλληλος την ετοιμάζει, συσκευάζει και παραδίδει στο δίκτυο διανο-
μής. Την προαποφασισμένη ώρα από τον αγοραστή-πελάτη, η μεταφορική εται-
ρεία του σούπερ μάρκετ θα παραδώσει τις συσκευασμένες αγορές του ταξιδιώ-
τη του υπόγειου σιδηρόδρομου στο σπίτι του, στο οποίο προφανώς ο ίδιος έχει 
ήδη φθάσει. Η TESCO ανακοίνωσε ότι μετά από την ολοκλήρωση αυτής της κα-
μπάνιας, ο αριθμός των χρηστών που ενεγράφησαν (registration) για την χρή-
ση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της εταιρείας ανέβηκε κατά 76% ενώ οι πωλή-
σεις ανέβηκαν 130%.

• Ενημερωνόμαστε για τα ΝΕΑ (portals, e-news, social media,…), παίζουμε (ηλε-
κτρονικά καζίνο, στοιχηματικές εταιρίες online, κινητές εφαρμογές με παιχνί-
δια, κ.ά.).

• Επιλέγουμε τουριστικούς προορισμούς και οργανώνουμε τα ταξίδια μας και τη 
μεταφορά μας (Airbnb, Uber, Taxibeat, Bedsonboard, booking.com,travelocity), 
εστίαση, φαγητό (e-food).

• Παράγουμε (3D printers) 

• Επιχειρούμε (με καινοτόμα μοντέλα: Sharing economy, gamification, crowdsourcing 
– crowd funding, affiliate marketing model, viral model, mobile apps, social media 
platforms, community models, augmented reality, push notification, location based 
mobility, ….) 

• Εκπαιδευόμαστε (e-learning, open courses, personalized education, νέες 
πλατφόρμες εκπαίδευσης).

• Ερευνούμε (Big Data analytics, neuromarketing, open data, infographics), 
και επικοινωνούμε τα ερευνητικά μας πορίσματα (altmetrics, ResearchGate, 
Academia: Karanatsiou, D., Misirlis, N., & Vlachopoulou, M. (2017). 

• Επιλέγουμε φροντίδα υγείας, διατροφής και άσκησης (personalized medicine 
& fitness).

• Γίνονται χρηματικές, τραπεζικές συναλλαγές (paypal, bitcoin, blockchain, 
google wallet, e-m banking).

• Ασκείται η πολιτική, επηρεάζονται οι πολίτες από πολιτικά κόμματα και 
πολιτικούς (“Trumping” & “Brexit” campaign από την Big Data company: 
Cambridge Analytica, ...). 

Συγκεκριμένα η εταιρία δήλωνε ότι έχει στην κατοχή της μια βάση δεδομέ-
νων από 4-5,000 σημεία συγκέντρωσης δεδομένων για κάθε ενήλικα της Αμε-
ρικής- “We have a massive database of 4-5,000 data points on every adult in 
America”. Ο ψυχολόγος Michal Kosinski ανέπτυξε μια μέθοδο για να αναλύσει 
τους ανθρώπους λεπτομερώς με βάση τη δραστηριότητά τους στο Facebook. 
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Μήπως ένα παρόμοιο εργαλείο βοήθησε τον Donald Trump να νικήσει; Δύο δη-
μοσιογράφοι από το “Das Magazin” με έδρα τη Ζυρίχη έκαναν συλλογή δε-
δομένων. Η Cambridge Analytica εφάρμοσε την τεχνική της ψυχογράφησης 
“psychographs” για την επιρροή σε καταναλωτές και ψηφοφόρους με βάση 
δεδομένα αγοραστικής συμπεριφοράς και ψυχολογικών προφίλ με αποτέλε-
σμα να κατηγορηθεί για χειραγώγηση των ψηφοφόρων για τις εκλογές του 
Προέδρου Τράμπ. (https://motherboard.vice.com/en_us/article/how-our-
likes-helped-trump-win). Η ίδια εταιρία θεωρήθηκε υπεύθυνη για το Brexit, 
με κατηγορίες σχετικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων των Βρετανών 
πολιτών. Για το θέμα αυτό το άρθρο της Guardian με τίτλο «Η μεγάλη λη-
στεία του Brexit στη Βρετανία: πώς παραβιάστηκε η δημοκρατία μας» συγκέ-
ντρωσε το μεγάλο ενδιαφέρον των αναγνωστών. (https://www.theguardian.
com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexit-robbery-hijacked-
democracy) Το άρθρο αποτελεί αντικείμενο νομικών καταγγελιών εις βάρος 
της Cambridge Analytica LLC και της SCL Elections Limited. Ειδικότερα, γίνε-
ται λόγος για την εταιρεία SCL Elections που εξαγοράστηκε από τον Robert 
Mercer, έναν δισεκατομμυριούχο επενδυτή και μετονομάστηκε σε Cambridge 
Analytica, η οποία πέτυχε μια συγκεκριμένη φήμη ως εταιρεία αναλύσεων δε-
δομένων που έπαιξε ρόλο στις εκστρατείες Trump και Brexit με αμφίβολη τη 
νομιμότητα χρήσης προσωπικπών δεδομένων.   

V. Η χρήση των κοινωνικών μέσων στο Μάρκετινγκ
Σύμφωνα με τους Kaplan και Haenlein (2010), «τα κοινωνικά μέσα είναι ένα 
σύνολο από διαδικτυακές εφαρμογές που βασίζονται στα ιδεολογικά και τε-
χνολογικά θεμέλια του Web 2.0 και επιτρέπουν τη δημιουργία και ανταλλαγή 
περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες». Τα social media πλέον 
αποτελούν μέρος κάθε προωθητικής καμπάνιας των μεγάλων επιχειρήσεων. 
Γιατί? Οι καταναλωτές εμπιστεύονται τις απόψεις άλλων καταναλωτών (φίλων 
τους ή όχι) περισσότερο από τα διαφημιστικά μηνύματα των επιχειρήσεων.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες: “Οι καταναλωτές θυμού-
νται τα brands που τους αρέσουν”. Οι νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα 
μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στο κτίσιμο ενός ισχυρού brand, 
που διασκεδάζει, φέρνει σε επικοινωνία, προκαλεί το διάλογο, ενθαρρύνει 
τη συμμετοχή, και τελικά δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία στον καταναλωτή 
(Hanna Richard, Rohm Andrew, 2011). Βασικά οφέλη είναι η αύξηση των πε-
λατών με μειωμένο κόστος, η δυνατότητα ευρείας διάδοσης των πληροφορι-
ών τους, η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελά-
τες, η δυνατότητα για καλύτερη κατανόηση και προσδιορισμό αναγκών των 
πελατών, η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πελατών και της ικανοποίησής τους 
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και τέλος, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της γενικότερης εταιρικής κα-
μπάνιας μάρκετινγκ. Υπάρχουν διάφοροι τύποι και μοντέλα κοινωνικών μέ-
σων, όπως:

• Μπλόγκ, Blog (blogspot, wordpress, εταιρικά blogs)

• Κοινωνικά Δίκτυα- Social Networks (facebook, linkedin, google+, pinterest) 

• Microblogging (twitter)

• Bookmarking/Tagging (Reddit, Digg, Stumbleupon)

• Social Apps & Voting (integration)

• Blog Commenting/Q&A Sites (stackoverflow, yahoo answers)

• Online Video (youtube, vimeo)

• Photo Sharing (flickr)

• Podcasting (itunes)

• Presentation Sharing (slideshare )

Το μέλλον των social media προδιαγράφεται συναρπαστικό και απρόβλεπτο. 
Οι 2 πυλώνες πάνω στους οποίους θα σταθούν θα είναι από τη μια πλευρά τα 
big data και από την άλλη το Internet των πραγμάτων. Σίγουρα πολλές οι και-
νοτομίες, από την άλλη όμως και η άντληση των προσωπικών δεδομένων του 
ατόμου εγείρει κύκλους συζητήσεων όσον αφορά την παραβίαση της ιδιωτικό-
τητας και εν τέλει της ελευθερίας του ανθρώπου.

VI. GDPR & Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Βασικές προϋποθέσεις στο ψηφιακό μάρκετινγκ για τα προσωπικά δεδομέ-
να που χρησιμοποιούνται είναι: η συγκατάθεση του ατόμου να επεξεργαστεί 
η εταιρία τα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και η υπευθυνότητα, δηλαδή η 
ικανότητα να αποδείξει η εταιρία ότι συμμορφώνεται με τις αρχές του GDPR. 

ΣΕΝΑΡΙΑ συμμόρφωσης / συγκατάθεσης σχετικά με:

• Συλλογή προσωπικών δεδομένων πελατών για συντήρηση και χρήση

•  Συλλογή προσωπικών δεδομένων πελατών για χρήση για περιορισμένη 
χρονική περίοδο, προκειμένου να παρέχεται πρόσβαση σε έναν πόρο/ ε-
φαρμογή/ υπηρεσία

•  Συλλογή προσωπικών δεδομένων πελατών για συντήρηση και χρήση για 
περιορισμένους σκοπούς
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•  Ένα άτομο έχει δώσει συγκατάθεση στο παρελθόν, αλλά επιθυμεί να απο-
σύρει τη συγκατάθεσή του

• Ένα άτομο επιθυμεί να εξαιρεθεί από την ιχνηλάτηση / opt-out of tracking 

• Έγγραφο συγκατάθεσης που δόθηκε μέσω εναλλακτικών μέσων.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να διασφαλίζονται τα παρακάτω (GDPR Compliance

Checklist: A 9-Step Guide www.alienvault.com):

1.  Διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα δεδο-
μένα και τι θα χρησιμοποιηθεί. 

2.  Διασφάλιση ότι τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για 
τους σκοπούς που καθορίζονται ρητά κατά τη στιγμή της συλλογής. 

3.  Περιορισμός της συλλογής δεδομένων σε αυτό που είναι απαραίτητο για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται. 

4.  Βεβαιότητα ότι τα δεδομένα είναι ακριβή. 

5.  Αποθήκευση των δεδομένων μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, σύμ-
φωνα με τον προορισμό τους. 

6.  Πρόληψη κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή τυχαίας απώλειας των 
δεδομένων μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων ασφαλείας 

Επίλογος
Συνοψίζοντας, καταγράφουμε για μια ακόμη φορά την ανάγκη συνύπαρξης 
μεταξύ του κλασσικού και διαδικτυακού μάρκετινγκ, ειδικότερα δε σημειώ-
νουμε ότι παραμένουν σε ισχύ θέματα που αφορούν: βασικές αρχές μάρκε-
τινγκ & επιχειρείν, την εξυπηρέτηση & κατανόηση του πελάτη, το προϊόν και 
ποιότητα, τη διευκόλυνση του πελάτη, τη διαφοροποίηση έναντι των αντα-
γωνιστών, την επωνυμία – brand name, την επιλογή επιχειρηματικού μοντέ-
λου, την ηγεσία και το όραμα, τον ανθρώπινο παράγοντα, την εκτίμηση του 
περιβάλλοντος, τη διαχείριση αλλαγών & καινοτομίας. Ενώ αλλαγές διαφαί-
νονται στα παρακάτω: Τεχνολογίες συλλογής & ανάλυσης δεδομένων - Big 
data analysis, Διαχείριση Γνώσης, Τεχνολογίες επικοινωνίας Internet, SEO & 
SEM, Διαδικτυακή προβολή, Συστήματα διαχείρισης σχέσεων, Επιχειρηματι-
κές συνέργειες / δίκτυα, Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) & 
ψηφιακών προϊόντων, Συμμετοχή του πελάτη στην ανάπτυξη του μίγματος 
μάρκετινγκ, Πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και διανομής- ψηφιακό περι-
βάλλον, Εξειδίκευση γνώσης και δεξιότητας εργαζομένων, Ηλεκτρονικά Επι-
χειρηματικά μοντέλα, Mobility & mobile apps, Location based προσέγγιση, 
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Ευελιξία και προσαρμογή –Ανταποκρισιμότητα, Διεύρυνση αγοράς & ανταγω-
νισμού-παγκοσμιοποίηση, Ολοκλήρωση εφοδιαστικής αλυσίδας – IoT, Social 
Media – Κονωνική δικτύωση Social Networking και τέλος, Θεσμικό πλαίσιο. 

Για όλες τις νέες προκλήσεις και καινοτόμες εφαρμογές στο μάρκετινγκ σε ψη-
φιακό περιβάλλον προβάλλει η αναγκαιότητα ρύθμισης βάσει θεσμοθετημέ-
νων κανόνων και νέων νομοθετικών ρυθμίσεων των ακολουθητέων διαδικα-
σιών. Καθότι έχουμε πληθώρα δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τους 
πελάτες – καταναλωτές και την αγοραστική τους συμπεριφορά, με βάση τα 
οποία στοχεύουμε στην αναβαθμισμένη εξυπηρέτησή τους με τη χρήση σύγ-
χρονων ψηφιακών τεχνολογιών, οι νέες ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση 
των προσωπικών δεδομένων αποτελούν αναγκαία προσαρμογή των διαδικα-
σιών του ψηφιακού μάρκετινγκ.
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       Οι νέες τεχνολογίες στο Φορολογικό Δίκαιο: 
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Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος

Οι νέες τεχνολογίες για το Φορολογικό Δίκαιο έχουν διπλή όψη. Αποτελούν 
τόσο ευκαιρία, όσο και απειλή. Ζητούμενο είναι να αυξάνεται το πρώτο και να 
μειώνεται ή ακόμη και να εξαλειφθεί το δεύτερο. Η διπλή αυτή όψη των νέων 
τεχνολογιών στο Φορολογικό Δίκαιο εντοπίζεται και παρουσιάζεται στις γενι-
κές της γραμμές σε δύο ενότητες: αφενός μεν, τις νέες τεχνολογίες ως ευκαι-
ρία για το Φορολογικό Δίκαιο (1), αφετέρου δε, τις νέες τεχνολογίες ως απει-
λή για το Φορολογικό Δίκαιο (2). 

1. Οι νέες τεχνολογίες ως ευκαιρία για το Φορολογικό Δίκαιο

Ευκαιρία για το Φορολογικό Δίκαιο αποτελούν οι νέες τεχνολογίες, καθώς επι-
τείνουν τη διαφάνεια του φορολογουμένου, συντελούν σημαντικά στο σχημα-
τισμό μίας πληρέστερης εικόνας για τη φοροδοτική ικανότητά του και στην 
επιτάχυνση των φορολογικών ελέγχων, αλλά παράλληλα, συντελούν και στην 
αύξηση του βαθμού ή επιπέδου/μέτρου απόδειξης, στη φορολογική δίκη.

Ειδικότερα, οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν αποτελεσματικά τόσο πρώτον, 
στην επιτάχυνση και τη διευκόλυνση των φορολογικών ελέγχων στο στάδιο 
της επιλογής των υποθέσεων προς έλεγχο (από τη Φορολογική Διοίκηση), 
μέσω της μεθόδου ανάλυσης κινδύνου που συνίσταται σε επιλογή των υποθέ-
σεων προς έλεγχο, με βάση κριτήρια υψηλού κινδύνου (risk analysis system)
(α), όσο και δεύτερον, στη διευκόλυνση της απόδειξης, στα πλαίσια το μεν της 
φορολογικής διαδικασίας, το δε της φορολογικής δίκης(β). Τρίτον, οι νέες τε-

1. Προδημοσίευση από το Νομικό Περιοδικό ΔιΜΕΕ.
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χνολογίες αποτελούν σημαντικό μέσο για τη βελτίωση της συχνότητας και της 
ταχύτητας της επικοινωνίας του φορολογουμένου με τη Φορολογική Διοίκη-
ση(γ). Από τις απόψεις αυτές, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ευκαιρία για αυ-
ξημένη φορολογική διαφάνεια και πάταξη της φοροδιαφυγής.

α. Επιτάχυνση και διευκόλυνση φορολογικών ελέγχων

Εντοπισμός και διερεύνηση της ύποπτης συναλλαγής καθίστανται ευχερέστε-
ρα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Αξίζει να επισημανθεί στο ζήτημα αυτό, η πρόσφατη παραδοχή που κάνει το 
Συμβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ) στις αποφάσεις του,2 περί του ότι διευκολύνε-
ται σήμερα ο φορολογικός έλεγχος από την τεχνολογία, τις δυνατότητες της 
οποίας υποχρεούται να αξιοποιεί η Φορολογική Διοίκηση προς εξυπηρέτηση 
της ταχύτητας, της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας 
των ελέγχων της, σύμφωνα και με την αρχή ότι τα τεχνολογικά μέσα της Διοί-
κησης πρέπει να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται ευλόγως, ώστε να εξυ-
πηρετούν τις ανάγκες της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της φορο-
λογικής νομοθεσίας. Συναφώς, σημειώνεται ότι η φορολογική Διοίκηση, αντα-
ποκρινόμενη στην ως άνω υποχρέωσή της, έχει ήδη αναπτύξει από 3.10.2017 
και θέσει σε λειτουργία ειδικό λογισμικό διασταύρωσης της ακρίβειας των δη-
λώσεων φορολογίας εισοδήματος με τα στοιχεία των τραπεζικών λογαρια-
σμών στην ημεδαπή των ελεγχόμενων φορολογούμενων. Εξάλλου, στις ίδιες 
αποφάσεις του ΣτΕ, γίνεται η παραδοχή ότι η διευκόλυνση των φορολογι-
κών ελέγχων μέσω της τεχνολογίας δε δικαιολογεί τον καθορισμό μακράς 
περιόδου παραγραφής.3 Οι εν λόγω διαπιστώσεις της νομολογίας καταδεικνύ-

2. Βλ. ΣτΕ 2934/2017, σκ.10, πρβλ. ΟλΣτΕ 1738/2017, σκ. 6 και ΟλΣτΕ 2649/2017, σκ. 33.
3.  ΟλΣτΕ 1738/2017, σκ. 6. Οπώς χαρακτηριστικά αναφέρεται «ενόψει της συνταγματικής 

αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος) και προς αποφυγή 
ενθαρρύνσεως ενδεχόμενης απραξίας της φορολογικής διοικήσεως, η παραγραφή πρέ-
πει να έχει εύλογη διάρκεια, ενόψει, μάλιστα, του ότι πλέον διευκολύνεται η διαδικασία 
ελέγχου τόσο λόγω των συγχρόνων ηλεκτρονικών και άλλων μεθόδων ελέγχου όσο και 
λόγω του γεγονότος ότι πολλά δεδομένα που αφορούν την πάσης φύσεως οικονομική 
δραστηριότητα των φορολογουμένων (όπως εισόδημα π.χ. από μισθωτές υπηρεσίες, τό-
κους καταθέσεων κ.λπ.) εισάγονται στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσε-
ων φόρου εισοδήματος, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια εκ μέρους των φορολογου-
μένων και, ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται ο καθορισμός μακρού χρόνου παραγρα-
φής πέραν των χρονικών ορίων που όριζαν προϊσχύσασες διατάξεις σε χρόνο, κατά τον 
οποίο η φορολογική διοίκηση δεν διέθετε τα μέσα αυτά. Άλλωστε, η ταχύτητα των εξε-
λίξεων σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων και ο οικονομικός και ο επιχειρηματι-
κός, επιβάλλει, προς προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την ταχύτερη κατά το δυ-
νατόν εκκαθάριση των υποχρεώσεων των φορολογουμένων, ώστε τόσο αυτοί, προκειμέ-
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ουν ότι η γενίκευση των νέων τεχνολογιών και η στο έπακρο αξιοποίησή τους 
από το φοροελεγκτικό μηχανισμό μπορεί να οδηγήσει στο μέλλον ακόμη και 
σε σύντμηση των παραγραφών, γεγονός το οποίο αναμφισβήτητα θα προκα-
λούσε ανακούφιση και στα δύο μέρη: φορολογικές αρχές και φορολογούμενο, 
χωρίς να λειτουργήσει το μέτρο αυτό αρνητικά από άποψη φοροεισπρακτική, 
καθώς οι νέες τεχνολογίες καθιστούν αποτελεσματικότερους τους φορολογι-
κούς ελέγχους σε συντομότερο διάστημα.

Όσον αφορά τον εντοπισμό συναλλαγών προς φορολογικό έλεγχο, μέσω των 
νέων τεχνολογιών, παρατηρείται ότι αυτός υλοποιείται ευχερέστατα, με τη μέ-
θοδο της ανάλυσης κινδύνου που συνίσταται σε επιλογή των υποθέσεων προς 
έλεγχο, με βάση κριτήρια υψηλής επικινδυνότητας (risk analysis system), τα 
οποία εφαρμόζονται από τη Φορολογική Διοίκηση, με τη χρήση ειδικού λο-
γισμικού και την πρόσβαση των φορολογικών αρχών στη βάση δεδομένων 
elenxis και icis, όπου είναι συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν τους 
φορολογουμένους. Έτσι, άρχισε επί παραδείγματι ο έλεγχος και καταρτίσθηκε 
λίστα με τα ονόματα των 1600 πλέον οικονομικά ισχυρών φυσικών προσώπων 
της Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένων πολλών εφοπλιστών). Ητοι, η επιλογή 
των προσώπων αυτών προς έλεγχο (από το 2011 και πίσω σε βάθος δεκαε-
τίας- στα πλαίσια της παραγραφής) έγινε με κριτήριο ότι θα αποδώσουν φο-
ροεισπρακτικά έλεγχοι στα πρόσωπα που έχουν τα πλέον υψηλά εισοδήματα 
από εμπορικές επιχειρήσεις, βάσει των φορολογικών τους δηλώσεων. Ομοί-
ως, με ειδικό λογισμικό επιλέγονται προς τελωνειακό έλεγχο από τα εμπορεύ-
ματα που εκτελωνίζονται, εκείνα κυρίως τα εμπορεύματα των οποίων τα στοι-
χεία που αναγράφονται στη διασάφηση εισαγωγής ή εξαγωγής (των εμπορευ-
μάτων) συνεπάγονται, βάσει του ηλεκτρονικού συστήματος, ότι το εμπόρευ-
μα χαρακτηρίζεται πάνω από 90 % ως εμπόρευμα υψηλής επικινδυνότητας.

νου να προγραμματίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα, να γνωρίζουν τις οφειλές 
τους επικαίρως και ανά τακτά, και σχετικώς μικρά, χρονικά διαστήματα - διότι συσσώ-
ρευση οφειλών πολλών ετών, λόγω της μετά πάροδο μακρού χρόνου διενέργειας ελέγ-
χου για περισσότερα έτη και εκδόσεως των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, και αξί-
ωση συγχρόνου καταβολής αυτών μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά οικονομικά προβλή-
ματα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να συνεπάγονται δυσμενείς επι-
πτώσεις στην εθνική οικονομία γενικότερα - όσο και το κράτος να είναι σε θέση να προ-
βλέπει εγκαίρως, με σχετική ασφάλεια, τα έσοδά του για να μπορεί, στη συνέχεια, να 
προγραμματίζει και τις δαπάνες του και τον τρόπο αντιμετωπίσεώς τους». Το ίδιο σημει-
ώνεται και στην ΣτΕ 2934/2017, σκ. 6.
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β.  Διευκόλυνση της απόδειξης στα πλαίσια της φορολογικής 
διαδικασίας και της φορολογικής δίκης 

Στο στάδιο της απόδειξης, στα πλαίσια το μεν της φορολογικής διαδικασίας, 
μέσω της ανταλλαγής (συχνά πλέον αυτόματης) πληροφοριών μεταξύ φορο-
λογικών αρχών και τραπεζών (i), το δε της φορολογικής δίκης, όπου τα τρα-
πεζικά δεδομένα παρέχουν ευχερέστερα και αντικειμενικότερα συμπεράσματα 
για τις συναλλαγές (ii), παρατηρούνται τα εξής: 

i.  Διευκόλυνση στη συλλογή αποδεικτικού υλικού στα πλαίσια  
της φορολογικής διαδικασίας

Μέσω των νέων τεχνολογιών, διευκολύνεται η συλλογή αποδεικτικού υλικού, 
όπως άλλωστε τούτο καθίσταται σαφές από το παράδειγμα της αυτόματης 
ανταλλαγής πληροφοριών. Γενικά, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών έχει 
προσφάτως ενισχυθεί σε πολλά επίπεδα για φορολογικούς σκοπούς.

Συγκεκριμένα, η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών έχει πλέον 
γενικευθεί μεταξύ φορολογικών αρχών των κρατών μελών της Ένωσης και 
μεταξύ αυτών και των πιστωτικών ιδρυμάτων τους, σύστημα που έχει πολλά 
να προσφέρει στη συλλογή αποδεικτικού υλικού στα πλαίσια της φορολογι-
κής διαδικασίας. Η Ευρωπαική Ένωση εξέδωσε, από το 2011 έως σήμερα, έξι 
Οδηγίες αναφορικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, διευρύνοντας 
όλο και περισσότερο την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για 
φορολογικούς σκοπούς.4 

4.  Αρχικά εκδόθηκε η Οδηγία 2011/16/ΕΕ της 15ης Φεβρουαρίου 2011 (ΕΕφ ΕΕ 11.3.2011, L 
64/1.) για τη διοικητική συνεργασία σε φορολογικά ζητήματα (γνωστή και ως DAC 1, από 
τα αρχικά των λέξεων Directive on Administrative Cooperation), η οποία μεταφέρθηκε 
στην ελληνική νομοθεσία, μετά τη λήξη της απώτερης προθεσμίας εντός της οποίας έπρε-
πε να έχει υιοθετηθεί, δηλαδή της 1ης Ιανουαρίου 2013. Η ελληνική φορολογική νομο-
θεσία εναρμονίσθηκε με την Οδηγία, μέσω των άρθρων 1 έως 25 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 
163 A΄/12. 07. 2013). Ειδικά δε ως προς το άρθρο 9 του ν. 4170/2013 που προβλέπει 
υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη (και με το οποίο 
μεταφέρεται στην ελληνική έννομη τάξη το άρθρο 8 της προαναφερθείσας Οδηγίας), αξί-
ζει να τονισθεί ότι τούτο ετέθη σε ισχύ στην Ελλάδα μόλις την 1η Ιανουαρίου 2015. Βάσει 
αυτού, η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ελληνικών αρμό-
διων αρχών (Διεύθυνση Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας για άμεσους φόρους εντός της 
Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών) και των αρμό-
διων αρχών των άλλων κρατών-μελών θα λαμβάνει χώρα για πληροφορίες που αφορούν 
φορολογικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής σχετικά με φορολογικούς 
κατοίκους του κράτους μέλους, το οποίο λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες, αναφορικά με 
τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου: Εισόδημα από απασχόληση, αμοι-
βές διευθυντών, προιόντα ασφάλειας ζωής που δεν καλύπτονται από άλλες νομικές πρά-
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Επιπρόσθετα και σε επίπεδο ΟΟΣΑ, συνήφθη τόσο Πολυμερής Συμφωνία Αρμό-
διων Αρχών (Multi Competent Authority Agreement) για την αυτόματη ανταλ-
λαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών,5 όσο και Πολυμερής Συμφωνία Αρ-
μόδιων Αρχών για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα.6 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι από 31 Οκτωβρίου 2017, τέθηκε σε ισχύ και 
η διακυβερνητική συμφωνία (intergovernmental agreement) τύπου Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) (που αποδίδεται στα ελληνικά ως Φορο-
λογική Συμμόρφωση Λογαριασμών της Αλλοδαπής) μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας,7 

ξεις της Ευρωπαικής Ένωσης για την ανταλλαγή πληροφοριών και άλλα παρόμοια μέτρα, 
συντάξεις, ακίνητη περιουσία και εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Εν συνεχεία, εκδόθη-
κε η Οδηγία 2014/107/ΕΕ (της 9ης Δεκεμβρίου 2014, 16.12.2014, ΕΕΕΕ L. 359/1) (γνωστή 
και ως DAC 2), η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2011/16/ΕΕ, όσον αφορά την υποχρεω-
τική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε επιπρόσθετες κατηγορίες εισοδημάτων που 
αφορούν χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Πρόκειται για τον τομέα της φορολόγησης 
των τόκων, των μερισμάτων, των κεφαλαιουχικών κερδών και κάθε άλλου εισοδήματος 
που παράγεται από περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται σε χρηματοπιστωτικό λογα-
ριασμό, κάθε ποσού για το οποίο το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι πιστωτής ή οφειλέ-
της, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών εξόφλησης (redemption payment) και υπολοί-
πων λογαριασμών. Η εν λόγω Οδηγία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το 
ν. 4378/2016. Ακολούθησε η Οδηγία 2015/2376 (που τροποποίησε επίσης την DAC1 και 
είναι γνωστή ως DAC 3) περί της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής εκ των προτέρων 
διασυνοριακών αποφάσεων (advance cross-border rulings, confirmatory rulings) και εκ 
των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης (transfer pricing rulings, advance 
pricing agreements), η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν 4474/ 
2017 (ΦΕΚ 80 Α΄/ 07.06.2017). Εν συνεχεία, η DAC1 τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2016/881 (γνωστή ως DAC 4) που αφορά την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (Country- 
by- Country Reports) για ορισμένες πληροφορίες που αφορούν τους μεγάλους ομίλους 
πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για 
την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διευρύνθη-
κε με την Οδηγία 2016/2258 (γνωστή και ως DAC 5), η οποία και ενσωματώθηκε στην 
ελληνική έννομη τάξη με το Ν 4656/2018. Τελευταία, θεσπίσθηκε η αυτόματη ανταλλα-
γή δηλωτέων διασυνοριακών ρυθμίσεων (reportable cross-border arrangements) με την 
Οδηγία 2018/822 (γνωστή και ως DAC 6).

5. Συμφωνία η οποία κυρώθηκε με το Ν 4428/2016, ο οποίος δημοσιεύθηκε 13.10.2016,
6. Συμφωνία η οποία κυρώθηκε με το Ν 4490/2017 (ΦΕΚ Α΄ 150/11.10.2017).
7.  Πρόκειται για Συμφωνία που υπογράφηκε στις 29.1.2017 και κυρώθηκε με το Ν 

4493/2017. Από τις 26 Ιουλίου 2012 που πρωτοδημοσιεύθηκε το Μοντέλο διακυβερνητι-
κής Συμφωνίας για τη Φορολογική Συμμόρφωση Λογαριασμών της Αλλοδαπής (Foreign 
Account Tax Compliance) και την Εφαρμογή της FATCA, ο αριθμός των χωρών που υπο-
γράφουν Συμφωνίες, καθ’ υπόδειξη του Μοντέλου, αυξάνεται ταχύτατα, επιβεβαιώνο-
ντας την εξέλιξη της FATCA από τη μονομέρεια στην πολυμέρεια, με σκοπό την ανταλλα-
γή πληροφοριών, χάριν της σύγχρονης φορολογικής διαφάνειας, ως πρωταρχική απαί-
τηση των κρατών σε τέτοιους καιρούς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Για τη Συμφω-
νία FATCA, βλ. Ελένη Θεοχαροπούλου, Φορολογική διαφάνεια και Ανταλλαγή πληρο-
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σύμφωνα με την οποία λαμβάνει χώρα αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομι-
κών λογαριασμών, μέσω ειδικών τεχνολογικών συστημάτων. Αναλυτικότερα, 
οι τράπεζες αποστέλλουν αυτόματα πληροφορίες αναφορικά με τους καταθέ-
τες τους στις φορολογικές αρχές των κρατών που ανήκουν ως εξής: Τα αμερι-
κάνικα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στο IRS (Internal Revenue Service), δη-
λαδή στο Αμερικανικό Φορολογικό Δημόσιο, πληροφορίες για τις συναλλαγές 
των καταθετών τους που έχουν κατοικία στην Ελλάδα και το IRS προωθεί αυ-
τόματα αυτές τις πληροφορίες στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(ΔΗΛΕΔΕ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενώ τα ελληνικά 
πιστωτικά ιδρύματα παράσχουν πληροφορίες στις ελληνικές φορολογικές αρ-
χές για τους αμερικανούς καταθέτες τους που εν συνεχεία, προωθούνται αυ-
τόματα στο IRS. 

Στα πλαίσια της ανταλλαγής πληροφοριών, χάρη στις νέες τεχνολογίες, εντάσ-
σεται και το Σύμφωνο Βρυξελλών Swift (Swift Brussels Agreement), το οποίο 
θεωρείται το πιθανόν περισσότερο παρεμβατικό μέσο ανταλλαγής πληροφο-
ριών, στη σφαίρα της ιδιωτικότητας του φορολογουμένου. Το Σύμφωνο των 
Βρυξελλών, βάσει του ηλεκτρονικού προγράμματος -συστήματος της Εταιρί-
ας Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) τυ-
ποποιήθηκε στα τέλη του 2009 και ορίζει ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφο-
ριών των Ηνωμένων Πολιτειών (Central Intelligence Agency, CIΑ) έχει εξου-
σίες πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται από πρόσωπα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.8 Το Σύμφωνο των Βρυξελλών απαιτεί και από όλα 
τα κράτη- μέλη της Ένωσης να κάνουν δεκτά αιτήματα της CIA για τραπεζι-

φοριών σε καιρούς δημοσιονομικής και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, Θεσσαλονίκη, 
2016, σσ. 293-313.

8.  Για το θέμα αυτό, βλ. Giuseppe Marino, «General Report», εις ed. Giuseppe Marino, New 
exchange of information versus tax solutions of equivalent effect, EATLP Annual Congress 
Istanbul, 29-31 May 2014, EATLP Vol. 13, IBFD, σσ. 27-28. Ειδικότερα, στις 27 Ιουνίου 
2007, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαική ¨Ενωση υπέγραψαν αρχικά Συμφωνία (τη λεγόμενη EU-
USA Swift Agreement I), όπου οι ΗΠΑ εγγυόνταν στην Ένωση ότι όλες οι πληροφορίες 
που λαμβάνονται από τη βάση δεδομένων Swift θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για 
την πάταξη της τρομοκρατίας και θα καταστρέφονταν 5 χρόνια αργότερα. Αυτή η αρχική 
Συμφωνία αντικαταστάθηκε αργότερα με μία νέα Συμφωνία που υπεγράφη στις 28 Ιουνί-
ου 2010 (τη λεγόμενη EU-USA Swift Agreement ΙI) που κρίθηκε αναγκαία για την καλύτε-
ρη προστασία των δικαιωμάτων της ιδιωτικότητας των πολιτών (Agostino Ennio La Scala, 
Pietro Mastellone, “Italy”, εις ed. Giuseppe Marino, New exchange of information versus 
tax solutions …, op. cit., σσ. 362-363).
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κές πληροφορίες “ως κατεπείγοντα”, σύμφωνα με το πρόγραμμα εντοπισμού 
χρηματοδότησης τρομοκρατών.9 

Όλα τα ανωτέρω καθιστούν ευχερέστερη τη συλλογή αποδεικτικού υλικού, 
στα πλαίσια της φορολογικής διαδικασίας.

Εξάλλου, η χρήση των τραπεζικών δεδομένων με άμεση πρόσβαση των φορο-
λογικών αρχών σε αυτά είναι μία κατάκτηση των τελευταίων ετών στην Ελ-
λάδα, λόγω ακριβώς της διευκόλυνσης που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. 
Έτσι, ενώ και από το απώτερο παρελθόν, συγκεκριμένα από το 1994, με τη 
θέση σε ισχύ του πρώην ΚΦΕ (Ν 2238/1994), υφίστατο θεσμικό πλαίσιο κατά 
το οποίο, οι φορολογικές αρχές είχαν άμεση πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομέ-
να στην Ελλάδα, άνευ άδειας του Εισαγγελέα,10 εντούτοις, εν τοις πράγμασι η 
πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα λάμβανε χώρα μετά την παρέλευση –κατά 
μέσο όρο- διετίας από το αίτημα των φορολογικών αρχών. Για το λόγο αυτό, 
οι φορολογικές αρχές απείχαν από τη χρήση των τραπεζικών δεδομένων κατά 
τους φορολογικούς ελέγχους.11 Στην πράξη, η διαβίβαση του σχετικού αιτή-
ματος των φορολογικών αρχών και η ηλεκτρονική πρόσβαση των φορολογι-
κών αρχών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων διευκο-
λύνθηκε από το 2013 σημαντικά με τη θέση σε εφαρμογή του Συστήματος Μη-
τρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών του ά. 62 του 
Ν 4170/2013.

Όπως μάλιστα έχει κριθεί και νομολογιακά από το ΣτΕ,12 η εξέταση της ακρί-
βειας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, με βάση το υπόλοιπο και τις 
κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου στην ημεδαπή 

9.  Τα τραπεζικά αρχεία θα διατηρούνται για πέντε έτη στη βάση δεδομένων της CIA, στο 
Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια και δεν είναι ξεκάθαρο αν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες αρ-
χές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) και το αμε-
ρικανικό IRS. Ένα ζήτημα που δημιουργείται γύρω από το Σύμφωνο των Βρυξελλών ήταν 
το γεγονός ότι το πρόγραμμα Swift, από το τέλος του 2009, μετέφερε μέρος των συστη-
μάτων του και της επιχειρησιακής του βάσης στην Ελβετία, μακριά από υπάρχουσες βά-
σεις δεδομένων στις Βρυξέλλες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

10.  Ά. 8 παρ. 2 του Ν 3943/2011 που τροποποίησε το ά. 66 παρ. 1 περ. β΄ του Ν 2238/1994 
(πρώην ΚΦΕ) με την εξαίρεση ενός χρονικού διαστήματος από το 2011 έως τα τέλη του 
2013 -αφότου ετέθη σε εφαρμογή ο Ν 4174/2013 (ΚΦΔ)- κατά το οποίο ο νόμος είχε 
απαιτήσει την προηγούμενη άδεια του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την 
άρση κάθε απορρήτου (ακόμη και του τραπεζικού).

11.  Eleni Theocharopoulou, in www.eatlp.org , EATLP Zurich Congress 2018, Tax Transparency, 
«Greece», no 2.4.

12. ΣτΕ 2934/2017, σκ. 10.
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αποτελεί βασικό εργαλείο και τακτικό μέσο που έχει στο νόμιμο οπλοστάσιό 
του ο φορολογικός έλεγχος.

ii.  Ευχερής αντίληψη τραπεζικών δεδομένων και αυξημένο επίπεδο 
απόδειξης στη φορολογική δίκη

Οι σύγχρονες τεχνικές ελέγχου που αξιοποιεί ο φορολογικός έλεγχος για να 
προσδιορίσει τη φορολογητέα ύλη, στηριζόμενος σε στοιχεία τραπεζικών συ-
ναλλαγών αποτελούν υψηλού επιπέδου απόδειξη αφ’ εαυτού τους, παρέχο-
ντας αντικειμενικά δεδομένα στην αποδεικτική διαδικασία, στα πλαίσια της 
φορολογικής δίκης.13 Όμως, η ευχερής πρόσβαση του φορολογικού ελέγχου 
στα τραπεζικά δεδομένα οφείλεται στις νέες τεχνολογίες. Συνεπεία αυτής, η 
ευχερής αντίληψη τραπεζικών δεδομένων, όχι μόνο από τις φορολογικές αρ-
χές, αλλά και από το φορολογικό δικαστή, όταν στα πλαίσια της φορολογι-
κής δίκης, τα εν λόγω δεδομένα τίθενται υπόψη του, αποτελεί αυξημένο επί-
πεδο απόδειξης. 

Άρα, τα τραπεζικά δεδομένα που πλέον είναι ευχερώς διαθέσιμα από τις φο-
ρολογικές αρχές καθιστούν αντικειμενικότερα τα δεδομένα για το δικαστή, 
μειώνοντας την ανάγκη προσφυγής σε προδικαστικές αποφάσεις. Τούτο σε 
αντίθεση με τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των φορολογητέων εσόδων που 
εφαρμοζόταν σε υποθέσεις προ του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
(ΚΦΕ), ήτοι προ του 2013, ο οποίος κατέλειπε περισσότερα ερωτηματικά στο 
φορολογικό δικαστή και έχρηζε εξειδικευμένων γνώσεων ελεγκτικής και λο-
γιστικής. 

Χαρακτηριστικά για τα τραπεζικά δεδομένα, το ΣτΕ έκρινε ότι δύνανται να 
οδηγούν στην ύπαρξη αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, και ότι αποτελούν έμ-
μεσες αποδείξεις (αλλιώς «τεκμήρια»), διότι συνιστούν αντικειμενικές και συ-

13.  Βλ. Ελένη Θεοχαροπούλου, «Το βάρος απόδειξης στη φορολογική δίκη: εξελίξεις», 
publiclawjournal.com 2-3 (2018), σελ. 4. Για τους βαθμούς απόδειξης σε φορολογικές 
υποθέσεις, στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ, βλ. Ιωάννη Δημητρακόπουλο, «Σύνταγ-
μα, ΕΣΔΑ και ζητήματα (βάρους, είδους και βαθμού) απόδειξης σε φορολογικές υποθέ-
σεις, στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (με αφορμή τις αποφάσεις Β΄ Τμ. Επταμ. 884, 
1992, 1993/2016)», https://www.ddikastes.gr/node/1219, σελ. 9. Ο ίδιος αναφέρει ότι 
ο βαθμός απόδειξης (standard of proof) είναι έννοια γνωστή στη νομολογία του ΕΔΔΑ 
(πχ. στο πεδίο του ά. 3 της ΕΣΔΑ) και των δικαστηρίων της Ευρωπαικής Ένωσης και ότι 
συνιστά επιπλέον, βασικό στοιχείο του δικαίου της απόδειξης στην έννομη τάξη διαφό-
ρων κρατών (και όχι μόνο στα αγγλοσαξωνικά νομικά συστήματα). Ως προς τα τρία βα-
σικά στάνταρτ απόδειξης στο δίκαιο των ΗΠΑ ειδικά για τις διοικητικές κυρώσεις, βλ. 
Ιωάννη Δημητρακόπουλου, Διοικητικές Κυρώσεις και Θεμελιώδη Δικαιώματα, Αθήνα, 
2014, σελ. 192
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γκλίνουσες ενδείξεις, οι οποίες, συνολικά θεωρούμενες και ελλείψει άλλης εύ-
λογης και αρκούντως τεκμηριωμένης, ενόψει των συνθηκών, εξήγησης, που 
ευλόγως αναμένεται από τον φορολογούμενο, είναι ικανές να προσδώσουν 
στέρεη πραγματική βάση στο συμπέρασμα περί διάπραξης της αποδιδόμενης 
παράβασης. «Τούτο δεν συνιστά αντιστροφή του βάρους απόδειξης, αλλά κα-
νόνα που αφορά στη φύση και στον τρόπο εκτίμησης των αποδεικτικών στοι-
χείων. Ειδικότερα, τέτοια στοιχεία έμμεσης απόδειξης (ύπαρξης μη δηλωθέ-
ντος φορολογητέου εισοδήματος) μπορούν να θεωρηθούν ότι συντρέχουν σε 
περίπτωση στην οποία τραπεζικός λογαριασμός του φορολογούμενου στην 
ημεδαπή περιλαμβάνει μεγάλο ποσό το οποίο δεν καλύπτεται από τα (νομίμως 
φορολογηθέντα ή τα απαλλασσόμενα από το φόρο) εισοδήματα που αυτός 
έχει δηλώσει στη φορολογική αρχή ούτε από άλλη συγκεκριμένη και αρκού-
ντως τεκμηριωμένη πηγή ή αιτία, την οποία είτε αυτός επικαλείται, (….), είτε 
εντοπίζει η φορολογική αρχή, επιδεικνύοντας την οφειλόμενη, σε χρηστή Διοί-
κηση, επιμέλεια και λαμβάνοντας τα αναγκαία, κατάλληλα και εύλογα, ενόψει 
των περιστάσεων, μέτρα ελέγχου και διερεύνησης της υπόθεσης, που προβλέ-
πονται στο νόμο (άρθρα 66 επ. του ΚΦΕ και άρθρα 13 επ. του Ν 4174/2013), 
καθόσον τα παραπάνω στοιχεία, συνολικώς ορώμενα, είναι, κατ’ αρχήν, ικα-
νά να δικαιολογήσουν, ενόψει και των διδαγμάτων της λογικής και της κοινής 
πείρας, την εκτίμηση ότι το επίμαχο ποσό άγνωστης προέλευσης (αλλά, πά-
ντως, κατά το συνήθως συμβαίνον, προερχόμενο από οικονομική δραστηριό-
τητα επιτρεπτή κατά το νόμο) αντιστοιχεί σε μη δηλωθέν, υποκείμενο σε φόρο 
εισόδημα του δικαιούχου του λογαριασμού. Άλλωστε, η ανωτέρω, υπό το κα-
θεστώς του ΚΦΕ, δυνατότητα έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης με 
βάση το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων του φορολογούμενου επιβεβαιώ-
θηκε με τη ρύθμιση του άρθρου 67Β παρ. 1 του Κώδικα αυτού και, στη συνέ-
χεια, με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 περιπτ. ε του νόμου 4174/2013, η 
οποία εφαρμόζεται και σε διαφορά όπως η κρινόμενη, σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 66 και ήδη 72 του ίδιου νόμου».14 

γ.  Βελτίωση της συχνότητας και της ταχύτητας της επικοινωνίας  
του φορολογουμένου με τη Φορολογική Διοίκηση

Μία ευκαιρία αποτελούν οι νέες τεχνολογίες και στη διευκόλυνση της επικοι-
νωνίας της Φορολογικής Διοίκησης με το φορολογούμενο, καθώς και για την 
υποβολή εκ μέρους του της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος και ΦΠΑ που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του taxisnet, ενώ μέσω του taxisnet γίνεται 
και η ενημέρωση του φορολογούμενου για τις φορολογικές του οφειλές. Ηλε-

14. Βλ. ΣτΕ 884/2016 επταμ, και ΣτΕ 2934/2017, σκ. 10.
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κτρονική είναι και η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προ-
μηθευτών που γίνεται από τους επιχειρηματίες και τα νομικά πρόσωπα/ νομι-
κές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έτσι, διευκολύ-
νεται στα πλαίσια των φορολογικών ελέγχων, η ταχύτερη διεξαγωγή διασταυ-
ρώσεων στοιχείων.15 Σημειωτέον ότι από 1.1.2020 θα ισχύσει στην Ελλάδα η 
ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων και στοιχείων από 
τις επιχειρήσεις, δυνάμει των οποίων το taxisnet και η αρμόδια φορολογική 
αρχή θα έχουν, μέσω της άμεσης σύνδεσής τους, πλήρη επίγνωση των πραγ-
ματοποιηθεισών συναλλαγών μεταξύ των συναλλασσομένων που θα ανταλ-
λάσσουν ηλεκτρονικά παραστατικά. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα συμβάλλει 
σημαντικά, μεταξύ άλλων, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στην 
καλύτερη στόχευση των φορολογικών ελέγχων.16

2. Οι νέες τεχνολογίες ως απειλή στο Φορολογικό Δίκαιο 

Παράλληλα όμως οι νέες τεχνολογίες ελλοχεύουν και κινδύνους τόσο για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων του φορολογουμένου (α), όσο και 
κυρίως για το εν τοις πράγμασι αφορολόγητο του ηλεκτρονικού εμπορίου και 
της ψηφιακής οικονομίας(β). Επιπρόσθετα, το Φορολογικό Δίκαιο απειλείται 
και από τη μη πρόβλεψη κάποιων δυνατοτήτων στο ηλεκτρονικό σύστημα των 
φορολογικών δηλώσεων (γ).

α.  Νέες τεχνολογίες και κίνδυνοι για την προστασία  
των προσωπικών δεδομένων του φορολογουμένου

Ειδικότερα, οι νέες τεχνολογίες ελλοχεύουν κινδύνους για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων του φορολογουμένου, όπως αυτοί προκύπτουν τόσο 
από την πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης για δημοσιοποίηση στο Διαδί-
κτυο ονομάτων μεγαλοφειλετών του Δημοσίου για φορολογικά χρέη (i), όσο 
και από την υλοποίηση της σύγχρονης αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών 
που λαμβάνει χώρα είτε μεταξύ φορολογικών αρχών διαφορετικών κρατών, 
είτε μεταξύ αυτών και των τραπεζών ή άλλων ιδιωτικών φορέων (ii). 

15.  Eleni Theocharopoulou, in www.eatlp.org, EATLP Zurich Congress 2018, Tax Transparency, 
«Greece», no 2.2.1.a

16. Δελτίο τύπου του Υπ. Οικονομικών, 30.04.2018, εις https://www.taxheaven.gr
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i.  Δημοσιοποίηση των ονομάτων μεγαλοφειλετών του Δημοσίου  
για φορολογικά χρέη στο Διαδίκτυο

Ως προς το πρώτο ζήτημα, αυτό της δημοσιοποίησης στο Διαδίκτυο ονομάτων 
μεγαλοφειλετών του Δημοσίου για φορολογικά χρέη, επιβάλλεται επαγρύπνη-
ση, έτσι ώστε να τηρούνται όλες εκείνες οι προυποθέσεις που διασφαλίζουν τη 
συνταγματικότητας της εν λόγω διαδικασίας. Για το λόγο αυτό και η Αρχή Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με Γνωμοδοτήσεις της,17 έθεσε 
αυστηρότατες προυποθέσεις, υπό τις οποίες επιτρέπεται η δημοσιοποίηση,18 πχ. 
στο Διαδίκτυο, των ονομάτων των μεγαλοφειλετών του Δημοσίου για φορολο-
γικά χρέη, ώστε να υποστηρίζεται ότι ουσιαστικά απαγορεύεται η εν λόγω δη-
μοσιοποίηση.19 Δύο από τις προυποθέσεις της εν λόγω νόμιμης δημοσιοποίησης 
είναι: πρώτον, να πρόκειται για οφειλές άνω των 150.000 ευρώ, για τις οποίες 
δεν έχει ασκηθεί φορολογική προσφυγή, ενώ οι σχετικές Γνωμοδοτήσεις συνο-
δεύονται από την επίκληση των συνταγματικών διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 
1 περί της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, 9Α περί της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, 25 παρ. 1 περί της αρχής της αναλογικότητας και του 
άρθρου 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαικής Ένωσης περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του άρθρου 8 της Ευρωπαι-
κής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί προστασίας της ιδιωτικότητας.

ii.  Σύγχρονη αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικά 
δεδομένα των φορολογουμένων

Προβληματισμός για το εάν απειλείται η προστασία των προσωπικών δεδομέ-
νων των φορολογουμένων φυσικών προσώπων αιωρείται στο νομικό κόσμο 

17. ΓνΑΠΔΠΧ 1/ 2011 και ΓνΑΠΔΠΧ 4/ 2011.
18.  Για τις λίστες φοροφυγάδων στην Ελλάδα, βλ. Κωνσταντίνου Χριστοδούλου, Χαράλα-

μπου Ανθόπουλου, Σπύρου Βλαχόπουλου, Δημήτρη Ζωγραφόπουλου και Γεωργία Πα-
ναγοπούλου, Δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των στοιχείων των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο, Εισήγηση ενώπιον της Ολομέλειας της ΑΠΔΠΧ, ΕφΔΔ 2011, σσ. 672-
689, Χρήστου Δετσαρίδη, «Η δημοσιοποίηση ονομάτων οφειλετών του δημοσίου από το 
Υπουργείο Οικονομικών και το δικαίωμα του πολίτη σε προστασία των προσωπικών του 
δεδομένων», ΔΦΝ 2011, σσ. 1755 -1769, του Ιδίου, «Φορολογικό απόρρητο και δημο-
σιοποίηση φορολογικών στοιχείων του Δημοσίου υπό το πρίσμα του εθνικού και ενω-
σιακού νομοθέτη», ΕφημΔΔ 2012, σσ. 450-458, Φερενίκη Παναγοπούλου – Κουτνατζή, 
«Η πρακτική του ονομάζειν και ονειδίζειν μέσω της δημοσιοποιήσεως λιστών» εις Ένω-
ση Ελλήνων Νομικών e- Θέμις (επιμ.), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις και Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας για το Δίκαιο Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη 22-24 Μαρτίου 2013, Αθή-
να 2013, σσ. 209-233.

19.  Ελένη Θεοχαροπούλου, Φορολογική διαφάνεια και Ανταλλαγή πληροφοριών σε και-
ρούς δημοσιονομικής και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, op. cit., σσ. 354-355.
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και κατά την υλοποίηση της σύγχρονης αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. 
Πρόκειται για ερώτημα διάχυτο στην κοινή γνώμη έντονα τα τελευταία χρό-
νια. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της ΕΣΔΑ: «Δεν επιτρέπεται 
να υπάρξει επέμβασις δημόσιας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος» σεβα-
σμού στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, «εκτός εάν η επέμβασις αύτη προ-
βλέπεται υπό του νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον, εις μία δημοκρατικήν 
κονωνίαν, είναι αναγκαίον δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφά-
λειαν, την οικονομικήν ευημερίαν της χώρας, την προάσπιση της τάξεως και 
την πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθι-
κής, ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων». Δέον λοιπόν 
να εξετασθεί εάν συντρέχουν εκείνες οι προυποθέσεις, υπό τις οποίες διαφυ-
λάσσεται η ιδιωτική ζωή του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, επί παραδείγματι στην περί-
πτωση της αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών λογαριασμών, δυνά-
μει της Διακυβερνητικής Συμφωνίας FATCA μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. 

Αντικείμενο της FATCA -για την οποία ήδη έγινε αναφορά- είναι η συλλογή, 
ανταλλαγή και αποθήκευση στοιχείων που αφορούν τραπεζικές συναλλαγές 
των φορολογουμένων φυσικών προσώπων, δηλαδή γίνεται επεξεργασία προ-
σωπικών δεδομένων. Συνεπώς, η FATCA εμπίπτει καταρχήν στο πεδίο εφαρ-
μογής του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, ακόμη και εάν πρόκειται για πληροφορίες ε-
παγγελματικής φύσεως, καθώς η FATCA αφορά επεξεργασία προσωπικών δε-
δομένων. Για να είναι δικαιογημένη μία επέμβαση στην ιδιωτική ζωή, υπό την 
έννοια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να συντρέχουν 
σωρευτικά τρεις προυποθέσεις:

Πρώτον, η επέμβαση, δηλαδή η επεξεργασία πρέπει να είναι σύμφωνη με το 
νόμο, καθόσον το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ προβλέπει «η επέμβασις αύτη» να «προ-
βλέπεται υπό του νόμου». Δεύτερον, η επεξεργασία πρέπει να επιτελεί δικαιο-
λογημένο σκοπό, καθώς κατά το άρθρο της ΕΣΔΑ, πρέπει η επέμβαση αυτή να 
είναι δικαιολογημένη από λόγους εθνικής ασφάλειας, δημοσίας ασφάλειας, 
οικονομικής ευημερίας της χώρας, προάσπιση της τάξεως η την πρόληψη ποι-
νικών παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, ή την προστα-
σίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων. Τρίτον, η επέμβαση πρέπει να 
είναι αναγκαία σε μία δημοκρατική κοινωνία, γεγονός που προυποθέτει στάθ-
μιση, βάσει της αρχής της αναλογικότητας, μεταξύ αφενός μεν του δικαιολο-
γημένου σκοπού που επιτελείται, αφετέρου δε της προστασίας των προσωπι-
κών δεδομένων.20 

20.  Πρβλ. Μάρκο Καραβία, άρθρο 8 ΕΣΔΑ, Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογε-
νειακής ζωής εις Λίνου- Αλέξανδρου Σισιλιάνου, Ευρωπαική Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
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Όσον αφορά το πρώτο στοιχείο, δηλαδή η επεξεργασία να είναι σύμφωνη με 
το νόμο, παρατηρείται ότι στην περίπτωση της FATCA, υφίσταται νομική βάση 
κατάλληλη και προβλέψιμη που είναι η Διακυβερνητική Συμφωνία FATCA, 
όπως έχει κυρωθεί με νόμο υπερνομοθετικής ισχύος,21 όπου προβλέπεται η 
συλλογή, η ανταλλαγή και η αποθήκευση των στοιχείων. Εάν μάλιστα, δεν 
προβλέπεται ο χρόνος για τον οποίο θα φυλάσσονται τα στοιχεία, αυτός ο 
όρος μπορεί να καλυφθεί με πρόβλεψη από τον εσωτερικό νόμο. Άρα, ο πρώ-
τος όρος νομιμότητας της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πληρούται.

Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο, δηλαδή η επέμβαση (άλλως η επεξεργασία) 
να επιτελεί δικαιολογημένο σκοπό, παρατηρείται ότι και τούτο φαίνεται να 
συντρέχει, διότι είναι δικαιολογημένος σκοπός η οικονομική ευημερία της χώ-
ρας, δηλαδή το δημοσιονομικό συμφέρον του Κράτους στο οποίο κατατείνει η 
λήψη μέτρων πάταξης της φοροδιαφυγής, στην οποία αποσκοπεί η αυτόματη 
ανταλλαγή χρηματοοικονομικών λογαριασμών της FATCA. Εξάλλου, η πρόλη-
ψη ποινικών παραβάσεων μπορεί να δικαιολογήσει επίσης την ανταλλαγή φο-
ρολογικών πληροφοριών.22

Όσον αφορά το τρίτο στοιχείο, δηλαδή η επεξεργασία να είναι αναγκαία σε 
μία δημοκρατική κοινωνία, αυτό είναι το πλέον δυσχερές να διακριβωθεί. Ση-
μαντικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι η φύση των δεδομένων 
και πώς γίνεται η επεξεργασία. Προσωπικά, θεωρώ ότι ακόμη και εάν ανέ-
κυπτε σύγκρουση μεταξύ της FATCA και της προστασίας των προσωπικών δε-
δομένων, η σύγκρουση θα επιλυόταν υπέρ της FATCA, μέσω της εφαρμογής 
της αρχής της αναλογικότητας, δηλαδή κατόπιν στάθμισης της ζημίας από την 
αποτυχία επίτευξης των στόχων της FATCA, η οποία είναι ζημία σε επίπεδο κα-
ταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της ζημίας από ενδεχόμενη κριθείσα πα-
ραβίαση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής.23 

Ανθρώπου, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Αθήνα, 2013, σσ. 342, 344, 348. Στην ελληνική θε-
ωρία, γίνεται λόγος για αρχές επεξεργασίας που πρέπει να τηρούνται από τον υπεύ-
θυνο επεξεργασίας. Συγκεκριμένα πρόκειται για την αρχή της νομιμότητας του σκοπού 
και του τρόπου επεξεργασίας, την αρχή της αναλογικότητας, την αρχή της ακρίβειας, 
την αρχή της καθορισμένης χρονικής διάρκειας διατήρησης των προσωπικών δεδομέ-
νων. Βλ. σχετικά Ευγενία Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου, Προσωπικά Δεδομένα, Αθή-
να, 2016, σσ. 69-85.

21. ΕΔΔΑ, 28 Μαρτίου 1990, Groppera Radio AG v Switzerland, σκ. 68.
22.  Βλ. και ΕΔΔΑ, 16 Ιουνίου 2015, Othymia Investments BV v. the Netherlands, No 

75292/10, σκ. 41.
23.  Ελένη Θεοχαροπούλου, Φορολογική διαφάνεια και Ανταλλαγή πληροφοριών σε και-

ρούς δημοσιονομικής και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, op. cit., σελ. 371.
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Σημειωτέον ότι πλέον ρητά ο Ενωσιακός Γενικός Κανονισμός για την Προστα-
σία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (γνωστός ως GDPR) αναγνωρίζει δυ-
νατότητα στα κράτη-μέλη της Ένωσης να περιορίσουν την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, στο πεδίο της φορολογίας (άρθρο 23 παρ. 1 περ. e 
GDPR). Αλλά και η ΑΠΠρΔ, μετά από αίτημα του Υπ. Οικονομικών διατύπωσε 
τη γνώμη ότι η ίδια η Σύμβαση της FATCA και η κύρωσή της με νόμο δημιουρ-
γούν την υποχρέωση εκ μέρους των φορολογικών αρχών και εν συνεχεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να διαβιβάσουν τα σχετικά στοιχεία, ενώ κα-
θορίσθηκε και η αρμόδια για τη συλλογή και διαβίβαση δεδομένων ελληνική 
δημόσια υπηρεσία (που αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας).24

Άρα, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, μέσα από το παράδειγμα της 
FATCA, είναι σύμφωνη με το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ. Μάλιστα, η αυτόματη ανταλ-
λαγή πληροφοριών, στο φορολογικό τομέα, όχι μόνο δεν είναι απειλή, αλλά 
αντίθετα, φαίνεται να παρουσιάζει ένα κομβικό πλεονέκτημα υπέρ του φορο-
λογουμένου και υπέρ της προστασίας των προσωπικών του δεδομένων που 
είναι ότι ο φορολογούμενος είναι ικανός να προβλέψει ποια προσωπικά δεδο-
μένα συλλέγονται, πώς χρησιμοποιούνται, ποιός έχει πρόσβαση στα δεδομένα 
του και πότε αυτά καταστρέφονται.

β.  Ανεπάρκεια των κλασικών κριτηρίων φορολογίας για τη ψηφιακή 
οικονομία

Πολύ σημαντικό είναι και το ζήτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ψηφι-
ακής οικονομίας που με την επέλασή τους έρχονται να ταράξουν τα ύδατα του 
παραδοσιακού φορολογικού δικαίου και να προκαλέσουν την ανάγκη αναθε-
ώρησης ή αναπροσαρμογής των κλασικών εδαφικών κριτηρίων φορολογίας 
(δηλαδή της αρχής φορολογίας στο κράτος έδρας της φορολογουμένης επιχεί-
ρησης25 και στο κράτος πηγής του εισοδήματός της) στην ιδιαίτερη φύση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και της ψηφιακής οικονομίας. Ηλεκτρονικό εμπόριο 

24.  Για τη σχετική γνώμη της ΑΠΔΠΧ, βλ. Κυριακή Λωσταράκου, Διακίνηση τραπεζικών 
δεδομένων και δικαιώματα υποκειμένων εις Λεωνίδα Κοτσαλή, Προσωπικά Δεδομένα, 
Ανάλυση – Σχόλια – Εφαρμογή, Αθήνα, 2018, σελ. 233.

25.  Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας θεωρείται ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (πχ. 
trust, κοινοπραξία κλπ), εφόσον: α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό 
δίκαιο, β) έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα. γ) ο τόπος άσκησης της πραγ-
ματικής του διοίκησης είναι στην Ελλάδα (συνεκτιμώνται σχετικά τα ακόλουθα, κατά το 
άρθρο 4 παρ. 4 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (N 4172/2013): πχ. ο τόπος άσκησης 
καθημερινής διοίκησης, ο τόπος λήψης στρατηγικών αποφάσεων, ο τόπος ετήσιας γενι-
κής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, ο τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων, ο τό-
πος συνεδριάσεως του ΔΣ, η κατοικία των μελών του ΔΣ.
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και ψηφιακή οικονομία συχνά δε συνδέονται με υλική – φυσική παρουσία και 
για το λόγο αυτό, δεν δύνανται να συνδεθούν εδαφικά με ένα κράτος και άρα, 
να φορολογηθούν από αυτό, με βάση τα κλασικά εδαφικά κριτήρια φορολο-
γίας.26 Από την άποψη αυτή, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν μία πολύ μεγά-
λη απειλή για το Φορολογικό Δίκαιο, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ψηφι-
ακών συναλλαγών μένει μέχρι τώρα αφορολόγητο εν τοις πράγμασι, με συνέ-
πεια να έχουν υποβληθεί από το Μάρτιο 2018 προτάσεις της Ευρωπαικής Επι-
τροπής για αναθεώρηση των κριτηρίων φορολογίας της ψηφιακής οικονομίας.

Έτσι, τίθεται ξανά το δίλημμα που είχε προκαλέσει στο παρελθόν το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο: Είναι κατάλληλα ή όχι να συλλάβουν τη φορολογητέα ύλη τα 
κλασικά εδαφικά κριτήρια φορολογίας, όπως είναι φορολογία στο κράτος πη-
γής του εισοδήματος ή φορολογία στο κράτος της μόνιμης εγκατάστασης της 
επιχείρησης27; Μέχρι σήμερα, εφαρμοζόταν η εξής θέση: Η αρχή της φορολο-
γικής ουδετερότητας επιβάλλει να χρησιμοποιούνται τα ίδια κριτήρια για τη 
φορολογία, ανεξάρτητα από το μέσο δια του οποίου λαμβάνει χώρα το εμπό-
ριο, εάν δηλαδή αυτό είναι ηλεκτρονικό ή παραδοσιακό. Εντούτοις, μία μικρή 
προσαρμογή στη φύση του ηλεκτρονικού εμπορίου είχε προταθεί από τον Ορ-
γανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και είχε υιοθετηθεί 
τουλάχιστον από το 2005 από πολλά κράτη (όχι όμως, από την Ελλάδα), κατά 
την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και 

26.  Για το σχετικό προβληματισμό στα διεθνή fora, ειδικά όσον αφορά το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, ακόμη από το 1999, τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος καθώς και το κα-
θεστώς φορολογίας μέχρι και το 2007, βλ. Ελένη Θεοχαροπούλου, Η φορολογία εισο-
δήματος από ηλεκτρονικό εμπόριο, Αθήνα, 2007 (passim)

27.  Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης επιχείρησης διακρίνεται σαφώς από την έννοια 
της κατοικίας/έδρας της επιχείρησης στο Φορολογικό Δίκαιο. «Μόνιμη εγκατάσταση» 
επιχείρησης είναι ο καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του 
οποίου διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει οι δραστηριότητες της επιχείρησης, βλ. άρθρο 6 
του ΚΦΕ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 ΚΦΕ γίνεται ενδεικτική απαρίθμηση περι-
πτώσεων μόνιμης εγκατάστασης επιχείρησης, όπως είναι ο τόπος διοίκησης, το υπο-
κατάστημα, το γραφείο, το εργοστάσιο, το εργαστήριο, το ορυχείο, η πηγή αερίου και 
όποιος άλλος τόπος εξόρυξης φυσικών πόρων. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 ΚΦΕ, 
τίθενται οι χρονικές προυποθέσεις, υπό τις οποίες το εργοτάξιο συνιστά μόνιμη εγκα-
τάσταση επιχείρησης, ενώ στην παράγραφο 4 γίνεται αρνητικός ορισμός της έννοιας. 
Στις παραγράφους 5 και 6 ορίζεται, υπό ποιες προυποθέσεις, ο εξαρτημένος πράκτορας 
-σε αντίθεση με τον ανεξάρτητο αντιπρόσωπο- αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση επιχείρη-
σης. Τέλος, στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 ΚΦΕ, προβλέπεται ότι η σύνδεση- έλεγ-
χος μεταξύ δύο επιχειρήσεων δεν αρκούν για να αποτελέσει η μία μόνιμη εγκατάστα-
ση της άλλης.
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Κεφαλαίου,28 σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Συγκεκριμένα, κατά τον 
ΟΟΣΑ, το κράτος που βρίσκεται ο Internet server (διακομιστής διαδικτύου/ 
εξυπηρετητής) που φιλοξενεί τον ιστότοπο, μέσω του οποίου γίνεται η πώ-
ληση των αγαθών, εφόσον ο Internet server είναι στη διάθεση της επιχείρη-
σης που πωλεί τα αγαθά (δηλαδή είτε ανήκει σε αυτήν κατά κυριότητα, είτε 
τον μισθώνει) θεωρείται τόπος μόνιμης εγκατάστασης της πωλήτριας επιχεί-
ρησης και τα εισοδήματα που συνδέονται με αυτόν θα φορολογηθούν στο κρά-
τος αυτό.29

Σήμερα, δεδομένου ότι δεν απέδωσε εισπρακτικά η φορολογία του ηλεκτρο-
νικού εμπορίου και με τα νέα δεδομένα της ψηφιακής οικονομίας, η συζήτηση 
για τη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας έχει ανοίξει πάλι στα διεθνή fora, 
ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Μαρτίου 2018 δημοσίευσε ένα πακέτο μέ-
τρων για τη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας.30 Μεταξύ των άλλων προ-
τείνονται και τα εξής: Νέα κριτήρια- κανόνες που να εγκαθιδρύουν ένα φο-
ρολογικό σύνδεσμο με ένα κράτος, σε περίπτωση μη φυσικής εμπορικής πα-

28.  Η αποφυγή του φαινομένου της διεθνούς διπλής φορολογίας δρομολογείται, σε πα-
γκόσμια κλίμακα, από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
–μέσω της Πρότυπης Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας- και επιτυγχάνεται σε 
έναν ικανο ποιητικό βαθμό, με την υπογραφή μεταξύ των κρατών διμερών διεθνών συμ-
βάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος (και του κεφαλαίου), καθ’ 
υπόδειξη συχνά της προαναφερθείσας Πρότυπης Σύμβασης. Η δε Ελλάδα διαθέτει αρ-
κετά ευρύ πλέγμα διμερών συμβά σεων που συνιστούν το φορολογικό διεθνές συμβατι-
κό δίκαιο της Χώρας μας, μετά την επικύρωση τους με νόμο. Ειδικότερα, σύμφωνα με το 
άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, οι διεθνείς αυτές συμβάσεις από την επικύρωσή τους 
με νόμο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερι-
σχύουν κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόμου. Για τη νομοθετική υπεροχή των εν λόγω 
Συμβάσεων έναντι του εσωτερικού δικαίου, σύμφωνα με την επιταγή του άρθρου 28 
του Συντάγματος, βλ. εν δεικτικά ΣτΕ 3416/2004, ΣτΕ 1975/1991, ΤρΔΠρΑθ 7956/2005. 
Εντούτοις, μεγάλη μερίδα της νομολογίας έχει κρίνει για τις Συμβάσεις ότι κατισχύ-
ουν των γενικών διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας, ως ειδικές, ιδίως για εκεί-
νες που συνήφθησαν, πριν τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος του 1975, δεδομένου ότι 
τότε δεν προβλεπόταν συνταγματικά η υπερνομο θετική τους ισχύ. Βάσει του κανόνα lex 
specialis derogat legi generali, έκρι ναν οι ενδεικτικά αναφερόμενες ΣτΕ 3450/2005, ΔΕ-
φΑθ 3100/2001, ΣτΕ 4078/1997, ΣτΕ 1038/1994, ΣτΕ 1627/1991, ΔΕφΑθ 1315/1991, ΣτΕ 
550/1991, ΣτΕ 3016/1986. Οι διεθνείς συμβάσεις περί αποφυγής της διπλής φορολογίας 
του εισοδήματος (και του κεφαλαίου) ορίζουν ποιο από τα δύο εμπλεκόμενα κράτη δια-
τηρεί την εξουσία επιβολής φόρου στα στοιχεία που συνδέονται με αμφότερα τα κράτη, 
ενώ το έτερο κράτος παραιτείται από την άσκηση των φορολογικών του δικαιωμάτων ή 
πάντως, περιορίζει σημαντικά τη φορολογική του κυριαρχία.

29.  Ειδική ανάλυση για το ζήτημα αυτό, βλ. Ελένη Θεοχαροπούλου, Η φορολογία εισοδή-
ματος από ηλεκτρονικό εμπόριο, op. cit., σσ. 238-272.

30.  Έγγραφο Συμβουλίου της Ε.Ε. no 14886/18 FISC 511 ECOFIN 1149 DIGIT 239, Βρυξέλλες 
29.11.2018, 2018/0073 (CNS) Πρόταση Οδηγία του Συμβουλίου.
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ρουσίας μίας ψηφιακής επιχείρησης. Έτσι, σε τέτοια περίπτωση, προτείνεται 
να θεωρείται ότι υπάρχει σε ένα κράτος «σημαντική ψηφιακή παρουσία» μίας 
επιχείρησης και άρα, να θεωρείται το κράτος ότι είναι αρμόδιο να φορολογή-
σει τα εισοδήματα που συνδέονται με τη «σημαντική ψηφιακή παρουσία», εάν 
συντρέχουν σωρευτικά ή διαζευκτικά τα ακόλουθα:

i) τα συνολικά εισοδήματα (στην ίδια φορολογική περίοδο) που προκύπτουν 
από την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών (μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρ-
μας) σε χρήστες εγκατεστημένους σε αυτό το κράτος- μέλος υπερβαίνουν τα 
7.000.000 ευρώ,

η/ και ii) ο αριθμός αυτών των χρηστών υπερβαίνει τις 100.000

η/ και iii) ο αριθμός των σχετικών επιχειρηματικών συμφωνητικών να υπερ-
βαίνει τις 3.000.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων που θα εκτελούνται από τη «σημαντική ψηφιακή 
παρουσία», μέσω μίας ψηφιακής πλατφόρμας, μπορεί να συγκαταλέγονται:

— Η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση, εγκατάσταση και πώλη-
ση των δεδομένων του χρήστη,

— Η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και εμφάνιση του περιεχομένου 
που έχει φτιάξει ο χρήστης,

— Η πώληση του on line διαφημιστικού χώρου

— Η παροχή μίας όποιας ψηφιακής υπηρεσίας.

Προτείνεται επίσης, ως βραχυπρόθεσμη λύση, ένας ψηφιακός φόρος υπηρε-
σιών (Digital Services Tax, DST) σε ευρωπαικό επίπεδο, με συντελεστή 3% στο 
ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει από την Ευρωπαική Ένωση από συγκε-
κριμένες δραστηριότητες, όπως είναι η τοποθέτηση σε μία ψηφιακή διεπα-
φή (interface) διαφημίσεων που στοχεύουν σε χρήστες αυτής της διεπαφής. 
Στην πρόταση αυτή, υπάρχει περιορισμός εφαρμογής του DST σε οντότητες 
με παγκόσμιο εισόδημα άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ και ετήσια φορολο-
γητέα ψηφιακά εισοδήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση άνω των 50 εκατομμυρί-
ων ευρώ, αδιακρίτως εάν είναι εγκατεστημένα σε ένα κράτος-μέλος ή εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως τόπος φορολογίας προτείνεται η τοποθεσία των χρη-
στών της φορολογητέας υπηρεσίας. Συνεπώς, παρατηρείται μία στροφή 180 
μοιρών, δεδομένου ότι από μία φορολόγηση του εισοδήματος των επιχειρήσε-
ων που βασιζόταν στην αρχή της κατοικίας/ έδρας της επιχείρησης, προτεί-
νεται μία φορολόγηση που βασίζεται στην κατανάλωση και στη χώρα προορι-
σμού των υπηρεσιών.
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γ.  Η τεχνολογία ως τροχοπέδη στην απεικόνιση της κατάστασης  
του φορολογουμένου

Οι νέες τεχνολογίες δεν παύουν να δημιουργούν και προβλήματα, λόγω των 
περιορισμών που ανακύπτουν από τις τεχνικές ρυθμίσεις εξαιτίας της μη πρό-
βλεψης κάποιων περιπτώσεων από το ηλεκτρονικό σύστημα. Μάλιστα, αντιμε-
τώπισε το Συμβούλιο της Επικρατείας πρόσφατα με τις αποφάσεις 1445/2016 
και 1215/2017 τη σχετική περίπτωση: Ενώ οι δύο σύζυγοι είχαν χωριστή κα-
τοικία, διότι ο ένας ήταν κάτοικος Γερμανίας και η άλλη μαζί με το ανήλικο τέ-
κνο τους, ήταν κάτοικος Ελλάδας, προβλεπόταν από το ηλεκτρονικό σύστημα 
στην Ελλάδα (taxisnet), η υποβολή κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
των δύο συζύγων, λόγω του γάμου τους, και μάλιστα, ότι ο υπόχρεος υποβο-
λής της δήλωσης εκ του φορολογικού νόμου είναι ο σύζυγος, τη στιγμή που 
στην πραγματικότητα, ο ένας από τους δύο συζύγους δεν ήταν υπόχρεος σε 
υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα, επειδή δεν είχε φορολο-
γική κατοικία σε αυτήν. Παρόλα αυτά, το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των 
φορολογικών δηλώσεων δεν παρείχε τη δυνατότητα υποβολής της δήλωσης 
από μόνη τη σύζυγο. Έκρινε λοιπόν το δικαστήριο ότι οι περιορισμοί που τυ-
χόν ανακύπτουν από τις τεχνικές ρυθμίσεις και δυνατότητες του συστήματος 
της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος (μη πρόβλεψη 
στο εν λόγω σύστημα της δυνατότητας υποβολής δήλωσης από τον ένα μόνο 
σύζυγο, όταν ο άλλος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας) δε συνεπάγο-
νται υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης, διότι το ηλεκτρονικό σύστημα θα 
πρέπει να προσαρμόζεται στους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας και να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες της ορθής εφαρμογής της και όχι η εφαρμογή της φο-
ρολογικής νομοθεσίας να προσαρμόζεται στις δυνατότητες του συστήματος. 
Τα τεχνολογικά μέσα της Διοίκησης πρέπει να εξελίσσονται και να προσαρμό-
ζονται ευλόγως, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες της ορθής και αποτελεσμα-
τικής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και όχι η τελευταία να ερμη-
νεύεται και να εφαρμόζεται ενόψει των περιορισμών που προκύπτουν από τις 
υφιστάμενες τεχνικές ρυθμίσεις και δυνατότητες των ηλεκτρονικών συστημά-
των της Φορολογικής Διοίκησης31 ή από τις τυχόν ανεπάρκειες και ελλείψεις 
στην οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών της. 

Εκ των ανωτέρω παρατεθέντων, προκύπτει ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν 
να αποτελέσουν στο μέλλον μόνο ευκαιρία για το Φορολογικό Δίκαιο και ότι 
είναι εφικτή η αναχαίτιση κάθε απειλής, με την κατάλληλη προσαρμογή των 
κριτηρίων φορολογίας στην ιδιαίτερη φύση του ηλεκτρονικού εμπορίου και 
της ψηφιακής οικονομίας. Το απαιτούν οι καιροί.

31. Βλ. ΣτΕ 2934/2017, σκ. 10 και πρβλ. ΣτΕ 1445/2016 επταμ., σκ. 8.
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1.  Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την προστασία  
των προσωπικών δεδομένων στις εργασιακές σχέσεις

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου (ΓΚΠΔ)1, που άρχισε να ισχύει στις 25 Μαΐου 2018, θέσπισε νέο δίκαιο για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομέ-
νων αυτών, και κατήργησε την Οδηγία 95/46/ΕΚ.2 Το νέο δίκαιο διατηρεί τους 
στόχους και τις αρχές της Οδηγίας3, περιλαμβάνει τα δικαιώματα των υποκει-
μένων των δεδομένων και τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας που 

1.  Ήδη για την εφαρμογή του έχουν εκδοθεί Γνώμες και Οδηγίες από την Ομάδα Εργασίας 
του άρθρου 29, όπως οι από 28.11.2017 Οδηγίες για την συγκατάθεση υπό τον Κανο-
νισμό 2016/679 της, οι από 6.2.2018 Οδηγίες για την λήψη ατομικών αυτοματοποιημέ-
νων αποφάσεων και την δημιουργία προφίλ για τους σκοπούς του Κανονισμού 2016/679, 
οι 11.4.2018 Οδηγίες για την διαφάνεια, οι από 13.12.2016 Οδηγίες για τον υπεύθυ-
νο προστασίας δεδομένων. Στις 23.5.2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 127/2) Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

2. Του λοιπού «Οδηγία».
3. Προοίμιο ΓΚΠΔ, σκ. 9.
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θέσπιζε εκείνη4, τα οποία ενισχύει5, επεκτείνει τις υποχρεώσεις και στον εκτε-
λούντα την επεξεργασία, εισάγει τον θεσμό του υπεύθυνου προστασίας των 
δεδομένων και επιφέρει μεταβολές στην δομή και την λειτουργία των φορέων 
που επιτηρούν την ορθή εφαρμογή των κανόνων του6. Οι αδυναμίες του συ-
στήματος που δομεί ο ΓΚΠΔ, ιδίως οι άκρως λεπτομερείς ρυθμίσεις σε σειρά 
διαδικαστικών θεμάτων, αναμένεται να δοκιμασθούν κατά την εφαρμογή του 
και να βελτιωθούν με μελλοντικές τροποποιήσεις του.

Πρωτίστως, όμως, ο ΓΚΠΔ7 επιχειρεί να διασφαλίσει ένα συνεκτικό και ομοιό-
μορφο σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ θεσμικό πλαίσιο8, ώστε να αποφευχθούν 
οι αποκλίσεις, ο κατακερματισμός της εφαρμογής της προστασίας των δεδο-
μένων και η εξ αυτού ανασφάλεια δικαίου που είχε προκαλέσει η με διαφορε-
τικό τρόπο ενσωμάτωση της Οδηγίας στα κράτη-μέλη9. Συγχρόνως, όμως, δι-
ατηρεί σε αρκετές περιπτώσεις την ευελιξία των κρατών-μελών με συγκεκρι-
μένες διατάξεις του, με τις οποίες παρέχεται σ’ αυτά η ευχέρεια να διατηρούν 
ή να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις τόσο για την ειδική ρύθμιση κάποιων θεμά-
των όσο και για τις ανάγκες εφαρμογής του ΓΚΠΔ10 Τέτοια ευελιξία παρέχει 
και το άρθρο 88 ΓΚΠΔ, που αφορά την ευχέρεια για θέσπιση ειδικών κανόνων 

4.  Λόγω της διατήρησης των ρυθμίσεων της Οδηγίας στον ΓΚΠΔ, ο από 30.6.2017 γερμανι-
κός νόμος για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ στο άρθρο 26, αξιοποιώντας την δυνατότητα του 
άρθρου 88 του ΓΚΠΔ, ουσιαστικά διατηρεί, με ελάχιστες τροποποιήσεις, τις ρυθμίσεις 
που ήδη ίσχυαν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις εργασιακές σχέσεις 
και είχαν διαμορφωθεί υπό την ισχύ της Οδηγίας. 

5.  Π.χ. προσέθεσε την προστασία από το στάδιο του σχεδιασμού και την εκτίμηση του αντι-
κτύπου με τα άρθρα 25, 35 ΓΚΠΔ, θέσπιση του «υπεύθυνου προστασίας δεδομένων» στα 
άρθρα 37 επ. ΓΚΠΔ κ.λπ.

6.  Βλ. σχετικώς την αριθμ. 46/24.5.2018 απόφαση της ΑΠΔΠΧ, που εκδόθηκε την προηγου-
μένη της έναρξης ισχύος του ΓΚΠΔ, στην οποία, εκτός άλλων, ρητά αναφέρεται ότι κα-
ταργείται η γενική υποχρέωση γνωστοποίησης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα στις εποπτικές αρχές και ότι δεν προβλέπεται η χορήγηση άδειας προ-
κειμένου να υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών του άρθρου 
9 παρ. 1 ΓΚΠΔ

7.  Ο οποίος έχει γενική και άμεση εφαρμογή στα κράτη-μέλη σύμφωνα με το άρθρο 288 
ΣΛΕΕ.

8. Προοίμιο ΓΚΠΔ ιδίως σκ. 7, 10.
9. Προοίμιο ΓΚΠΔ ιδίως σκ. 9, 13.
10.  Όπως π.χ. με τα άρθρα 6 παρ. 2, 3 (η ευελιξία παρέχεται σε περιπτώσεις επεξεργασίας 

για εκπλήρωση υποχρέωσης που απορρέει από τον νόμο), 9 παρ. 2 στοιχ. β΄ (ευελιξία 
παρέχεται για επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων στο πεδίο του εργατικού δικαίου), 
23 κ.λπ. Συνολικά υπάρχουν 70 διατάξεις που παρέχουν ευελιξία προς διαμόρφωση 
νέων κανόνων ή προς προσαρμογή. Σχετική ευελιξία των κρατών-μελών παρείχε και 
η Οδηγία.
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κατά την επεξεργασία στο «πλαίσιο της απασχόλησης» και αναπτύσσεται πα-
ρακάτω.

Έτσι, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου από τον ερ-
γοδότη11 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΓΚΠΔ, λόγω της γενικής (οριζόντιας) 
εφαρμογής τους σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, 
οι οποίες συμπληρώνονται από τις ρυθμίσεις του εθνικού δικαίου των κρα-
τών-μελών που εναρμονίζονται με αυτές12 και από τους ειδικούς κανόνες που 
θα θεσπίσουν τα κράτη-μέλη που θα αξιοποιήσουν την ευχέρεια που τους πα-
ρέχει το άρθρο 88.

Εφόσον ο ΓΚΠΔ διατηρεί τους στόχους, τις αρχές, τα δικαιώματα των υπο-
κειμένων και τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας που θέσπιζε η 
Οδηγία, είναι αξιοποιήσιμη προς ερμηνεία των κανόνων του η νομολογία του 
ΔΕΕ για την ερμηνεία αυτής, η νομολογία των εθνικών δικαστηρίων για την 
ερμηνεία των διατάξεων του εθνικού δικαίου με τους οποίους ενσωματώθη-
κε αυτή και δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του ΓΚΠΔ, και στην χώρα μας είναι 
ο N 2472/1997, οι αποφάσεις των εθνικών αρχών για την εποπτεία της εφαρ-
μογής της Οδηγίας, και στην χώρα μας είναι η ΑΠΔΠΧ, οι συστάσεις, οι γνώ-
μες και οι οδηγίες της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 2913, όπως επιβεβαιώνε-
ται και από την από 8.7.2017 Γνώμη 2/2017 για την επεξεργασία δεδομένων 
στην εργασία υπό τον ΓΚΠΔ, που συμπληρώνει την Γνώμη 8/2001 για την επε-
ξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο εργασιακό πλαίσιο και 
το Έγγραφο της 29.5.2002 για την επιτήρηση των ηλεκτρο νικών επικοινωνιών 
στον τόπο εργασίας14, οι Οδηγίες της ΑΠΔΠΧ (ήδη «εποπτικής αρχής»), όπως 

11.  Μία από τις καινοτομίες του ΓΚΠΔ αποτελεί η δέσμευση του «εκτελούντος την επεξεργα-
σία» ομοίως με τον «υπεύθυνο επεξεργασίας» και, συνεπώς, όσα ισχύουν για τον εργο-
δότη ως «υπεύθυνο επεξεργασίας» αφορούν και κάθε τρίτο που ενεργεί ως «εκτελών 
την επεξεργασία» των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, όπως είναι οι εταιρεί-
ες που ασχολούνται με την διοίκηση προσωπικού ή με την εξαγωγή μισθοδοσίας κ.λπ.

12.  Τέτοια πρέπει να θεωρηθεί το άρθρο 14 παρ. 1 N 2472/1997 για την προστασία σε πε-
ρίπτωση λήψης αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων.

13.  Όλα τα κείμενα της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 βρίσκονται αναρτημένα στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/
index_en.htm. 

14.  Αξιοποιήσιμες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της απασχό-
λησης υπό τον ΓΚΠΔ και οι, ενδεικτικά αναφερόμενες, από 4.10.2017 Γνώμη 03/2017 
για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των συνεργατι-
κών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS), οι Οδηγίες για την διαφάνεια υπό τον Κα-
νονισμό 2016/679, οι από 6.2.2018 Οδηγίες για την γνωστοποίηση παραβίασης δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα υπό τον Κανονισμό 2016/679, οι από 6.2.2018 Οδηγίες, 
η Σύσταση 1/2001 σχετικά με τα δεδομένα αξιολόγησης εργαζομένων, η Γνωμοδότηση 
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η Οδηγία αριθμ. 115/2001 για την προσαρμογή της ερμηνείας των διατάξεων 
του N 2472/1997 στο πεδίο των σχέσεων εργασίας15.

2.  Η έννοια της «επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  
στις εργασιακές σχέσεις»

Ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στις εργασιακές σχέσεις16 νοείται 
κατ’ αρχήν η επεξεργασία στο πλαίσιο της σχέσης εξαρτημένης εργασίας στην 
οποία προβαίνει ο εργοδότης ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» και υποβάλλει 
σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου του ως «υποκειμέ-
νου των δεδομένων». Πρόκειται, ουσιαστικά, για την επεξεργασία που γίνε-
ται ήδη από το προσυμβατικό στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης, στο οποίο, 
παρότι δεν υπάρχει συμβατική σχέση και είναι αβέβαιο αν θα υπάρξει, ο ενδε-
χόμενος εργοδότης υποβάλλει σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα του υπο-
ψηφίου εργαζομένου17, καλύπτει το συμβατικό στάδιο στο οποίο ασκούνται 
τα δικαιώματα των μερών της σύμβασης και εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις 
τους, στο οποίο περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία η σύμ-
βαση βρίσκεται σε αναστολή ή, για οποιονδήποτε λόγο, δεν εκπληρώνονται 

6/2000 για το ανθρώπινο γονιδίωμα και την ιδιωτική ζωή, το από 1.8.2003 Έγγραφο 
Εργασίας σχετικά με τα στοιχεία βιομετρίας, η Γνωμοδότηση 4/2004 για την επεξεργα-
σία προσωπικών δεδομένων μέσω βιντεοεπιτήρησης, το από 17.5.2004 Έγγραφο Εργα-
σίας για τα γενετικά δεδομένα, η Γνώμη 4/2007 σχετικά με την έννοια του όρου «δεδο-
μένα προσωπικού χαρακτήρα».

15.  Αξιοποιήσιμες, επίσης, και οι, ενδεικτικά αναφερόμενες, Οδηγία αριθμ. 1122/2000 για 
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω κλειστών κυκλωμάτων, η Οδηγία για 
την εφαρμογή του άρθρου 28 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999) (ΑΠΔΠΧ 
απόφ. 1619/2000).

16.  Β. Δούκα, Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση εργασίας, εκδ. Σάκκου-
λα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2011, ιδίως σ. 7 επ.

17.  Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, επειδή εξαρτούν την απόκτηση της ιδιότητας του «υποψηφί-
ου για κατάληψη της θέσης εργασίας» από την πραγματική πρόθεση του φυσικού προ-
σώπου να την αποκτήσει, είναι οι σκέψεις και το διατακτικό του ΔΕΕ στην απόφαση της 
28ης Ιουλίου 2016 επί της υποθέσεως C-423/15 Kratzer, η οποία έκρινε ότι το άρθρο 3 
παρ. 1 στοιχ. α΄ της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και το άρθρο 14 παρ. 1 στοιχ. α΄ της Οδηγίας 
2006/54/ΕΚ (Οδηγίες για την ίση μεταχείριση) έχουν την έννοια ότι η περίπτωση κατά 
την οποία ένα πρόσωπο που, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά του για θέση εργασίας, 
δεν αποβλέπει στην κατάληψη αυτής της θέσης εργασίας αλλά μόνο στην απόκτηση της 
τυπικής ιδιότητας του υποψηφίου, με μοναδικό σκοπό να προβάλει αξίωση για αποζη-
μίωση, δεν εμπίπτει στην έννοια της «πρόσβασης στη μισθωτή εργασία ή σε άλλα είδη 
απασχόλησης», κατά το πνεύμα των διατάξεων αυτών, και μπορεί, εάν συντρέχουν τα 
απαιτούμενα δυνάμει του δικαίου της Ένωσης στοιχεία, να χαρακτηριστεί ως κατάχρη-
ση δικαιώματος.
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πλήρως οι κύριες παροχές των μερών της, όπως είναι τα χρονικά διαστήματα 
υπερημερίας του εργοδότη, αδυναμίας παροχής του εργαζομένου, απεργίας, 
άδειας κάθε είδους, απουσίας για εκπαίδευση παρεχομένη ή μη από τον ερ-
γοδότη, αποχής από την εργασία λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της 
προσωρινής παύσης, και εκτείνεται στο μετασυμβατικό στάδιο, στο οποίο ο 
εργοδότης υποβάλλει σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου 
για λόγους που συνδέονται είτε με συμβατικούς όρους που ενεργούν μετά την 
λήξη της σύμβασης (π.χ. όροι μη ανταγωνισμού για το στάδιο μετά την λήξη 
της σύμβασης) είτε προς εκπλήρωση υποχρεώσεών του εκ του νόμου (π.χ. με-
ταβίβαση στοιχείων του εργαζομένου σε φορείς υποχρεωτικής ασφάλισης για 
χορήγηση σύνταξης)18 είτε για οποιονδήποτε άλλο σύννομο λόγο.

Οι κίνδυνοι που απειλούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του 
εργαζομένου, αλλά και του υποψήφιου εργαζομένου και του πρώην εργα-
ζομένου, στις περιπτώσεις αυτές19 δεν συναρτώνται ούτε με τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του εργαζομένου ούτε με το κύρος της συμβατικής σχέσης 
που τον συνδέει ή τον συνέδεε με τον εργοδότη, ούτε με την νομιμότητα της 
διαδικασίας πρόσληψης, ούτε, τέλος, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους 
όρους της σχέσης εργασίας. Ως εκ τούτου, η προστασία του ΓΚΠΔ, όπως προη-
γουμένως και της Οδηγίας, παρέχεται σε κάθε περίπτωση σχέσης εξαρτημέ-
νης εργασίας20 ή εξομοιουμένης με αυτήν, οποιοσδήποτε και εάν είναι ο ερ-
γαζόμενος21.

Ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στις εργασιακές σχέσεις νοείται, 
όμως, και η επεξεργασία που γίνεται στο πλαίσιο της δημοσιοϋπαλληλικής 
σχέσης, από το Δημόσιο ή το ΝΠΔΔ στο οποίο υπηρετεί ο δημόσιος υπάλληλος 
και κατά την οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα του 
δημοσίου υπαλλήλου από το στάδιο της διαδικασίας επιλογής και διορισμού 
μέχρι και το στάδιο που ακολουθεί την οριστική λήξη της δημοσιοϋπαλληλι-

18. Βλ. Γνώμη 8/2001 της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 (σ. 8).
19.  Για τους κινδύνους που απειλούν τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα του εργα-

ζομένου κατά την επεξεργασία βλ. Β. Δούκα, Η προστασία ..., ό.π., σ. 18-53.
20.  Όπως π.χ. στις άκυρες και τις έγκυρες συμβάσεις, στις αορίστου και ορισμένου χρόνου 

συμβάσεις, στις πλήρους και μερικής απασχόλησης, στις εκ περιτροπής, εποχικής ή δι-
αλείπουσας εργασίας, στις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας που εσφαλμένως χαρακτηρί-
σθηκαν άλλως από τα συμβαλλόμενα μέρη ή από κανονιστικές διατάξεις, στις συμβά-
σεις μαθητείας κ.λπ.

21.  Ανεξαρτήτως της ηλικίας, του φύλου, της εθνικότητας, της θρησκείας ή οποιουδήποτε 
άλλου χαρακτηριστικού του. Βλ. σχετικώς Β. Δούκα, Η προστασία ..., ό.π., σ. 103 επ. 
Βλ. έτσι και άρθρο 26 παρ. 8 του από 30.6.2017 γερμανικού νόμου για την εφαρμογή 
του ΓΚΠΔ
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κής σχέσης. Τούτο, αφενός επειδή η δημοσιοϋπαλληλική σχέση είναι ειδική 
κυριαρχική σχέση22, στο πλαίσιο της οποίας ο δημόσιος υπάλληλος παρέχει 
την εργασία του υπό το καθεστώς μιας ιδιότυπης εξάρτησης από το Δημόσιο ή 
το ΝΠΔΔ και κατά τούτο εμφανίζει, τηρουμένων των αναλογιών, ομοιότητες με 
την σχέση εξαρτημένης εργασίας, και αφετέρου επειδή οι κίνδυνοι που απει-
λούν την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των δημοσίων υπαλλήλων κατά την επεξεργασία αυτή είναι οι ίδιοι 
με αυτούς που απειλούν τους εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις παρέχεται η ίδια προστασία από τον ΓΚΠΔ, 
εκτός εάν, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης, παρα-
στεί ανάγκη ιδιαίτερης ερμηνείας κάποιας διάταξης για την ορθή εφαρμογή 
της σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

3.  Οι ιδιαιτερότητες των εργασιακών σχέσεων και η επίδρασή 
τους στην ερμηνεία του ΓΚΠΔ

Οι εργασιακές σχέσεις και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των 
εργαζομένων στο πλαίσιό τους εμφανίζουν ιδιαιτερότητες23 που δεν απαντούν 
σε άλλες σχέσεις και δικαιολογούν τόσο την ιδιαίτερη ερμηνεία ορισμένων 
τουλάχιστον διατάξεων του ΓΚΠΔ όσο και την θέσπιση του άρθρου 88 ΓΚΠΔ Συ-
νοπτικά οι ιδιαιτερότητες αυτές εντοπίζονται στα ακόλουθα:

α) Στην σχέση εργασίας η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του εργαζο-
μένου από τον εργοδότη παρίσταται εν πολλοίς απολύτως αναγκαία, και μά-
λιστα συνεχώς, για την κατάρτιση, την λειτουργία και την λήξη της. Η επεξερ-
γασία γίνεται, επομένως, σε κάθε σχέση εργασίας και αφορά κάθε εργαζόμε-
νο και κάθε εργοδότη και η σχέση εργασίας είναι η μόνη σχέση στην οποία το 
ένα μέρος υποβάλλει υποχρεωτικά και συνεχώς σε επεξεργασία τα προσω-
πικά δεδομένα του άλλου. Με την διαρκώς εντεινόμενη, μάλιστα, χρήση της 
νέας τεχνολογίας24 η επεξεργασία καλύπτει το σύνολο σχεδόν των προσωπι-

22.  Βλ. αντί πολλών Ανδρ. Δημητρόπουλο, Συνταγματικά ∆ικαιώματα, εκδ. Σάκκουλα Αθή-
να-Θεσσαλονίκη, β΄ έκδοση, 2008, σ. 88.

23.  Αναλυτικά για τις ιδιαιτερότητες αυτές βλ. Β. Δούκα, Η προστασία ..., ό.π., σ. 122 
επ., την ίδια, Η σχέση εργασίας και η πρόταση γενικού Κανονισμού για την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου, στον τόμο Δίκαιο Πληροφορικής, legalTech @ Data Protection, Νομική Βιβλιοθήκη, 
2013, σ. 33 επ.

24.  Στο 31ο Διεθνές Συνέδριο των Επιτρόπων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (31st 
International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners), στη Μαδρί-
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κών δεδομένων του εργαζομένου («ψηφιοποιημένος υπάλληλος»), μπορεί να 
γίνει σε ελάχιστο χρόνο, να επεκταθεί σε μη εργασιακούς χώρους και σε μη 
εργασιακό χρόνο, και, κυρίως, να μη γίνεται πάντα αντιληπτή από τον εργα-
ζόμενο25. Εκτός τούτων, η επεξεργασία καλύπτει πλέον βιομετρικά και γενετι-
κά δεδομένα, δεδομένα συμπεριφοράς και χαρακτήρα, και η «κατάρτιση προ-
φίλ»26 του εργαζομένου παρίσταται όλο και περισσότερο αναγκαία, ιδίως για 
την εκτίμηση της απόδοσής του στην εργασία, την διαπίστωση της κατάστα-
σης της υγείας του και την εκτίμηση της αξιοπιστίας του, προκειμένου να κρι-
θεί η καταλληλότητα και ικανότητά του για την εκτέλεση συγκεκριμένων κα-
θηκόντων. Εν όψει αυτών, και με δεδομένο ότι η σχέση εξαρτημένης εργασίας 
συνιστά για μεγάλο μέρος φυσικών προσώπων τον μοναδικό τρόπο εργασι-
ακής δραστηριοποίησης προς απόκτηση των μέσων επιβίωσης, η εκτεταμένη 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους παρίσταται ως οιονεί αναπό-
φευκτη γι’ αυτούς, οι δε κίνδυνοι που απειλούν την αξιοπρέπεια, τις ελευθερί-
ες και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ως εργαζομένων είναι αυξημένοι, ποσο-
τικά και ποιοτικά, σε σχέση με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν άλλα υπο-
κείμενα των δεδομένων.

β) Η επεξεργασία στο πλαίσιο της σχέσης εργασίας δεν συνιστά ούτε κύρια 
ούτε δευτερεύουσα δραστηριότητα της επιχείρησης, πολύ περισσότερο δεν 
συνιστά βασική δραστηριότητά της. Δεν γίνεται για εμπορική χρήση (και δεν 
επιτρέπεται να αποτελεί αντικείμενο οικονομικής συναλλαγής για την επιχεί-

τη 4-6 Νοεμβρίου 2009, έγινε αναφορά σε «relentless development of information 
technology».

25.  Σπ. Σημίτης, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και νομική παιδεία, Αρμ 1980, 535 επ., Ευ. 
Βασιλακάκης, Το πρόβλημα της προστασίας του πολίτη απέναντι στην καταχρηστική 
εφαρμογή της πληροφορικής, Αρμ 1984, 865, Χ. Γιαννούλη, Ηλεκτρονική επεξεργασία 
προσωπικών πληροφοριών και συνταγματικά δικαιώματα, ΕφαρμΔημΔικ 1988, 337, Α. 
Τάκης, Κοινωνία της πληροφορίας και σύνταγμα - Μια πρώτη προσέγγιση, ΝοΒ 2002, 
28 επ., S. Simitis, Quatre hypothèses et quatre dilemmes - Quelques propos sur l’état 
actuel de la protection des données personelles des salariés, DrS 2002, 88. Για τις επι-
πτώσεις της νέας τεχνολογίας στις εργασιακές σχέσεις βλ. αντί πολλών W. Däubler, 
Internet und Arbeitsrecht, εκδόσεις Βund & Mehr, έκδοση 3η, 2004.

26.  Η οποία κατά το άρθρο 4 στοιχ. 4 ΓΚΠΔ ορίζεται ως «οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποι-
ημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών 
ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν 
την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προ-
τιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις 
του εν λόγω φυσικού προσώπου».
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ρηση27), ούτε για την στήριξη των επιγραμμικών συναλλαγών της επιχείρη-
σης ή του εργοδότη. Συνιστά μια παρεπόμενη, σημαντική, αλλά βοηθητική και 
υποστηρικτική διεργασία στην οποία προβαίνει ο εργοδότης προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες της επιχείρησης για την οργάνωση της εργασίας και 
την διοίκηση του προσωπικού, και αποτελεί εσωτερική διαδικασία της επιχεί-
ρησης αναγκαία προς τούτο28.

γ) Η σχέση εργασίας είναι εξ ορισμού και εγγενώς «εξουσιαστική» σχέση, στην 
οποία η εξάρτηση του εργαζομένου από τον εργοδότη, ως εννοιολογικό στοι-
χείο της, και το σύμφυτο μ’ αυτήν διευθυντικό δικαίωμα, καταλείπουν ελάχι-
στα, αν όχι καθόλου, περιθώρια στον εργαζόμενο για την προβολή αντιρρή-
σεων στις αποφάσεις και τις εντολές του εργοδότη χωρίς τον, ενδεχόμενο ή 
πραγματικό, κίνδυνο και φόβο του εργαζομένου για την επέλευση αρνητικών 
συνεπειών σε βάρος του. Η επεξεργασία επηρεάζει την συμπεριφορά του ερ-
γαζομένου προς τον εργοδότη και επιτείνει την εξάρτηση του από αυτόν29. Ως 
εκ τούτου, το σύστημα προστασίας του εργαζομένου κατά την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων του από τον εργοδότη (πρέπει να) δομείται με 
δεδομένη την εξάρτηση αυτή και την αδυναμία του εργαζομένου να αντιταχθεί 
στις εργοδοτικές αποφάσεις και να έχει σκοπό την εξορθολογισμένη οριοθέτη-
ση της επεξεργασίας προκειμένου να μην επιτείνεται η εξάρτηση.

δ) Στην σχέση εργασίας η προστασία του εργαζομένου από το εργατικό δί-
καιο συνυπάρχει με την προστασία του ως «υποκειμένου των δεδομένων» από 
το δίκαιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Και τα δύο δίκαια επι-
διώκουν, με διαφορετικό τρόπο το καθένα, την προστασία της αξιοπρέπει-
ας, της προσωπικότητας του εργαζομένου και των ελευθεριών και θεμελιω-
δών δικαιωμάτων του εργαζομένου, όπως είναι η ελευθερία της γνώμης, το 

27.  Γενικά για την πληροφορία ως εμπορεύσιμο αγαθό βλ. Αχ. Κουτσουράδη, Η ροή πλη-
ροφοριών στις αστικές έννομες σχέσεις - Το παράδειγμα της ex lege αξίωσης παροχής 
τους, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 1998, σ. 53 επ.

28.  Ακόμη και όταν γίνεται διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων σε 
τρίτους ή διασυνοριακή ροή τούτων (η οποία εμφανίζεται κυρίως στο πλαίσιο των πο-
λυεθνικών επιχειρήσεων και των πολυεθνικών ομίλων επιχειρήσεων), πρόκειται για τέ-
τοια εσωτερική διαδικασία και όχι για επιγραμμική συναλλαγή με την έννοια που ανα-
φέρεται στην αιτιολογική έκθεση και στο προοίμιο του ΓΚΠΔ.

29.  S. Simitis, Reconsidering the Premises of Labour Law: Prolegomena to an EU Regulation 
on the Protection of Employees’ Personal Data, European Law Journal, 1999, σ. 48 επ., 
ο ίδιος, Zur Internationalisierung des Arbeitnehmerschutzes – Die Verhaltensregeln der 
Internationalen Arbeitsorganisation, Τιμητικός Τόμος για T. Dieterich, München, 1999, 
σ. 602 επ.
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απόρρητο των επικοινωνιών, το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι30. Το εργατι-
κό δίκαιο επιδιώκει την προστασία αυτή κυρίως ως αυτοσκοπό, ενώ το δίκαιο 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων την επιδιώκει κυρίως ως μέσο για 
την προστασία και πραγματική άσκηση και απόλαυσή τους.

Προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος σύγκρουσης ή αλληλοαναίρεσης των 
κανόνων των δύο κλάδων, παρίσταται ανάγκη το περιεχόμενο του ρυθμιστι-
κού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομέ-
νων να συνδυασθεί με τους κανόνες του εργατικού δικαίου31 και η ερμηνεία 
των κανόνων του να είναι εναρμονισμένη με τις αρχές και τους κανόνες τού-
του, ώστε να μην υποσκάπτεται ούτε να υποβαθμίζεται η προστασία που πα-
ρέχεται στον εργαζόμενο από το Εργατικό Δίκαιο32, να μην επέρχεται αλλοίω-
ση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών της σχέσης εργασίας, 
όπως καθορίζονται από τους κανόνες του δικαίου τούτου. Η εναρμονισμένη 
ερμηνεία των κανόνων των δύο δικαίων υποστηρίζεται και από την προανα-
φερθείσα διαπίστωση, ότι στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων η επεξεργα-
σία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων από τον εργοδότη συνιστά 
«υποστηρικτική» διαδικασία, η οποία συμβάλλει στην λειτουργία της σχέσης 
εργασίας, δεν αποτελεί αυτοσκοπό, δεν συνιστά πρωτογενή ή αυτοτελή δρά-
ση του εργοδότη, και δεν γίνεται για εμπορική εκμετάλλευση των προσωπι-
κών δεδομένων των εργαζομένων. Ουσιαστικά οι κανόνες προστασίας των 

30.  Με την προσέγγιση αυτή η προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων 
δεν διασφαλίζει καθ’ εαυτήν την άσκηση και απόλαυση των συλλογικών δικαιωμάτων, 
αλλά διασφαλίζει την ελευθερία του εργαζομένου, χωρίς τις έμμεσες πιέσεις που ασκεί 
η γνώση κάποιων κρίσιμων προσωπικών δεδομένων από τον εργοδότη, να αποφασί-
σει ελεύθερα αν θα ασκήσει τα δικαιώματα αυτά. Με την έννοια αυτή, η προστασία 
των προσωπικών δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα μέσα άμβλυνσης των επι-
πτώσεων της εξάρτησης, μαζί με τις κάθε είδους συλλογικές ενέργειες και δράσεις 
που θεωρούνται ως τα μόνα μέσα προς την κατεύθυνση αυτή. Βλ. σχετικά S. Simitis, 
Reconsidering the premises of Labour Law, Prolegomena to an EU Regulation on the 
protection of employees’ personal data, European Law Journal 1999, 48 επ.

31.  Η σύνδεση αυτή γίνεται άμεσα στο άρθρο 11 εδ. β΄ του από 31.7.2017 αυστριακού νό-
μου για την προσαρμογή του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στον 
ΓΚΠΔ, που ορίζει «(Das Arbeitsverfassungsgesetz –ArbVG, BGBl. Nr. 22/1974, ist, soweit 
es die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt, eine Vorschrift im Sinne des Art. 
88 DSGVO».

32.  Στην βάση αυτή έχουν διαμορφωθεί οι Γνώμες και Συστάσεις της Ομάδας Εργασίας του 
άρθρου 29, που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, και οι όμοιου περιεχομένου Οδηγίες 
της ΑΠΔΠΧ, όπως αριθμ. 115/2001.
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προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων αποτελούν τμήμα του εργατικού 
δικαίου, και όχι ένα δίκαιο παράλληλο, αλλά συγγενές, προς αυτό33.

Στο πλαίσιο ενός δικαιικού συστήματος στο οποίο η ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
αποτελεί θεμέλιο λίθο της συνταγματικής και γενικής έννομης τάξης, ο εργα-
ζόμενος εύλογα προσδο κά την προστασία των ελευθεριών, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της ιδιωτικότητάς του στο πλαίσιο της σχέσης εργασίας του 
γενικά και στον χώρο εργασίας ειδικότερα. Οι εργαζόμενοι «δεν εγκαταλεί-
πουν το δικαίωμά τους για προστασία της ιδιωτικής ζωής και προστασία των 
προσωπικών δεδομένων τους κάθε πρωί στην είσοδο του τόπου εργασίας»34, 
αλλά και δεν εγκαταλείπουν την ευρύτερη προστασία που τους παρέχει το ερ-
γατικό δίκαιο χάριν της προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους· γι’ 
αυτό «το δίκαιο περί προστασίας δεδομένων δεν λειτουργεί απομονωμένα από 
το εργατικό δίκαιο και την εργατική πρακτική, τα οποία, µε τη σειρά τους, δεν 
λειτουργούν απομονωμένα από το δίκαιο περί προστασίας δεδομένων. Η αλλη-
λεπίδραση αυτή είναι αναγκαία και πολύτιμη και πρέπει να συμβάλει στην ανά-
πτυξη λύσεων οι οποίες θα εξασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία των συμ-
φερόντων των εργαζομένων»35.

Οι κανόνες του εργατικού δικαίου και του δικαίου της προστασίας των προ-
σωπικών δεδομένων των εργαζομένων οριοθετούν το διευθυντικό δικαίωμα 
και διαμορφώνουν το περιεχόμενό του. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους κα-
νόνες για την επεξεργασία, η σχέση τους με το διευθυντικό δικαίωμα είναι 
αμφίδρομη36. Όταν η επεξεργασία δεν επιβάλλεται από κανόνες αναγκαστι-
κού δικαίου37, η απόφαση να διενεργηθεί επεξεργασία, να καθορισθεί ο σκο-
πός της, να αποφασισθεί η μέθοδος της και όποιο άλλο θέμα είναι αναγκαίο 
για την ολοκλήρωσή της αποτελεί άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος. Οι 
διατάξεις για την επεξεργασία, ειδικότερα οι αρχές που την διέπουν, οι πε-
ριπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται αυτή38, οι υποχρεώσεις του εργοδότη ως 

33.  Ειδικότερα για την σχέση των κανόνων προστασίας της επεξεργασίας των προσωπικών 
δεδομένων των εργαζομένων και του εργατικού δικαίου βλ. Β. Δούκα, Η προστασία ..., 
ό.π., σ. 122 επ.

34.  Όπως εύστοχα και παραστατικά διαπιστώνει η Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 στην 
Γνώμη 8/2001 και στο από 29.5.2002 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκ-
τρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας.

35. Γνώμη 8/2001 της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29.
36.  Για την επίδραση του δικαίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομέ-

νων στο διευθυντικό δικαίωμα βλ. Β. Δούκα, Η προστασία ..., ό.π., σ. 132 επ.
37.  Π.χ. για τον καθορισμό του ύψους του μισθού, για την αναγγελία των ωρών εργασίας, 

υπερωρίας κ.λπ. στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία κ.λπ.
38. Βλ. άρθρα 5-10 ΓΚΠΔ.
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υπεύθυνου επεξεργασίας έναντι του εργαζομένου ως υποκειμένου των δεδο-
μένων39 ουσιαστικά συνιστούν οριοθέτηση και περιορισμό του διευθυντικού 
δικαιώματος. Και αντιθέτως, η επεξεργασία σε πολλές περιπτώσεις παρίστα-
ται αναγκαία για την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, είτε υπό την ευ-
ρεία είτε υπό την στενή του έννοια40, όταν, π.χ., για την ανάθεση καθηκόντων 
είναι αναγκαία η αξιολόγηση των ικανοτήτων και των προσόντων των εργα-
ζομένων (η κατάρτιση προφίλ των εργαζομένων).

Οι όροι της σχέσης εργασίας αδιαμφισβήτητα διαμορφώνονται από το εργατι-
κό δίκαιο. Όροι εργασίας, όμως, διαμορφώνονται και από τον ΓΚΠΔ, και ειδι-
κότερα από τις διατάξεις του που θεσπίζουν τις υποχρεώσεις του εργοδότη ως 
υπεύθυνου επεξεργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων ως υποκειμέ-
νων των δεδομένων, όπως π.χ. σε σχέση με την πληροφόρηση που υποχρεού-
ται να παρέχει ο εργοδότης ατομικά σε κάθε εργαζόμενο41, και ειδικότερα για 
τον τρόπο και τον ακριβή χρόνο στον οποίο θα γίνεται η πληροφόρηση αυτή 
εντός των ορίων που θέτει ο ΓΚΠΔ

Οι όροι εργασίας που διαμορφώνονται από τον ΓΚΠΔ συνδέονται με την σύνα-
ψη, την εκτέλεση και την λήξη της σχέσης εργασίας, αλλά μπορεί να αφορούν 
και την γενικότερη πολιτική της επιχείρησης για την επεξεργασία προσωπι-
κών δεδομένων των εργαζομένων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνα-
τή η ρύθμιση τους και με σ.σ.ε.42 Όταν η επεξεργασία αφορά τον τρόπο ελέγ-
χου της παρουσίας και της συμπεριφοράς των εργαζομένων προσωπικού στα 
πλαίσια της προστασίας της προσωπικότητας τους, ιδίως απέναντι στα οπτι-
κοακουστικά μέσα, ή όταν γενικώς η επεξεργασία συνδέεται με την χρήση 
νέων τεχνολογιών, μπορεί να ρυθμίζονται τόσο με σ.σ.ε.43 όσο και με γρα-
πτές συμφωνίες ανάμεσα στο συμβούλιο των εργαζομένων και τον εργοδό-
τη44. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή και η διαμόρφωση κωδίκων για την χρήση 
π.χ. συστημάτων γεωεντοπισμού και καταγραφής συμβάντων, για την χρήση 
μέσων επικοινωνίας και μέσων ηλεκτρονικής επεξεργασίας, για την ηλεκτρο-
νική επιτήρηση των χώρων εργασίας, για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, 

39. Βλ. ιδίως άρθρα 12-15, 24-36 ΓΚΠΔ.
40. Βλ. σχετικά την απόφαση αριθμ. 44/2007 της ΑΠΔΠΧ.
41. Βλ. ιδίως τα άρθρα 12, 13, 14 ΓΚΠΔ.
42.  Άρθρο 2 στοιχ. 1, 4 Ν 1876/1990. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν θεσμικούς (μη μισθολο-

γικούς όρους εργασίας) και, επομένως, όταν ρυθμίζονται με ε.γ.σ.σ.ε., καλύπτουν, με 
βάση το άρθρο 8 παρ. 1 Ν 1876/1990 όπως ισχύει μετά τον Ν 4093/2012, το σύνολο των 
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

43. Άρθρο 2 στοιχ. 6 Ν 1876/1990.
44. Άρθρο 12 παρ. 4 στοιχ. γ΄, ε΄ Ν 1767/1988.



116 Προσωπικά δεδομένα & εργασιακές σχέσεις σύμφωνα με τον Γεν. Καν. Προστασίας Δεδομένων

εξετάσεων γενετικών και βιομετρικών δεδομένων, ψυχομετρικών τεστ, κ.λπ., 
με την αυτονόητη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που κατά περί-
πτωση επιτρέπει ή απαγορεύει την χρήση τέτοιων μέσων και την διενέργεια 
τέτοιων εξετάσεων.

4.  Η ερμηνεία διατάξεων του ΓΚΠΔ κατά την εφαρμογή τους 
στις εργασιακές σχέσεις

Εν όψει όσων προαναφέρθηκαν, επισημαίνονται τα ακόλουθα για την ερμη-
νεία κάποιων από τις σημαντικότερες διατάξεις του ΓΚΠΔ κατά την εφαρμογή 
τους στην επεξεργασία στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων με σκοπό την 
αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων διά της ερμηνευτικής εξειδίκευ-
σης και συγκεκριμενοποίησης των (οριζόντιας εφαρμογής) κανόνων του ΓΚΠΔ:

Α. Νόμιμοι σκοποί της επεξεργασίας στο πλαίσιο της απασχόλησης

Ο εργοδότης ως υπεύθυνος επεξεργασίας δικαιούται να προβεί σε επεξεργα-
σία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων ως υποκειμένων τους μόνο 
για σκοπούς καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους (άρθρο 5 παρ. 1 στοιχ. β΄ 
ΓΚΠΔ).

Εν όψει της ιδιότητας των προσώπων που αναφέρθηκαν, μια τέτοια επεξεργα-
σία προϋποθέτει την ύπαρξη σχέσης εργασίας μεταξύ τους και προδικάζει ότι 
η επεξεργασία συνδέεται πρωτίστως με τις ανάγκες κατάρτισης, λειτουργίας 
και λήξης της σχέσης εργασίας.

Συνεπώς, νόμιμοι σκοποί για την επεξεργασία στο πλαίσιο των εργασιακών 
σχέσεων είναι κατ’ αρχήν όσοι συνδέονται με την απασχόληση, με ενδεικτι-
κά αναφερόμενους όσους συνδέονται ιδίως με θέματα «πρόσληψης, εκτέλε-
σης της σύμβασης απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και οργάνωσης εργασίας, ισότητας και πολυ-
μορφίας στον χώρο εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, προστασίας 
της περιουσίας εργοδοτών και πελατών και για σκοπούς άσκησης και απόλαυ-
σης, σε ατομική ή συλλογική βάση, δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται 
με την απασχόληση και για σκοπούς καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης», 
όπως ορίζει και το άρθρο 88 παρ. 1 ΓΚΠΔ

Σε πλήθος διατάξεων του εργατικού δικαίου θεσπίζονται περιπτώσεις στις 
οποίες παρίσταται αναγκαία ή επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων των εργαζομένων για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν.



 Βικτωρία Δούκα 117

Σκοπός που δεν εντάσσεται στα προαναφερθέντα είναι ανάγκη να εξετάζεται 
ενδελεχώς προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να συνιστά σύννομο σκοπό 
για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου από τον εργο-
δότη. Τέτοιοι σκοποί εντοπίζονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρ-
θρα 6 παρ. 1 στοιχ. β΄-στ΄, 9 παρ. 2 στοιχ. β΄-ι΄ και 10 ΓΚΠΔ

Β.  Προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου που υποβάλλονται  
σε επεξεργασία 

In abstracto o εργοδότης μπορεί να υποβάλει σε επεξεργασία όλα τα προσω-
πικά δεδομένα του εργαζομένου. Ιn concreto, όμως, με βάση την «αρχή της 
ελαχιστοποίηση των δεδομένων», η οποία αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της 
αρχής της αναλογικότητας, η οποία διατρέχει το σύστημα προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων και το σύνολο των διατάξεων του ΓΚΠΔ, όπως διέ-
τρεχε και τις διατάξεις της Οδηγίας45, μπορεί να υποβάλει σε επεξεργασία μό-
νον εκείνα τα δεδομένα χωρίς την επεξεργασία των οποίων δεν μπορεί να επι-
τευχθεί ο σκοπός της συγκεκριμένης επεξεργασίας. Άλλωστε, γενικά η πληρο-
φορία -και τα προσωπικά δεδομένα συνιστούν «πληροφορίες» για ένα φυσικό 
πρόσωπο46- αποκτά σημασία όχι τόσο από το περιεχόμενό της και την γνώση 
που θα αποκτήσει ο αποδέκτης της, αλλά από το ότι λόγω του περιεχομένου 
της και της γνώσης του από τον αποδέκτη η συγκεκριμένη πληροφορία (προ-
σωπικό δεδομένο) συμβάλλει στην επίτευξη του σκοπού που επιθυμεί να επι-
τύχει ο αποδέκτης της47.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 στοιχ. γ΄ ΓΚΠΔ, τα προσωπικά δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία (πρέπει να) είναι «κατάλληλα, συναφή και πε-
ριορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία (“ελαχιστοποίηση των δεδομένων”)».

«Κατάλληλα και συναφή» είναι τα προσωπικά δεδομένα που ποιοτικά, λόγω 
της πληροφορίας που παρέχουν για τον εργαζόμενο, είναι πρόσφορα και ικα-
νά για την επίτευξη του επιδιωκομένου σκοπού. Μεταξύ περισσότερων προ-

45.  Για την αρχή της αναλογικότητας στην Οδηγία και τον Ν 2472/1997 βλ. Β. Δούκα, Η 
προστασία ..., ό.π., σ. 160 επ.

46.  Το άρθρο 4 στοιχ. 1 ΓΚΠΔ ορίζει ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» «κάθε πληρο-
φορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (“υποκείμενο των 
δεδομένων”) ...».

47.  Για όλα αυτά βλ. Αχ. Κουτσουράδη, Η ροή πληροφοριών ..., ό.π., σ. 47, 53 επ., 60 επ., 
αλλά και σ. 131 επ., όπου υποστηρίζει και εκτενώς αναπτύσσει την θέση ότι το οικοδό-
μημα της ουσιαστικής και δικονομικής έννομης τάξης στηρίζεται στην ορθή και μέσα στο 
όρια του Συντάγματος πληροφόρηση.



118 Προσωπικά δεδομένα & εργασιακές σχέσεις σύμφωνα με τον Γεν. Καν. Προστασίας Δεδομένων

σωπικών δεδομένων που είναι εξίσου πρόσφορα και ικανά, επιλέγεται, με 
βάση την αρχή της αναλογικότητας, εκείνο που επιφέρει την μικρότερη, σε 
έκταση και ένταση, παρέμβαση στην προσωπική σφαίρα του εργαζομένου. 
«Αναγκαία» είναι εκείνα που ποσοτικά είναι τα ελάχιστα δυνατά προς επίτευ-
ξη του επιδιωκομένου σκοπού48.

Προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων που εντάσσονται στις ειδικές κατηγο-
ρίες προσωπικών δεδομένων49 μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο 
στις περιπτώσεις που ρητά και περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 2 
ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφο-
ρούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα διενεργείται, σύμφωνα με το άρθρο 
10, μόνον υπό τον έλεγχο επίσημης Αρχής ή εάν η επεξεργασία επιτρέπεται 
από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους-μέλους, το οποίο και πρέπει να 
προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των εργα-
ζομένων ως υποκειμένων των δεδομένων50.

Ειδικότερη αναφορά είναι αναγκαία σε δύο από τις περιπτώσεις επεξεργασί-
ας, από τις οποίες η μία αφορά μόνο τις εργασιακές σχέσεις και η άλλη αφο-
ρά ευθέως (και) τους εργαζομένους.

Η πρώτη είναι αυτή που θεσπίζεται στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 9 και αφορά επεξεργασία η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη 
σκοπών που, όπως ρητά ορίζεται στην διάταξη αυτή, αφορούν «την εκτέλε-
ση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευ-
θύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του ερ-
γατικού δικαίου ..., εφόσον επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κρά-
τους-μέλους ή από συλλογική συμφωνία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο παρέ-
χοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συμφέροντα 
του υποκειμένου των δεδομένων». Αναγκαία προϋπόθεση, δηλαδή, για μια τέ-

48.  Βλ. την απόφαση αριθμ. 56/2008 της ΑΠΔΠΧ, σύμφωνα με την οποία προκαλείται πα-
ράβαση της αρχής της αναλογικότητας όταν σκοπός της επεξεργασίας είναι η παρα-
κολούθηση των εργαζομένων κατά την ώρα της εργασίας τους, επειδή έχει τοποθετη-
θεί κάμερα που επιτηρεί τον χώρο μπροστά από τις τουαλέτες και την αποθήκη με την 
οποία συλλέγονται περισσότερα στοιχεία από όσα είναι αναγκαία εν όψει του σκοπού. 
Σχετική και η απόφαση ΑΠ 353/2009 (ΕΕργΔ 2009, 1422), η οποία έκρινε ότι σε υπόθε-
ση που είχε ως αντικείμενο την καταβολή αποζημίωσης στον εργαζόμενο, δεν ήταν ανα-
γκαία η προσκόμιση από τον εργοδότη του ιατρικού βιβλιαρίου τούτου.

49. Άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ.
50.  Το Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg (no 4 Sa 61/15) με απόφασή του της 

4.7.2016 έκρινε ότι ο εργοδότης που ανέθεσε σε ιδιωτικό ντετέκτιβ την έρευνα για πα-
ράνομη δραστηριότητα υπαλλήλου του συνιστά παραβίαση του νόμου για την προστα-
σία των προσωπικών δεδομένων.
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τοια επεξεργασία αποτελεί η ύπαρξη κανονιστικών διατάξεων του ενωσιακού 
ή του εθνικού δικαίου, περιλαμβανομένων των κανονιστικών όρων συλλογι-
κών συμβάσεων εργασίας, με τις οποίες να επιτρέπεται μια τέτοια επεξεργα-
σία και να παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία του εργαζο-
μένου, άλλως αυτή απαγορεύεται.

Η δεύτερη είναι αυτή που θεσπίζεται στο στοιχείο η΄ της ιδίας παραγράφου 
και αφορά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υγείας του εργαζομένου και 
είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της ικανότητας τούτου προς εργασία. Όπως 
προκύπτει από τον συνδυασμό της διάταξης αυτής με την διάταξη της παρα-
γράφου 3 του ιδίου άρθρου, η επεξεργασία πρέπει να γίνεται είτε από ή υπό 
την ευθύνη επαγγελματία που υπόκειται σε υποχρέωση τήρησης του επαγγελ-
ματικού απορρήτου βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου ή βάσει κανό-
νων που θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς φορείς, είτε από άλλο πρόσω-
πο που ομοίως υπέχει υποχρέωση τήρησης απορρήτου βάσει του ενωσιακού 
ή του εθνικού δικαίου ή βάσει κανόνων που θεσπίζονται από αρμόδιους εθνι-
κούς φορείς. Ως «ικανότητα προς εργασία» θεωρείται τόσο η γενική ικανότη-
τα προς εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας όσο και η ικανότητα προς εκτέλεση 
συγκεκριμένης εργασίας εν όψει του είδους και της φύσης των καθηκόντων 
της και του χώρου στον οποίο εκτελούνται αυτά. Τα κράτη-μέλη μπορούν να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν περαιτέρω όρους, μεταξύ άλλων και περιορισμούς, 
όσον αφορά την επεξεργασία γενετικών και βιομετρικών δεδομένων ή δεδο-
μένων που αφορούν την υγεία51.

Γ.  Η συγκατάθεση του εργαζομένου κατ’ αρχήν δεν αποτελεί 
νομιμοποιητικό λόγο για την επεξεργασία

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη, εάν και εφόσον 
ισχύει κάποια, μία τουλάχιστον, από τις προϋποθέσεις που ρητά, συγκεκριμέ-
να και περιοριστικά θεσπίζει το άρθρο 6 παρ. 1 και, προκειμένου για προσω-
πικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, το άρθρο 9 παρ. 2 ΓΚΠΔ

Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων αποτελεί την πρώτη από τις 
περιπτώσεις που ορίζουν τα άρθρα αυτά στο στοιχείο α΄52. Ωστόσο, το ενωσι-

51. Άρθρο 9 παρ. 4 ΓΚΠΔ.
52.  Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄ ορίζει ότι «το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέ-

σει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσό-
τερους συγκεκριμένους σκοπούς» και το άρθρο 9 παρ. 2 στο στοιχ. α΄ ορίζει ότι «το 
υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυ-
τών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους 
σκοπούς, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους-μέλους προβλέπει ότι η απαγόρευ-
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ακό ή το εθνικό δίκαιο μπορεί να προβλέπει ότι η συγκατάθεση δεν επιτρέπει 
την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών53.

Η συγκατάθεση αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος του πληροφοριακού αυ-
τοκαθορισμού του υποκειμένου των δεδομένων, το οποίο προστατεύεται από 
την έννομη τάξη ως μέσο αυτοπροστασίας του και όχι ως αυτοσκοπός54. Μέσα 
από την οπτική αυτή, προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία του υποκει-
μένου, αποτυπώνονται τα εννοιολογικά στοιχεία της «συγκατάθεσης» στο άρ-
θρο 4 στοιχ. 11 ΓΚΠΔ Ως «συγκατάθεση» ορίζεται «κάθε ένδειξη βουλήσεως, 
ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υπο-
κείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετι-
κή ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπι-
κού χαρακτήρα που το αφορούν». 

Η συγκατάθεση είναι «ελεύθερη» όταν το υποκείμενο έχει πραγματική επιλο-
γή να παράσχει την συγκατάθεσή του, να αρνηθεί την παροχή της ή να προ-
βεί σε ανάκλησή της χωρίς να υπάρχει φόβος ή κίνδυνος να επέλθουν σε βά-
ρος του αρνητικές συνέπειες55. Για να είναι πραγματικά «ελεύθερη» η επιλο-
γή, είναι αναγκαία η «ισορροπία δυνάμεων» μεταξύ του αξιούντος την συγκα-
τάθεση και του παρέχοντος, αρνούμενου την παροχή ή ανακαλούντος την πα-
ροχή, η οποία ελλείπει στις περιπτώσεις που το υποκείμενο των δεδομένων 
βρίσκεται υπό την επιρροή και την εξουσία του υπεύθυνου επεξεργασίας. Έλ-
λειψη ισορροπίας δυνάμεων υπάρχει ιδίως όταν οι αποφάσεις του τελευταίου 
επιφέρουν έννομα αποτελέσματα που αφορούν το υποκείμενο ή το επηρεά-
ζουν σημαντικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις η εξάρτηση του υποκειμένου από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιφέρει σαφή ανισότητα μεταξύ τους και η υπεροχή 
του υπευθύνου επεξεργασίας καθιστά αντικειμενικά αδύνατον να είναι «ελεύ-
θερη» η συγκατάθεση του υποκειμένου56.

Η σχέση εργασίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο, λόγω της 
εξάρτησης του εργαζομένου από τον εργοδότη, η συγκατάθεση του εργαζομέ-
νου ως υποκειμένου των δεδομένων δεν αναμένεται να είναι ελεύθερη, επει-
δή είναι εμφανής ο φόβος, αν όχι ο πραγματικός κίνδυνος, να υποστεί ο εργα-
ζόμενος δυσμενείς συνέπειες από την μη χορήγηση, την άρνηση χορήγησης ή 

ση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να αρθεί από το υποκείμενο των δε-
δομένων».

53. Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. α΄ ΓΚΠΔ.
54. Β. Δούκα, Η προστασία ..., ό.π., σ. 55.
55. Βλ. προοίμιο σκ. 42 ΓΚΠΔ Β. Δούκα, Η προστασία ..., ό.π., σ. 236 επ. (ιδίως 240).
56. Βλ. προοίμιο σκ. 43 ΓΚΠΔ.
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την ανάκληση της συγκατάθεσής του57. Ως εκ τούτου, η συγκατάθεση του ερ-
γαζομένου δεν αποτελεί ελεύθερη επιλογή και δεν συνιστά νόμιμη βάση για 
την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του από τον εργοδότη, ούτε για 
την λήψη αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων που αφορούν τον εργα-
ζόμενο58 και αποτελεί ειδικότερη περίπτωση επεξεργασίας.

Για τον λόγο αυτό αποτελεί πάγια άποψη, που διατυπώθηκε υπό το καθεστώς 
της Οδηγίας59 και διατηρείται υπό τον ΓΚΠΔ60, ότι η συγκατάθεση του εργαζο-
μένου δεν συνιστά νομική βάση που επιτρέπει την επεξεργασία των προσω-
πικών δεδομένων του, απλών και ειδικών, από τον εργοδότη. Η επεξεργασία 
που γίνεται από αυτόν πρέπει να εντάσσεται σε κάποια από τις λοιπές περι-
πτώσεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 9 παρ. 2 ΓΚΠΔ, ακόμη και αν ο εργαζόμενος 
έχει δώσει την συγκατάθεση του, οικειοθελώς ή μη61. Η παραδοχή της αντίθε-
της άποψης, ότι δηλαδή η συγκατάθεση του εργαζομένου (μπορεί να) αποτε-
λεί νομική βάση για την επεξεργασία, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, επειδή θα 
επέτεινε την εξάρτησή του από τον εργοδότη λόγω της αδυναμίας του να αρ-
νηθεί την παροχή της ή να προβεί στην ανάκληση της χωρίς τον κίνδυνο επέ-
λευσης αρνητικών συνεπειών σε βάρος του.

57.  Για την μη δυνατότητα του εργαζομένου να αρνηθεί την συγκατάθεσή του βλ. τις οδη-
γίες που συνοδεύουν τον Κώδικα Πρακτικής της ΔΟΕ.

58. Βλ. άρθρο 22 παρ. 1 σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 στοιχ. γ΄ ΓΚΠΔ.
59.  Βλ. ενδεικτικά την Γνώμη 8/2001 της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 (σ. 23), την Γνώ-

μη 15/2011 της ίδιας Ομάδας (παρ. ΙΙΙ.Α.1 σ. 12), την Οδηγία 115/2001 της ΑΠΔΠΧ.
60.  Βλ. τα κείμενα της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 που εκδόθηκαν προς υποβοήθη-

ση της ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του ΓΚΠΔ, Γνώμη 2/2017 της 8 Ιουνίου 
2017 (ιδίως παρ. 6.2), τις από 28.11.2017 Οδηγίες για την συγκατάθεση υπό τον Κανο-
νισμό 2016/679 (ιδίως παρ. 3.1.1.). Την θέση ότι η συγκατάθεση δεν αποτελεί νομιμο-
ποιητικό λόγο για την επεξεργασία ούτε στις πλατφόρμες εργασίας υποστηρίζει η Ομά-
δα Εργασίας του άρθρου 29 (και) στην Γνώμη 3/2017 για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφο-
ρών (C-ITS) της 4ης Οκτωβρίου 2017 (παρ. 3.2, 4.4), στην οποία εντοπίζει και το επι-
πρόσθετο πρόβλημα ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι δυνατόν ούτε να διαπιστωθεί 
η ύπαρξη συγκατάθεσης.

61.  Α.Π.Δ.Π.Χ. έγγρ. Γ/ΕΞ/1467-1/9.4.2013. Ιδιαίτερα σημαντική επ’ αυτού η επισήμανση 
της Γνώμης 8/2001 (σ. 23) της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29, ότι, «Εάν ο εργοδότης 
πρέπει να προβεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως αναγκαία 
και αναπόφευκτη συνέπεια της σχέσης απασχόλησης, η προσπάθεια νομιμοποίησης της 
επεξεργασίας αυτής μέσω της συγκατάθεσης οδηγεί σε παραπλάνηση. Η προσφυγή στη 
συγκατάθεση πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος έχει πράγμα-
τι ελευθερία επιλογής και μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του μεταγενέστερα χω-
ρίς να υφίσταται ζημία».
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Ωστόσο, τουλάχιστον θεωρητικά, δεν αποκλείεται υπό εξαιρετικές συνθήκες 
να είναι δυνατόν να δοθεί ελεύθερη συγκατάθεση από τον εργαζόμενο62. Για 
τον λόγο αυτό δεν μπορεί θεσμικά να απαγορευθεί η συγκατάθεση ως νομική 
βάση της επεξεργασίας στο πλαίσιο της απασχόλησης, στο πλαίσιο όμως του 
άρθρου 88 ΓΚΠΔ τα κράτη-μέλη μπορεί να προβαίνουν σε ρυθμίσεις που να 
διασφαλίζουν ότι η συγκατάθεση του εργαζομένου, όταν είναι θεσμικά ανα-
γκαίο να δοθεί, είναι πράγματι ελεύθερη63, μπορεί ελεύθερα να ανακαλείται 
ή να τροποποιείται.

Οιονεί λυδία λίθο που διευκολύνει την διαπίστωση για το αν η συγκατάθεση 
του υποκειμένου είναι ελεύθερη αποτελεί το άρθρο 7 παρ. 4 ΓΚΠΔ64, με βάση 
το οποίο η συγκατάθεση θεωρείται ότι δεν έχει παρασχεθεί ελεύθερα όταν για 
την εκτέλεση της σχέσης εργασίας, γενικώς ή για συγκεκριμένες ενέργειες 
που συνιστούν εκτέλεσή της, αξιώνεται η συγκατάθεση του εργαζομένου πα-
ρότι η συγκατάθεση αυτή δεν είναι αναγκαία στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Όταν η επεξεργασία μπορεί να βασισθεί σε κάποια από τις λοιπές περιπτώσεις 
του άρθρου 6 παρ. 1 (στοιχεία β΄-στ΄), η συγκατάθεση δεν είναι αναγκαία και 
δεν πρέπει να ζητείται65, εάν δε παρέχεται (είτε επειδή ζητήθηκε είτε οικειοθε-
λώς), θα πρέπει να θεωρείται ως μη σύννομη βάση επεξεργασίας. 

Δ.  Λήψη αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων στο πλαίσιο  
της απασχόλησης

Στο πλαίσιο της χρήσης των νέων τεχνολογιών για την διοίκηση προσωπικού, 
λαμβάνονται, με την χρήση αλγορίθμων, αποφάσεις ατομικά για τον εργαζό-
μενο, παράγουν έννομα αποτελέσματα γι’ αυτόν ή τον επηρεάζουν σημαντι-

62.  Γνώμη 2/2017 της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 (παρ. 6.2), Οδηγία για την συναί-
νεση υπό τον Κανονισμό 2016/679 της 28.11.2017 (ιδίως παρ. 3.1.1.). Σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις απαιτείται ο εργοδότης να πληροφορήσει τον εργαζόμενο ότι έχει δικαίωμα 
ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρα 13 παρ. 2 στοιχ. στ΄, 14 παρ. 2 στοιχ. δ΄ ΓΚΠΔ), 
ενώ εάν ανακληθεί η συγκατάθεση και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξερ-
γασία, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (άρθρο 17 παρ. 1 
στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ).

63.  Βλ. προοίμιο ΓΚΠΔ, σκ. 155. Τέτοια ρύθμιση περιέχει το άρθρο 26 παρ. 2 του από 
30.6.2017 γερμανικού νόμου για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ

64.  «Κατά την εκτίμηση κατά πόσο η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα, λαμβάνεται ιδιαιτέ-
ρως υπόψη κατά πόσο, μεταξύ άλλων, για την εκτέλεση σύμβασης, συμπεριλαμβανομέ-
νης της παροχής μιας υπηρεσίας, τίθεται ως προϋπόθεση η συγκατάθεση στην επεξερ-
γασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν είναι αναγκαία για την εκτέλεση της 
εν λόγω σύμβασης».

65. Βλ. προοίμιο σκ. 43 ΓΚΠΔ
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κά. Οι αποφάσεις αυτές βασίζονται σε πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργα-
σία προσωπικών δεδομένων, αποτελούν είδος «αυτοματοποιημένων αποφά-
σεων» και όταν αφορούν την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή την εκτέλε-
σή της είναι σύννομες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα, τα οποία 
προκύπτουν από τον συνδυασμό των παραγράφων 1, 2, 3 του άρθρου 22 του 
ΓΚΠΔ66:

(α) Όταν η λήψη τέτοιων αποφάσεων επιτρέπεται από το ενωσιακό ή το εθνι-
κό δίκαιο στο οποίο υπόκειται ο εργοδότης και το οποίο προβλέπει κατάλληλα 
μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων 
συμφερόντων του εργαζομένου ως υποκειμένου των δεδομένων.

(β) Όταν ο εργοδότης λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, καθώς και μέτρα ασφαλείας για την επεξεργασία και την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων, των 
ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του εργαζομένου67. Στο πλαίσιο 
των μέτρων αυτών πρέπει να διασφαλίζονται τουλάχιστον τρία θέματα.

66.  Άρθρο 22: «Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφα-
ση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμ-
βανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφο-
ρούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμό-
ζεται όταν η απόφαση: α) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης με-
ταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομέ-
νων, β) επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο 
υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα 
για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων 
του υποκειμένου των δεδομένων, γ) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου 
των δεδομένων. 3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) 
και γ), ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υπο-
κειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης πα-
ρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφι-
σβήτησης της απόφασης».

67.  Στο προοίμιο του ΓΚΠΔ, σκ. 71 (όπως η σκέψη αυτή διορθώθηκε στις 23.5.2018, βλ. Επί-
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 119 της 4ης Μαΐου 2016), τέτοια μέτρα απο-
τελούν π.χ. κατάλληλες μαθηματικές ή στατιστικές διαδικασίες για την κατάρτιση του 
προφίλ, να εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διορθώνονται οι παρά-
γοντες που οδηγούν σε ανακρίβειες σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να ελαχι-
στοποιείται ο κίνδυνος σφαλμάτων, να καθιστά ασφαλή τα δεδομένα προσωπικού χα-
ρακτήρα κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται 
με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και να προλαμ-
βάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα διακρίσεων σε βάρος φυσικών προσώπων βά-
σει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των πολιτικών φρονημάτων, της θρησκείας 
ή των πεποιθήσεων, της συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, της γενετικής κα-
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Το πρώτο είναι η παρέμβαση φυσικού προσώπου από την πλευρά του ερ-
γοδότη, η οποία ενδεχομένως θα οδηγεί στην λήψη απόφασης διαφορετικής 
από αυτήν που λαμβάνεται αυτοματοποιημένα, είτε μόνο με την εκτίμηση των 
στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στον οικείο αλγόριθμο είτε και με την συ-
νεκτίμηση δεδομένων που δεν έχουν καταχωρηθεί σ’ αυτόν αλλά νομικά είναι 
κρίσιμα για την λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος.

Τα δεύτερο είναι το δικαίωμα του εργαζομένου να εκφράζει την άποψή του, 
η οποία δεν μπορεί να εκφρασθεί και, επομένως, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά 
την λήψη της αυτοματοποιημένης απόφασης.

Το τρίτο είναι το δικαίωμα του εργαζομένου να αμφισβητήσει την απόφαση. 
Δεδομένου ότι οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις είναι «εργοδοτικές αποφά-
σεις», ελέγχονται ως τέτοιες δικαστικώς και δεν απαιτείται η λήψη μέτρων 
από τον εργοδότη για να έχει δικαίωμα ο εργαζόμενος να τις αμφισβητήσει. 
Συνεπώς, εν προκειμένω, ως υποχρέωση του εργοδότη να λάβει κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσει το δικαίωμα του εργαζομένου να αμφισβητήσει την 
αυτοματοποιημένη απόφαση νοείται η λήψη μέτρων για διευκόλυνση της αμ-
φισβήτησης της απόφασης από τον εργαζόμενο, όπως είναι π.χ. η πρόβλεψη 
εσωτερικών διαδικασιών για την αμφισβήτηση αυτή68, η άμεση χορήγηση στον 
εργαζόμενο των αναγκαίων στοιχείων προκειμένου να αποδείξει τους ισχυρι-
σμούς του με τους οποίους αμφισβητεί την απόφαση, είτε στο πλαίσιο εσωτε-
ρικών διαδικασιών είτε ενώπιον δικαστικών αρχών, καθώς και η λήψη άλλων 
κατάλληλων μέτρων.

Η λήψη αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων δεν μπορεί να βασίζεται 
στην συγκατάθεση του εργαζομένου σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπά-
νω υπό το στοιχείο «Γ». 

Οι αυτοματοποιημένες ατομικές αποφάσεις απαγορεύεται να βασίζονται σε 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών, εκτός εάν συντρέ-
χουν οι ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 4 ΓΚΠΔ69

τάστασης ή της κατάστασης της υγείας ή του γενετήσιου προσανατολισμού, ή την επε-
ξεργασία που συνεπάγεται μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος.

68.  Βλ. σχετικώς την σκ. 122 της από 5.9.2017 απόφασης του ΕΔΔΑ (σε μείζονα σύνθεση) 
επί της υποθέσεως Bărbulescu v. Romania.

69.  Άρθρο 22 παρ. 4 ΓΚΠΔ: «4. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν βα-
σίζονται στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1, εκτός αν ισχύει το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή ζ) 
και αν υφίστανται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθερι-
ών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων».
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Επειδή η λήψη αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων αποτελεί περίπτω-
ση στην οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένοι οι κίνδυνοι που απειλούν την αξιοπρέ-
πεια, τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα του εργαζομένου, ο εργο-
δότης, με σκοπό την εξασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας, υπο-
χρεούται σε ειδική ενημέρωση του εργαζομένου για την ύπαρξη συστήματος 
λήψης τέτοιων αποφάσεων, για την λογική που ακολουθείται στο σύστημα 
αυτό, για την σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξερ-
γασίας για τον εργαζόμενο70 και για το δικαίωμα πρόσβασης του εργαζομένου 
στις πληροφορίες αυτές71.

Άμεση και αποτελεσματική προστασία των υποκειμένων προσωπικών δεδομέ-
νων, άρα και των εργαζομένων, στις περιπτώσεις λήψης αυτοματοποιημένων 
ατομικών αποφάσεων θεσπίζει το άρθρο 14 παρ. 1 Ν 2472/199772, το οποίο 
πρέπει να θεωρηθεί συμβατό με τον ΓΚΠΔ και ότι, συνεπώς, διατηρεί την ισχύ 
του.

Θα ήταν σκόπιμο, στο πλαίσιο του άρθρου 88, στο οποίο γίνεται αναφορά πα-
ρακάτω, να διασφαλισθεί η δυνατότητα της συμμετοχής εκπροσώπων των ερ-
γαζομένων (με την σύμπραξη τεχνικών και νομικών συμβούλων) στο στάδιο 
του σχεδιασμού του αλγορίθμου/προγράμματος για την λήψη αυτοματοποι-
ημένων ατομικών αποφάσεων για τους εργαζομένους, στο στάδιο της εκτί-
μησης του αντικτύπου. Επίσης, να διασφαλισθεί η δυνατότητά τους να ενη-
μερώνονται από τον εργοδότη για την λογική που ακολουθείται στο σύστημα 
λήψης αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων και για τις προβλεπόμενες 
συνέπειες που επιφέρει για τον εργαζόμενο μια τέτοια επεξεργασία, με σκοπό 
να μπορέσουν να συνδράμουν τους εργαζομένους να κατανοήσουν τα θέματα 
αυτά, τα οποία δεν αναμένεται ότι μπορεί να κατανοήσει ο εργαζόμενος που 
δεν έχει ειδικές γνώσεις επ’ αυτών, και με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι να 
είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως υποκείμενα των δεδομένων 
βασιζόμενοι στην πληροφόρηση αυτή.

70. Άρθρα 13 παρ. 2 στοιχ. στ΄, 14 παρ. 2 στοιχ. ζ΄ ΓΚΠΔ.
71. Άρθρο 15 παρ. 1 στοιχ. η΄ ΓΚΠΔ.
72.  «1. Καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει από το αρμόδιο κάθε φορά δικαστήριο την άμεση 

αναστολή ή μη εφαρμογή πράξης ή απόφασης που τον θίγει, την οποία έχει λάβει διοικη-
τική αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσι-
κό πρόσωπο αποκλειστικό με αυτοματοποιημένη επεξεργασία στοιχείων, εφόσον η επε-
ξεργασία αυτή αποβλέπει στην αξιολόγηση της προσωπικότητάς του και ιδίως της απο-
δοτικότητάς του στην εργασία, της οικονομικής φερεγγυότητάς του, της αξιοπιστίας του 
και της εν γένει συμπεριφοράς του».
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Ε.  Τήρηση αρχείων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και ορισμός 
υπεύθυνου προστασίας δεδομένων 

Οι εργοδότες υποχρεούνται να τηρούν αρχεία των δραστηριοτήτων επεξερ-
γασίας (άρθρο 30 ΓΚΠΔ) στις περιπτώσεις που απασχολούν περισσότερους 
από 250 εργαζομένους, όπως το Δημόσιο και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια 
υποχρέωση έχουν εάν, ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων τους, η 
συγκεκριμένη επεξεργασία ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώ-
ματα και τις ελευθερίες των εργαζομένων ή η επεξεργασία δεν είναι περιστα-
σιακή ή περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες δεδομένων ή αφορά ποινικές κατα-
δίκες και αδικήματα των εργαζομένων (παρ. 5).

Σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, ο 
εργοδότης δικαιούται σε κάθε περίπτωση να ορίζει (οικειοθελώς) υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων, ενώ υποχρεούται προς τούτο όταν αυτό επιβάλλεται 
από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο του κράτους-μέλους73. Ερώτημα ανακύ-
πτει εάν ο εργοδότης εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 37 
παρ. 174 ΓΚΠΔ που θεσπίζουν τον υποχρεωτικό ορισμό υπεύθυνου προστασίας 
δεδομένων. Προφανώς, εμπίπτουν το Δημόσιο και οι φορείς του δημόσιου το-
μέα ως εργοδότες και υποχρεούνται να ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδο-
μένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων 
τους με βάση το στοιχ. α΄ της διάταξης αυτής. Λοιποί όμως φορείς και επιχει-
ρήσεις δεν υπέχουν τέτοια υποχρέωση, επειδή στις περιπτώσεις των στοιχ. β΄ 
και γ΄ της αναφερθείσας διάταξης εμπίπτουν μόνον επεξεργασίες που συνι-
στούν «βασικές δραστηριότητες» του υπεύθυνου επεξεργασίας και τέτοια δεν 
συνιστά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επεξεργασία προσωπικών δεδομέ-
νων των εργαζομένων της επιχείρησης75. Συνεπώς, ο εργοδότης που δεν εμπί-

73. Άρθρο 37 παρ. 4 ΓΚΠΔ.
74.  «1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο προ-

στασίας δεδομένων σε κάθε περίπτωση στην οποία: (α) η επεξεργασία διενεργείται από 
δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από δικαστήρια που ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδο-
τικής τους αρμοδιότητας, (β) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, του πεδίου εφαρμογής και/ή των σκοπών τους, απαιτούν τακτική και συστημα-
τική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ή (γ) οι βα-
σικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία 
συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων κατά το άρ-
θρο 9 ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδική-
ματα που αναφέρονται στο άρθρο 10. (διόρθωση 23.5.18)».

75.  Έτσι και στις από 13.12.2016 Οδηγίες για τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της 
Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 παρ. 2.1.2 και στο προοίμιο του ΓΚΠΔ, σκ. 97.
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πτει στο στοιχ. α΄ δεν υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομέ-
νων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων του.

5. Το άρθρο 88 του ΓΚΠΔ

Από την πρώτη περίοδο της εφαρμογής της Οδηγίας 95/46/ΕΚ διαπιστώθηκε 
ότι, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζει η σχέση εργασίας και της ανα-
γκαίας σύνδεσης των κανόνων της με το εργατικό δίκαιο όταν πρόκειται για 
επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης, οι οριζόντιας εφαρμογής ρυθμί-
σεις της Οδηγίας δεν μπορούσαν να διασφαλίσουν πλήρως την προστασία των 
εργαζομένων και, γι’ αυτό, υποστηρίχθηκε η ανάγκη για θέσπιση ειδικών κα-
νόνων, εκτός της Οδηγίας, στον τομέα αυτό76.

Οι ίδιες απόψεις είχαν υποστηριχθεί και κατά την προδικασία του ΓΚΠΔ για την 
θέσπιση ειδικών κανόνων εκτός του ΓΚΠΔ77. Στην διαμόρφωση όμως του τελι-
κού κειμένου του ΓΚΠΔ επελέγη μια μέση λύση, δηλαδή δεν περιλήφθηκαν ει-
δικοί κανόνες για την επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης, αλλά με το 
άρθρο 88 ΓΚΠΔ78 παρασχέθηκε στα κράτη-μέλη η ευχέρεια να θεσπίσουν ειδι-

76.  Για τις ειδικές ρυθμίσεις της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των 
σχέσεων εργοδότη και εργαζομένου στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. γίνεται εκτενής αναφο-
ρά στην έρευνα με θέμα «New technology and respect for privacy at the workplace», 
που διενεργήθηκε στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τα αποτελέσματα της δημοσιεύθηκαν τον 
Αύγουστο 2003 [http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/07/word/tn0303q.doc], 
ενώ στην Γερμανία ήδη από τον Απρίλιο 2010, μόλις δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος 
του νέου νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εξετάζεται η ψήφιση 
ενός νόμου ειδικά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις εργασιακές σχέ-
σεις, ανάγκη η οποία είχε ήδη επισημανθεί όχι μόνο πριν από την έκδοση του ισχύο-
ντος νόμου, αλλά και παλαιότερα (βλ. ενδεικτικά W. Daübler, Gläserne Belegschaften? 
Datenschutz in Betrieb und Dienststelle, έκδοση 4η βελτιωμένη, Bund-Verlag 2002, σ. 
428 επ., ιδίως σ. 433). 

77. Βλ. την Γνωμοδότηση του Συμβουλίου των Περιφερειών.
78.  «1. Τα κράτη-μέλη, μέσω της νομοθεσίας ή μέσω των συλλογικών συμβάσεων, μπο-

ρούν να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες προκειμένου να διασφαλίζουν την προστασία των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα των εργαζομένων στο πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για σκοπούς 
πρόσληψης, εκτέλεσης της σύμβασης απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της εκτέ-
λεσης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον νόμο ή από συλλογικές συμβά-
σεις, διαχείρισης, προγραμματισμού και οργάνωσης εργασίας, ισότητας και πολυμορφί-
ας στον χώρο εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, προστασίας της περιουσίας 
εργοδοτών και πελατών και για σκοπούς άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή συλλο-
γική βάση, δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται με την απασχόληση και για σκο-
πούς καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης. 2. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν κα-
τάλληλα και ειδικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των έννομων 
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κούς κανόνες προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα των εργαζομένων στο πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για σκοπούς 
που καλύπτουν το σύνολο της σχέσης εργασίας σε όλες τις εκδηλώσεις και εκ-
φάνσεις της, όπως προκύπτει και από την ενδεικτική, αλλά εκτεταμένη, ανα-
φορά τους στην παράγραφο 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2, στους κανό-
νες αυτούς περιλαμβάνονται και «κατάλληλα και ειδικά μέτρα» με σκοπό «τη 
διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των έννομων συμφερόντων και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομέ-
να με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια της επεξεργασίας, τη διαβίβαση δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα εντός ομίλου επιχειρήσεων, ή ομίλου εταιρειών 
που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα και τα συστήματα παρακολούθη-
σης στο χώρο εργασίας»79.

συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια της επεξεργασίας, τη διαβίβαση δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός ομίλου επιχειρήσεων, ή ομίλου εταιρειών που 
ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα και τα συστήματα παρακολούθησης στο χώρο 
εργασίας. 3. Κάθε κράτος-μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο 
δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, έως τις 25 Μαΐου 2018 και, χωρίς καθυστέρηση, 
κάθε επακολουθούσα τροποποίησή τους».

79.  Τέτοια μέτρα αποτελούν, π.χ. η δημιουργία κανόνων για τον τρόπο και τον χρόνο της 
διαβίβασης προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων στο πλαίσιο του ομίλου επιχει-
ρήσεων, ο τρόπος και χρόνος της πληροφόρησης των εργαζομένων σε σχέση με την δι-
αβίβαση αυτή, η δημιουργία κανόνων για την χρήση της νέας τεχνολογίας στον χώρο 
εργασίας ή από τους εργαζομένους, στην διαμόρφωση των οποίων μπορεί να συμβάλ-
λουν οι κατευθυντήριες γραμμές για την νόμιμη χρήση των νέων τεχνολογιών στις ερ-
γασιακές σχέσεις και τα προτεινόμενα μέτρα για την διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας, των εννόμων συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομέ-
νων από την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 στην Γνώμη 2/2017, στην Γνώμη 3/2012, 
στην Γνώμη 29/2005, στην Γνώμη 4/2004, στο από 29.5.2002 Έγγραφο Εργασίας για 
την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας της. Σχετική με το 
θέμα αυτό και η αριθμ. 34/2018 απόφαση της ΑΠΔΠΧ, η οποία εξέτασε περίπτωση ελέγ-
χου του Η/Υ του εργαζομένου από τον εργοδότη και, εκτός άλλων, συστήνει την κα-
τάρτιση εσωτερικού κανονισμού για την ορθή χρήση και λειτουργία του εξοπλισμού 
και του δικτύου πληροφορικής και επικοινωνιών από τους εργαζόμενους και υποδει-
κνύει βασικά στοιχεία του ενδεικνυομένου περιεχομένου του. Ωστόσο, η διαμόρφωση 
του περιεχομένου τέτοιων κωδίκων/κανονισμών απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη και προσοχή, 
όπως αποδεικνύουν και οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ επί της υποθέσεως Bărbulescu, με τις 
οποίες κρίθηκαν γεγονότα παρακολούθησης του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου υπαλλήλου σε επιχείρηση στην οποία υπήρχε κανονισμός χρήσης τέτοιων λογα-
ριασμών, και η μεν απόφαση της 12.1.2016 του 4ου Τμήματος έκρινε ότι δεν παραβιά-
σθηκε το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, ενώ η απόφαση της 5.9.2017 του Δικαστηρίου σε μείζονα 
σύνθεση έκρινε, αντιθέτως, με 11 θετικές ψήφους και ισχυρή μειοψηφία 6 αρνητικών 
ψήφων, ότι παραβιάσθηκε το άρθρο αυτό.
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Το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν κατά την θέσπιση των ειδικών αυτών κα-
νόνων πρέπει να τηρούνται τα όρια του ΓΚΠΔ, ιδίως ως προς τις αρχές (άρθρο 
5), τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η επεξεργασία (άρθρα 6, 9, 10), 
τις υποχρεώσεις του εργοδότη ως υπεύθυνου επεξεργασίας και τα δικαιώματα 
του εργαζομένου ως υποκειμένου των δεδομένων. Το αντίστοιχο άρθρο 82 του 
σχεδίου του ΓΚΠΔ ρητά όριζε ότι η θέσπιση των ειδικών κανόνων υφίσταται 
«Εντός των ορίων του παρόντος κανονισμού»80.

Η δυνατότητα των κρατών-μελών να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για την επε-
ξεργασία σε διαφόρους τομείς που εμφανίζουν ιδιαιτερότητες θεσπιζόταν και 
στην Οδηγία81, με την επισήμανση ότι οι αρχές που έθετε η Οδηγία πρέπει 
να τηρούνται και μπορούν (μόνο) να συμπληρώνονται ή να διευκρινίζονται 
(βλ. ιδίως σκ. 68 στο προοίμιο της)82, 83. Συγχρόνως, αποτελούσε θεσμική 

80.  Σχέδιο του ΓΚΠΔ άρθρο 82 «Επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης»: «1. Εντός των 
ορίων του παρόντος κανονισμού, τα κράτη-μέλη μπορούν να θεσπίζουν διά νόμου ειδι-
κούς κανόνες που ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης 
της σύμβασης απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των υποχρεώσεων 
που προβλέπονται από τον νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, διαχείρισης, προγραμμα-
τισμού και οργάνωσης της εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, και για σκο-
πούς άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή συλλογική βάση, δικαιωμάτων και παρο-
χών που σχετίζονται με την απασχόληση, και για σκοπούς καταγγελίας της σχέσης απα-
σχόλησης. 2. Κάθε κράτος-μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει 
στο δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, το αργότερο έως την ημερομηνία που καθο-
ρίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε επακόλουθη τροπο-
ποίησή τους. 3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμ-
φωνα με το άρθρο 86 για τον περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων και των απαιτή-
σεων σχετικά με τις εγγυήσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1.». Για το άρθρο 82 του 
σχεδίου του ΓΚΠΔ βλ. Β. Δούκα, Η σχέση εργασίας..., ό.π., σ. 43 επ.

81.  Στο άρθρο 27 παρ. 1 της Οδηγίας ορίζεται ότι τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή «ενθαρρύ-
νουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας που αποσκοπούν να συμβάλουν, ανάλογα με 
τις τομεακές ιδιομορφίες, στην ορθή εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που θεσπίζουν 
τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας» και σχετικές είναι οι σκέψεις 22, 
23, 68 στο προοίμιό της.

82.  Στην βάση αυτή στην Γερμανία εκδόθηκαν ειδικές διατάξεις για την επεξεργασία στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, εκδόθηκαν οι Οδηγίες και Γνώμες της Ομάδας Εργασίας του 
Άρθρου 29 και των εθνικών αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων (βλ. υποσημ. 
13, 14) για την συγκεκριμενοποίηση και εξειδίκευση των διατάξεων της Οδηγίας κατά 
την εφαρμογή τους στις εργασιακές σχέσεις.

83.  Η τήρηση των αρχών και του συστήματος προστασίας που θέσπιζε η Οδηγία ήταν υπο-
χρεωτική κατά την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών, σύμφωνα 
άλλωστε με την έννοια και λειτουργία γενικώς των Οδηγιών. Σχετικές οι σκέψεις 97, 98, 
99 στην από 6.11.2003 απόφαση του ΔΕΕ επί της υποθέσεως C-101/01, Lindqvist: «Σκ. 
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υποχρέωση των κρατών-μελών (και της Επιτροπής) η ενθάρρυνση για την εκ-
πόνηση Κωδίκων Δεοντολογίας με σκοπό την ορθή εφαρμογή των εθνικών 
διατάξεων προς εφαρμογή της Οδηγίας σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε 
τομέα (άρθρο 27 παρ. 1).

Ο ΓΚΠΔ, όπως αναφέρεται και στην αρχή της παρούσας, διατηρεί τις αρχές, 
τους σκοπούς, τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και τις υπο-
χρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας όπως είχαν διαμορφωθεί στην Οδηγία. 
Το σύστημα προστασίας που δομεί και τα όρια που θέτει αποτυπώνουν (όπως, 
άλλωστε, και στην Οδηγία) τις επιλογές που διαχρονικά γίνονται αποδεκτές 
ως τα ελάχιστα όρια για την διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των δεδομένων και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 
θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων κατά την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους84.

97: «Είναι γεγονός ότι η Οδηγία 95/46 αναγνωρίζει στα κράτη-μέλη πεδίο χειρισμών σε 
ορισμένους τομείς και ότι τους επιτρέπει να διατηρούν ή να θεσπίζουν ειδικά καθεστώτα 
για ειδικές καταστάσεις, όπως μαρτυρούν πολλές από τις διατάξεις της. Ωστόσο, τέτοιες 
δυνατότητες πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τον τρόπο που προβλέπει η Οδηγία 95/46 
και σύμφωνα προς τον σκοπό της που συνίσταται στη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής. Σκ. 98.: Αντιθέτως, τίποτε δεν απαγορεύει σ’ ένα κράτος-μέλος να 
διευρύνει το περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας περί μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο 
των διατάξεων της Οδηγίας 95/46 ώστε να καταλάβει τομείς μη περιλαμβανομένους στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής, εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από καμία άλλη 
διάταξη του κοινοτικού δικαίου. Σκ. 99: Κατόπιν των προεκτεθέντων, στο έβδομο ερώ-
τημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για να δια-
σφαλίσουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι σύμ-
φωνα τόσο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46 όσο και προς τον σκοπό της, ο οποίος 
συνίσταται στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της ελεύθερης κυκλοφορίας των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Αντιθέτως, τί-
ποτε δεν απαγορεύει σ’ ένα κράτος-μέλος να διευρύνει το περιεχόμενο της εθνικής νο-
μοθεσίας περί μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο των διατάξεων της Οδηγίας 95/46 ώστε 
να καλύπτει τομείς μη συμπεριλαμβανόμενους στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυ-
τής, εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από καμία άλλη διάταξη του κοινοτικού δικαίου».

84.  Βλ., ενδεικτικά αναφερόμενα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 108 (Ν 2068/1992), σχετικό μ’ 
αυτήν το από 5.6.2018 έγγραφο COM(2018) 449 final της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την 
Οδηγία 95/46/ΕΚ (Ν 2472/1997), τις Επεξηγήσεις του έτους 2007 σχετικά με τον Χάρ-
τη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Κώδικα Πρακτικής της 
ΔΟΕ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Εργαζομένων του 1997 («Κώ-
δικας Δεοντολογίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας»), την Σύσταση 89 του Συμβου-
λίου της Ευρώπης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων 
και το συνοδευτικό της κείμενο Explanatory Memorandum Recommendation No. R (89) 2 
of the Committee of Ministers to Member States concerning the protection of personal 
data used for employment purposes, τον από 18.12.2000 Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 
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Τις περιπτώσεις στις οποίες ο ΓΚΠΔ επιτρέπει απόκλιση από τα όρια προστα-
σίας που θέτει, τις ορίζει ρητά, ώστε να υπάρχει αδιαμφισβήτητη βεβαιότη-
τα και ασφάλεια δικαίου για την δυνατότητα αυτή85. Ομοίως, η δυνατότητα 
απόκλισης από τα όρια του ΓΚΠΔ ρητά ορίζεται και σε συγκεκριμένες από τις 
διατάξεις που αφορούν ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας και περιλαμβάνο-
νται στο Κεφάλαιο ΙΧ86.

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυ-
σικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρα κτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών. Ομοίως, το ψήφισμα 68/167 (A/RES/68/167) για το δικαίωμα 
στην ιδιωτικότητα στην ηλεκτρονική εποχή και το ψήφισμα 45/95 (A/RES/45/95) με 
οδηγίες για την ρύθμιση της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
της Γενικής Συνέλευσης των Η.Ε.

85.  Τέτοιες περιπτώσεις ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 2 (το οποίο παρέχει στα κράτη-μέλη 
την δυνατότητα, σε σχέση με την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την συμμόρφω-
ση του υπευθύνου επεξεργασίας σε έννομη υποχρέωση και για τους σκοπούς έννομων 
συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, να καθορίζουν ακρι-
βέστερα ειδικές απαιτήσεις και άλλα μέτρα προς εξασφάλιση σύννομης και θεμιτής επε-
ξεργασίας, μεταξύ άλλων για άλλες ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας όπως προβλέπο-
νται στο κεφάλαιο ΙΧ), στο άρθρο 8 παρ. 4 (το οποίο ορίζει ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να 
προβλέπουν την επεξεργασία για άλλο σκοπό), στο άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. α΄ (το οποίο 
ορίζει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η συγκατάθεση του υποκειμένου 
των δεδομένων δεν μπορεί να άρει την απαγόρευση επεξεργασίας των προσωπικών δε-
δομένων ειδικών κατηγοριών), στο στοιχ. β΄ της ίδιας παραγράφου (η οποία ορίζει ότι 
επιτρέπεται η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υπο-
κειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνι-
κής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το ενωσιακό δί-
καιο ή από το δίκαιο κράτους-μέλους ή από συλλογική συμφωνία), στην παράγραφο 
3 του ίδιου άρθρου (η οποία ορίζει ότι σε σχέση με την επεξεργασία που είναι απαραί-
τητη για την συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας σε έννομη υποχρέωση και για 
τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρί-
τος, να καθορίζουν ακριβέστερα ειδικές απαιτήσεις και άλλα μέτρα προς εξασφάλιση 
σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας, μεταξύ άλλων για άλλες ειδικές περιπτώσεις επε-
ξεργασίας όπως προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΧ), στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου 
(η οποία ορίζει ότι για την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων 
ή δεδομένων που αφορούν την υγεία τα κράτη-μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπί-
ζουν περαιτέρω όρους, μεταξύ άλλων και περιορισμούς, όσον αφορά την επεξεργασία).

86.  Οι διατάξεις αυτές είναι α) το άρθρο 85 «Επεξεργασία και ελευθερία έκφρασης και πλη-
ροφόρησης», το οποίο ρητά παρέχει στα κράτη-μέλη την δυνατότητα να προβαίνουν 
σε εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ που περιλαμβάνονται στο κε-
φάλαιο ΙΙ (αρχές), στο κεφάλαιο ΙΙΙ (δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων), στο 
κεφάλαιο IV (υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία), στο κεφάλαιο V 
(διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανι-
σμούς), στο κεφάλαιο VI (ανεξάρτητες εποπτικές αρχές), στο κεφάλαιο VII (συνεργα-
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Εξ αντιδιαστολής, εάν δεν ορίζεται ρητά στις διατάξεις του ΓΚΠΔ, δεν μπορεί 
να υπάρχει απόκλιση από τα όρια που αυτός θέτει.

Συνεπώς, οι ειδικοί κανόνες του άρθρου 88 δεν μπορεί να αποκλίνουν από τα 
όριά του. Μπορεί, όμως, εντός των ορίων αυτών, να διευκρινίζουν, να εξει-
δικεύουν, να συγκεκριμενοποιούν τις διατάξεις του με κριτήριο τις ιδιαιτερό-
τητες της σχέσης εργασίας, τις ρυθμίσεις του εθνικού εργατικού δικαίου, τις 
ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας και γενικά του περιβάλλοντος των εργασιακών 
σχέσεων σε τοπικό επίπεδο. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται και από την σκέ-
ψη 155 του προοιμίου του ΓΚΠΔ, στην οποία ως παράδειγμα του περιεχομένου 
που μπορεί να έχουν οι ειδικοί κανόνες του άρθρου 88 αναφέρεται η θέσπι-
ση όρων «υπό τους οποίους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
της απασχόλησης μπορούν να υφίστανται επεξεργασία με βάση τη συγκατάθε-
ση του εργαζομένου». Η αναφορά του παραδείγματος αυτού σημαίνει ότι στο 
πλαίσιο του άρθρου 88 θεωρείται δεδομένη η τήρηση των ορίων προστασίας 
που θέτει ο ΓΚΠΔ (και τέτοιο όριο αποτελεί η ανάγκη συγκατάθεσης) και με 
τους ειδικούς κανόνες επιτρέπεται η συγκεκριμενοποίησή τους στο πεδίο της 
απασχόλησης (όπως είναι η συγκεκριμενοποίηση των όρων υπό τους οποίους 
η συγκατάθεση, η οποία, όπως αναλύεται παραπάνω, κατ’ αρχήν αποκλείε-
ται στις εργασιακές σχέσεις, θα μπορούσε να αποτελέσει νόμιμη βάση για την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων) και όχι η μεταβολή 
τους.

Άλλωστε, και από δικαιοπολιτική άποψη, οι ιδιαιτερότητες των εργασιακών 
σχέσεων δεν μπορεί να δικαιολογήσουν την μεταβολή της προστασίας των ερ-
γαζομένων ως υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την προστασία που 
παρέχεται σε κάθε άλλο υποκείμενο των δεδομένων.

Αντιστοίχως, δεν μπορεί να δικαιολογήσουν περιορισμό του δικαιώματος πλη-
ροφόρησης του εργοδότη ως υπόχρεου επεξεργασίας πέραν των ορίων που 
θέτει γενικά για κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας ο ΓΚΠΔ, μπορεί όμως να δικαι-

σία και συνεκτικότητα) και στο κεφάλαιο ΙΧ (ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομέ-
νων), β) το άρθρο 87 «Επεξεργασία του εθνικού αριθμού ταυτότητας», το οποίο ρητά 
παρέχει στα κράτη-μέλη την δυνατότητα να προβλέπουν περαιτέρω ειδικές προϋποθέ-
σεις για την επεξεργασία, γ) το άρθρο 89 «Διασφαλίσεις και παρεκκλίσεις σχετικά με 
την επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επι-
στημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς», το οποίο ρητά παρέχει στα 
κράτη-μέλη την δυνατότητα παρεκκλίσεων από τα δικαιώματα που αναφέρονται στα 
άρθρα 15, 16, 18, 19, 20 και 21, δ) το άρθρο 91 «Υφιστάμενοι κανόνες προστασίας των 
δεδομένων εκκλησιών και θρησκευτικών ενώσεων», το οποίο ρητά αξιώνει την προ-
σαρμογή των κανόνων αυτών στις διατάξεις του ΓΚΠΔ.
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ολογήσουν, με την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, την ακριβή συ-
γκεκριμενοποίηση των ορίων αυτών.

Με βάση όσα αναφέρθηκαν, περιεχόμενο των ειδικών κανόνων του άρθρου 
88 μπορεί να αποτελέσει ο ορισμός των περιπτώσεων στις οποίες και των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να γίνεται επεξεργασία δεδομένων υ-
γείας, γενετικών και βιομετρικών δεδομένων των εργαζομένων. Ομοίως, να 
ρυθμίζονται λεπτομερώς τα θέματα που αφορούν την πληροφόρηση του ερ-
γαζομένου από τον εργοδότη, πρακτικά θέματα για την ευχερέστερη άσκηση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων ως υποκειμένων των δεδομένων, η δημι-
ουργία Κωδίκων για την χρήση ηλεκτρονικών μέσων στον χώρο εργασίας ή/
και κατά την παροχή εργασίας, για την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων 
των εργαζομένων, για την διενέργεια γενετικών εξετάσεων, την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων υγείας, γενετικών και βιομετρικών δεδομένων, κ.λπ.

Η τήρηση των ορίων του ΓΚΠΔ κατά την θέσπιση των ειδικών κανόνων του 
άρθρου 88, εκτός άλλων, συμβάλλει στην ομαλή κινητικότητα των εργαζομέ-
νων, στην ομαλή διασυνοριακή ροή των προσωπικών δεδομένων των εργα-
ζομένων, ιδίως σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους στο πλαίσιο πολυεθνικών 
ή συνεργαζομένων επιχειρήσεων ή σε περιπτώσεις απόσπασης87, και αποτε-
λεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση88, ιδίως στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Αυτό όμως δεν αποκλείει την ενίσχυση της 
προστασίας της αξιοπρέπειας, των έννομων συμφερόντων και των θεμελιω-
δών δικαιωμάτων των εργαζομένων με την θέσπιση ειδικών κανόνων, όπως 
ορίζει και η παράγραφος 2 του άρθρου 88.

Σύμφωνα με το άρθρο 88, οι ειδικοί κανόνες μπορεί να θεσπισθούν είτε με νό-
μους είτε με (κανονιστικούς) όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας και με 

87. Οδηγίες 96/71 (ΠΔ 219/2000) και 2014/67 (ΠΔ 101/2016).
88.  Χαρακτηριστική η διαπίστωση που έγινε γενικά για την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων των εργαζομένων στο 31ο Διεθνές Συνέδριο των Επιτρόπων Προστασίας Προ-
σωπικών Δεδομένων, που πραγματοποιήθηκε στην Μαδρίτη στις 4-6 Νοεμβρίου 2009, ότι 
«The protection of private life in business activities was seen, up until not too long ago, 
as a complex and costly obligation, justified only by legal mandates. However, many 
organizations have started to value this from a new perspective. Designing management 
procedures based on the intensive use of information technology and the processing 
of personal data that respects the privacy of the users or employees of the company 
may become a competitive advantage. Privacy impact assessment policies, privacy by 
design, the establishment of self-regulation policies, or the hiring of data protection 
experts, whether external advisors or staff members, are an inescapable requirement 
nowadays». Βλ. σχετικά W. Daübler, Gläserne Belegschaften? ..., ό.π., σ. 430.
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συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και συμβουλίων εργαζομένων89. Στο εθνικό μας 
δίκαιο η ένταξη της ρύθμισης των θεμάτων αυτών στο πλαίσιο της συλλογικής 
αυτονομίας θεσπίζεται ήδη στο ισχύον δίκαιο90.

Οι κώδικες, που προαναφέρθηκαν, για την χρήση ηλεκτρονικών μέσων στον 
χώρο εργασίας ή/και κατά την παροχή εργασίας, για την επεξεργασία βι-
ομετρικών δεδομένων των εργαζομένων, για την διενέργεια γενετικών εξε-
τάσεων, την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υγείας, γενετικών και βι-
ομετρικών δεδομένων, ουσιαστικά αποτελούν «κανονισμούς εργασίας», άλ-
λως αποτελούν οιονεί κανονισμούς εργασίας, επειδή ρυθμίζουν δικαιώματα 
και υποχρεώσεις που αφορούν την παροχή της εργασίας. Συνεπώς, μπορεί 
να αποτελέσουν, ενδεικτικά αναφερόμενο, αντικείμενο ρύθμισης με σ.σ.ε. και 
συμφωνίες του άρθρου 12 παρ. 4 Ν 1767/1988.

Εάν τυχόν, εσφαλμένως πάντως, γίνει δεκτό ότι οι ειδικοί κανόνες του άρθρου 
88 μπορεί να αποκλίνουν από τα όρια του ΓΚΠΔ, αυτό σημαίνει ότι με τους ει-
δικούς κανόνες θα δομηθεί πρωτογενώς το σύστημα προστασίας των εργαζο-
μένων κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους στο πλαίσιο 
της απασχόλησης. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι ειδικοί κανόνες αποτελούν τον 
εκτελεστικό νόμο του άρθρου 9Α εδ. α΄ του Συντάγματος91 και οριοθετούν την 
άσκηση και προστασία του ατομικού δικαιώματος που θεσπίζεται στο άρθρο 

89.  Στο άρθρο 82 του σχεδίου του ΓΚΠΔ η θέσπιση των ειδικών κανόνων οριζόταν ότι μπο-
ρεί να γίνει μόνο με νόμο. 

90.  Άρθρο 2 στοιχ. 1, 4, 6 Ν 1876/1990 και άρθρο 12 παρ. 4 στοιχ. γ΄, ε΄ Ν 1767/1988, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 Ν 2224/1994. Στην Γνώμη 8/2001 της 
Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 (σ. 23) γίνεται ρητή αναφορά στην αρμοδιότητα που 
αρκετά κράτη-μέλη αναγνωρίζουν στους εκπροσώπους των εργαζομένων να συμπράτ-
τουν στην προστασία των εργαζομένων στο πεδίο των προσωπικών δεδομένων. Την 
διατήρηση των δικαιωμάτων των συμβουλίων των εργαζομένων για την ρύθμιση της 
προστασίας των εργαζομένων κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του 
ρητά αναφέρουν το άρθρο 26 του από 30.6.2017 γερμανικού νόμου για την εφαρμογή 
του ΓΚΠΔ, στο οποίο περιέχονται ρυθμίσεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, στην 
παράγραφο 6, που ορίζει «Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der 
Beschäftigten bleiben unberührt», και το άρθρο 11 εδ. β΄ του από 31.7.2017 αυστρι-
ακού νόμου για την προσαρμογή του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 
στον ΓΚΠΔ, που ορίζει «(Das Arbeitsverfassungsgesetz –ArbVG, BGBl. Nr. 22/1974, ist, 
soweit es die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt, eine Vorschrift im Sinne 
des Art. 88 DSGVO.) Die dem Betriebsrat nach dem ArbVG zustehenden Befugnisse 
bleiben unberührt». Στις 13.12.2016 με απόφαση του Bundesarbeitsgericht κρίθηκε ότι 
τα συμβούλια των εργαζομένων συναποφασίζουν με τον εργοδότη για την χρήση σελί-
δων του facebook που διαθέτει αυτός από τους εργαζομένους.

91.  «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με 
ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει».
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αυτό. Συνεπώς, με βάση το άρθρο 72 παρ. 1 του Συντάγματος92, μπορεί να θε-
σπισθούν με τυπικό νόμο που θα συζητηθεί και θα ψηφισθεί από την Ολομέ-
λειας της Βουλής.

Όμως, και υπό την εκδοχή αυτή, δεν αναιρείται η δυνατότητα της θέσπισης 
συμπληρωματικών και διευκρινιστικών κανόνων με τις συλλογικές ρυθμίσεις 
που προαναφέρθηκαν93. 

Στο πλαίσιο του άρθρου 88 ΓΚΠΔ παρίσταται ανάγκη να διευκρινισθεί ότι στους 
φορείς του άρθρου 80 παρ. 1 ΓΚΠΔ περιλαμβάνονται και οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις σε σχέση με τους εργαζομένους ως υποκείμενα των δεδομένων94.

6. Επίμετρο

Η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του ΓΚΠΔ κατά την επεξεργασία από τον εργο-
δότη των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένη με τους κανόνες του εργατικού δικαίου. 

Εάν ο Έλληνας νομοθέτης αξιοποιήσει την δυνατότητα που του παρέχει το άρ-
θρο 88 ΓΚΠΔ, οφείλει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, να τηρήσει τις 
αρχές και τα όρια του ΓΚΠΔ, να διαμορφώσει κανόνες που πράγματι θα διευ-
κολύνουν την εφαρμογή του στο πλαίσιο της απασχόλησης, και να αποφύ-
γει την «αντιγραφή» διατάξεων του ΓΚΠΔ, που μόνο σύγχυση και ανασφάλεια 
δικαίου θα προκαλέσει.

92.  «1. Στην Oλομέλεια της Βουλής συζητούνται και ψηφίζονται ο Κανονισμός της, νομοσχέ-
δια και προτάσεις νόμων για τα θέματα των άρθρων 3, 13, 27, 28 παράγραφοι 2 και 3, 29 
παράγραφος 2, 33 παράγραφος 3, 48, 51, 54, 86, νομοσχέδια και προτάσεις εκτελεστι-
κών του Συντάγματος νόμων για την άσκηση και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, 
νομοσχέδια και προτάσεις νόμων για την αυθεντική ερμηνεία νόμων, καθώς και για κάθε 
άλλο θέμα που σύμφωνα με ειδική πρόβλεψη του Συντάγματος ανατίθεται στην Oλομέ-
λεια της Βουλής ή για τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται ειδική πλειοψηφία».

93.  Για την δυνατότητα ρύθμισης θεμάτων που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δε-
δομένων των εργαζομένων με σ.σ.ε. και το αντικείμενό τους σε σχέση με το άρθρο 72 
παρ. 1 Συντάγματος βλ. Β. Δούκα, Η προστασία ..., ό.π., σ. 293 επ.

94.  Στο άρθρο 8 παρ. 3, 4 Ν 4443/2016, σε ό,τι αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης (εν-
σωμάτωση των Οδηγιών 2000/43, 2000/78, 2014/54), ρητά διευκρινίζεται ότι οι συν-
δικαλιστικές οργανώσεις και οι κοινωνικοί εταίροι περιλαμβάνονται στα πρόσωπα που 
στις δίκες των βλαπτομένων από την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης μπο-
ρούν να αντιπροσωπεύουν τον βλαπτόμενο ενώπιον των δικαστηρίων και να τον εκ-
προσωπούν ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή διοικητικού οργάνου, εφόσον 
προηγουμένως παρασχεθεί η συναίνεσή του και να ασκούν πρόσθετη παρέμβαση. Σχε-
τικό το άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/54.
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Σε κάθε περίπτωση, οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να αξιοποιήσουν όχι μόνο 
το άρθρο 88 ΓΚΠΔ, αλλά και το ήδη υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, και μέσω 
σ.σ.ε. να συμβάλουν στην ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του ΓΚΠΔ στις εργα-
σιακές σχέσεις, όπως ήδη αναφέρθηκε.
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1. Introduction

Cloud computing builds upon advances on server virtualization and distributed 
computing to support cost-efficient usage of computing resources on shared 
infrastructures. It has been very successful in migrating the computation 
from the edges into the network, enabling nearly ubiquitous access to data, 
application and services hosted in the provider’s infrastructure. 

Cloud computing brings significant benefits both to clients and providers. 
More specifically, cloud computing yields lower operational (OPEX) and capital 
expenditure (CAPEX) for clients, as they are enabled to run applications and 
access data without the need to purchase, operate, and maintain any physical 
infrastructure. Clients can further benefit from elastic resource provisioning, 
i.e., the ability to allocate resources on demand, scaling existing allocations 
whenever needed. In addition, with nearly ubiquitous Internet access, clients 
can access their data and run their favorite applications anywhere using any 
portable device. For infrastructure providers, cloud computing creates new 
opportunities for monetizing their infrastructure.

Despite these benefits which have eventually led to the widespread adoption 
of cloud computing, the use of cloud services raises significant concerns, 
especially in terms of security and privacy. Privacy aspects are mainly 
associated with public clouds, i.e., cloud providers offering services or 
resources to the general public. In essence, data privacy can be violated by: (i) 
man-in-the-middle attacks, which can lead to the interception or tampering 
of data transferred between the client device and the cloud, and (ii) cloud 
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providers who do not respect data privacy and integrity of their clients, (iii) 
adversaries who exploit resource sharing in cloud infrastructures in order to 
penetrate isolation among VMs and essentially gain access to confidential data 
of other clients. 

In this paper, we analyze these privacy threats in public clouds and discuss to 
what extent existing security and resource isolation mechanisms can provide 
sufficient protection against such threats. The remainder of the paper is 
organized as follows. Section 2 gives an overview of cloud services models, 
cloud deployment models, the cloud infrastructure and techniques for server 
virtualization. Section 3 elaborates on the various privacy threats, as client 
data is transferred and maintained in public cloud infrastructures. Finally, 
Section 4 highlights our conclusions.

2. Cloud Computing Background

This section provides background on cloud computing, including service 
models, deployment models, the cloud infrastructure (i.e., datacenters) and 
server virtualization. 

2.1. Service Models

The most common cloud computing service models include: (i) software-as-
a-Service (SaaS), (ii) Platform-as-a-Service (PaaS), and (iii) Infrastructure as 
a Service (IaaS): 

•  SaaS. The client gains access to an application or service (e.g., Google Apps, 
Dropbox), which is hosted by the cloud provider. The client accesses the 
application via a user interface (typically available via a web browser). 

•  PaaS. The client gains access to an application development environment 
(e.g., Google App Engine, MS Azure), which has been set up and maintained 
by the cloud provider. As such, PaaS is mainly intended for developers. 
Using PaaS, the client can focus on application development without the 
complexity of building and maintaining the infrastructure (e.g., compilers, 
databases, back-end servers) required to develop and launch an application.

•  IaaS. The client is granted access to computer system resources, typically 
in the form of a virtual machine (VM) or container. Each VM has processing 
power (often expressed in terms of virtual CPUs), main memory, storage 
space, and network interfaces. VM resources are typically specified by the 
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client and are billed accordingly by the cloud provider. The client has access 
to the VM’s operating system (OS) and is typically allowed to configure the 
VM and install any software.

Fig.1 shows a comparison between these service models in terms of flexibility 
and ease of use. In the last years, the cloud computing has seen the advent 
of new service models that meet evolving client demands. Some of these 
models are associated with the latest trend for network softwarization, such 
as Network as a Service (NaaS)1, Radio Access Network as a Service2, and 
Network Function as a Service (NFaaS)3,4.

Flexibility/Level 

of access

Ease of use

Fig.1. Cloud computing service models

2.2. Cloud Deployment Models

The main cloud deployment models include the following:

• Public Cloud. Cloud infrastructure and services are available for open use 
(e.g., enterprises, end-users). This is the most widely-used deployment model, 
which is supported by major cloud providers such as Amazon, Google, and 
Microsoft. The public cloud is very cost-effective for clients, as all data/services 

1.  D. Dietrich, A. Rizk, and P. Papadimitriou, Multi-Provider Virtual Network Embedding 
with Limited Information Disclosure, IEEE Transactions on Network and Service 
Management, 12(2), June 2015.

2.  D. Dietrich, C. Papagianni, P. Papadimitriou, and J. Baras, Network Function Placement 
on Virtualized Cellular Cores, IEEE COMSNETS 2017, Bangalore, India, January 2017

3.  D. Dietrich, A. Abujoda, A. Rizk, and P. Papadimitriou, Multi-Provider Service Chain 
Embedding with Nestor, IEEE Transactions on Network and Service Management, 14(1), 
March 2017.

4.  M.A. Kourtis, et al., T-NOVA: An Open-source MANO Stack for NFV Infrastructures, IEEE 
Transactions on Network and Service Management, 14(3), September 2017
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are hosted on the cloud provider’s infrastructure. However, public clouds raise 
serious privacy concerns for clients, which we discuss in the following section.

• Private Cloud. Cloud services are offered by an organization (e.g., university) 
or enterprise to its staff or employees. In this case, all cloud services are 
hosted on the organization’s infrastructure, which entails much higher costs 
compared to the public cloud. However, cloud services are trusted, since they 
are offered by the same organization. In addition, there are fewer privacy 
concerns, as data is stored in the organization’s servers. 

• Hybrid Cloud. This model comprises a combination of the public and private 
cloud model. In particular, a fraction of data (commonly the most sensitive) 
is stored in the private cloud, whereas the rest of data is stored in the public 
cloud. Hybrid clouds essentially combine the benefits of the other two service 
models: (i) the security and privacy of private cloud for the storage of the 
most sensitive data (usually only a small fraction of total data) and (ii) the cost 
effectiveness of the public cloud for the storage of the larger fraction of (non-
sensitive) data.

2.3. Cloud Datacenters

Datacenters comprise the main infrastructure for cloud computing services. 
Datacenters are essentially facilities that host a large number of servers, which 
are connected using two or three layers of switches. Datacenters are built and 
operated by large enterprises, such as Amazon, Google, HP, Microsoft, and 
Facebook. Datacenters exhibit the following features:

• Massive scale. Datacenters usually contain tens of thousands servers (up to 
hundreds of thousands servers. 
• Commoditization. There is a wide use of commodity hardware both for 
servers and switches.
• Server virtualization. There has been a widespread adoption of server 
virtualization to maximize resource efficiency, while leasing resources to clients.

The datacenter network aims at sustaining high-speed data transfers between 
servers. The network is critical for cloud applications, especially for the ones 
that contain processing tasks distributed across multiple servers. The transfer 
of task outputs over the datacenter network is highly correlated with the task 
completion time. 
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Fig. 2. Example of datacenter network topology.

Datacenter network topologies are commonly organized in the form of multi-
rooted trees (i.e., known as fat-trees)5. Depending on the datacenter scale, 
the network consists of two or three layers of switches, termed as Top-of-the-
rack, aggregation, and root switches (Fig. 2).

2.4. Server Virtualization

Server virtualization aims at providing efficient sharing and isolation of 
computing resources, such as CPU and memory, so that multiple operating 
systems can run concurrently in a single physical machine (Fig. 3). This is 
achieved through a virtualization layer (also known as hypervisor), which runs 
on top of the hardware, and is able to host multiple VMs. Each VM appears 
as a separate computer with its own operating system and software. The 
hypervisor monitors the resource consumption, enforces resource isolation 
among the VMs, and can trigger the creation, termination, or migration of VMs 
across different hosts. 

5. A. Vahdat et al., Scale-Out Networking in the Data Center, IEEE Micro, 30(4), July/Aug. 2010.
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Fig. 3. Server virtualization.

Server virtualization can be achieved using any of the following techniques:

• Full virtualization. Full virtualization (e.g., KVM6, VirtualBoX7) provides a 
fully emulated VM, at which a guest OS can run. Full virtualization offers the 
highest level of isolation and flexibility, as an unmodified OS can be readily 
accommodated into a VM. The downside of this technique is the significant 
performance overhead it entails, since commands (e.g., system calls) from 
guest OS may have to be trapped and translated by the hypervisor, before 
their execution. 

• Paravirtualization. Paravirtualization is a special case of full virtualization. 
The main aim of this technique is to reduce the performance overhead 
introduced by full virtualization. This is achieved by the execution of certain 
commands directly by the host OS, using a special-purpose API exposed by the 
hypervisor to the guest OS. As such, paravirtualization technologies, such as 
Xen8, yield higher performance than full virtualization. However, as opposed 
to full virtualization at which a guest OS is unaware that it runs in a VM and 
hence, no modification is required, paravirtualization requires modifications 
to a guest OS, so that it can issue the execution of commands by the host OS 
through the hypervisor.

6. KVM, https://www.linux-kvm.org.
7. VirtualBox, https://www.virtualbox.org.
8.  P. Barham et al., Xen and the Art of Network Virtualization, ACM SOSP 2003, Sagamore, 

NY, USA, October 2003.
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• Container-based virtualization. This technique creates multiple partitions 
of operating system resources, called containers, relying on advanced 
scheduling for resource isolation. Containers are lightweight compared to 
VMs, since they all share a single instance of the OS kernel. This eventually 
leads to higher performance than VMs (due to lower virtualization overhead). 
As a downside, containers yield a lower level of isolation as well as lower 
flexibility, since a user can execute only userspace programs in his container 
(i.e., he does not have any access to the OS kernel). Prominent examples of 
container-based virtualization are Docker9 and LXC10. 

3. Privacy Threats

We hereby elaborate on the privacy aspects entailed by public clouds. Data 
privacy can be endangered at various occasions and more specifically: (i) 
during data transfer between the client’s device and the cloud, and (ii) 
when data is stored and accessed within the cloud. In the first case, privacy 
threats are typically associated with man-in-the-middle attacks, whereas the 
second case is associated with a wider spectrum of threats, such as untrusted 
cloud providers or adversaries that exploit resource sharing or hypervisor 
vulnerabilities in cloud datacenters. We discuss separately these two cases of 
privacy violations in the following.

3.1 Privacy Threats During Data Transfer

Communication between the client device and the cloud is established through 
Internet paths, as the cloud resources are typically allocated from servers in 
remote datacenters. There has been a recent trend to push cloud data closer 
to the edge (i.e., using edge clouds of smaller scale but with better proximity 
to clients), but even in this case, man-in-the-middle attacks are still possible, 
and hence the concerns for the client’s data privacy still remain.

In the case of an unsecure communication channel between the client device 
and the cloud, an adversary may potentially perform: 

• Eavesdropping, i.e., sniffing and recording messages transmitted over the 
channel.

9.   Docker, https://www.docker.com.
10. Linux Containers, https://linuxcontainers.org.
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• Message tampering, i.e., modifications of messages intercepted by the 
adversary and transmission to the other end-point.

• Message insertion, i.e., insertion of new messages within a sequence 
messages intercepted by the adversary.

• Replay attacks, i.e., multiple transmissions of messages intercepted by the 
adversary.

Such attacks can clearly violate the data privacy and integrity, as application 
data or outputs of task executions held in the cloud are transmitted over 
the Internet. Certainly, there is a wide range of mechanisms to secure 
communications channel, authenticate end-points and also validate the 
integrity of incoming messages. We briefly refer to some of these mechanisms:

• Data encryption. Encryption is the process of encoding messages, preventing 
unauthorized parties, who receive them, to gain access to them. Encryption 
encompasses: (i) symmetric-key schemes (e.g., DES, AES), at which the same 
key is used for encryption and decryption, and (ii) public-key schemes (e.g., 
RSA), at which data is encrypted using a public key and decrypted using the 
receiver’s private key. Symmetric-key encryption requires that the two parties 
agree on a key, before the encryption commences. Key exchange algorithms 
(e.g., Diffie-Hellman) provide the means to securely share a key. On the other 
hand, public-key encryption schemes obviate this need, as there is no need 
for someone to share his private key. As a downside, however, data decryption 
with these schemes yields significantly higher computational cost.

• Message authentication. The authentication of a received message can be 
achieved through techniques, such as Message Authentication Code (MAC). 
MAC combines hash functions (i.e., cryptographic many-to-one functions, such 
as SHA-1, MD5) with a shared key, enabling the recipient to verify the integrity 
of an incoming message. HMAC is one of the most widely used MAC standards. 
Similar to symmetric-key encryption schemes, MAC requires techniques for 
key exchange between the communicating parties.

• Nonces. Nonces are unique numbers encoded into messages to prevent 
replay attacks. Since replay attacks deliver multiple copies of the same 
message, a recipient can detect this type of attack and discard the message 
copies sent by an adversary.  

Despite the wide spectrum of security solutions and technologies, some of 
these may have limited applicability, due to device constraints or lack of 
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technical background from potential users of cloud services. For example, 
data encryption/decryption is computationally intensive, and hence, may 
drain the battery of a mobile device, restricting the period at which a cloud 
service can be accessed from this device. With respect to user limitations, the 
use of public-key encryption (e.g., RSA) across multiple devices requires the 
ability to transfer the user’s key pair across these devices. The possibility of 
these devices having different operating systems (e.g., Windows, Apple iOS, 
Android) introduces additional complexity, which many users cannot handle.

3.2 Privacy Threats within the Cloud

A wide range of privacy violations can occur within the cloud either from 
untrusted cloud providers or adversaries that exploit resource sharing in the 
cloud infrastructure. We discuss separately these privacy issues, giving more 
emphasis on privacy threats from adversaries that have access to shared cloud 
resources. 

3.2.1. Privacy Threats from Untrusted Cloud Providers

Cloud providers can carry out certain activities that result or create 
opportunities for client data breach. We briefly refer to such activities that 
entail privacy violations or risks.

• Data copies. Cloud providers usually exercise failover techniques that require 
the deployment of VM replicas (i.e., at the event of a VM failure, the client 
is switched to the VM replica). As such, multiple copies of client data may be 
kept in the cloud infrastructure, which entails the following risks: (i) copies of 
data may still be kept in the cloud, after the termination of a cloud service, 
and (ii) the presence of multiple data copies open up more opportunities for 
adversaries to initiate attacks and gain access to confidential client data. The 
latter is more critical for VMs in dormant state, which may not receive the 
latest security updates, and hence, expose more vulnerabilities to malicious 
users. 

• Data analysis. Certain cloud providers exploit client data in the cloud to 
generate considerable business revenue. In particular, providers may retrieve 
client information through data mining and analysis. This information may be 
used by the provider himself (e.g., for advertising) or may be sold to other 
unauthorized parties. 
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• Activity logging. A cloud provider can log the client activity over the period 
that he uses a cloud service, without the client’s consent.

Essentially, users have great responsibility in the selection of their cloud 
provider in order to minimize the risks of privacy violations and data breach. 
Users should establish contracts only with trusted providers, and even in this 
case, they should select with great care which fraction of their data will be 
transferred to the cloud. Enterprise users may as well opt for services from a 
hybrid cloud, which combines the best of two cloud deployment models (i.e., 
private and public clouds).

3.2.2. Privacy Threats from Adversaries in the Cloud

Adversaries with access to the cloud datacenter (e.g., either as regular clients 
or with illegal access to other client accounts) constitute one of the most 
significant concerns with respect to client data privacy. Such adversaries may 
exercise various techniques, such as hypervisor attacks, cross-VM attacks, 
retrieval of cryptographic keys, Denial-of-Service (DoS) attacks, to gain access/
compromise hypervisors or VMs and applications/services running on them. 
The adversaries exploit various opportunities stemming from the resource-
sharing nature of cloud infrastructures. Such exploits include placement 
locality, access to CPU cache utilization, and vulnerabilities in hypervisors. In 
the following, we elaborate further on these types of exploits.

• Hypervisor attacks. Gaining control to the hypervisor provides the means 
to access all VMs and data hosted on the particular cloud server. Essentially, 
any vulnerabilities of the hypervisor can easily put all hosted VMs at great 
risk. In addition, the privacy of other VMs in the cloud can be endangered if 
they maintain network connections with the VMs residing on the compromised 
host. A prominent example of such security vulnerability is VENOM, which 
enables adversaries owning a VM to penetrate the VM isolation and obtain 
access to execute code on the host with adverse consequences on the data 
privacy of the whole cloud datacenter. Another example of hypervisor attack 
is VM hijacking, which aims at accessing VM states from shared storage in 
the host, with the ultimate goal of breaking into co-located VMs and gaining 
access to their data.

• Placement locality. Certain adversaries seek to launch VMs at the same 
host with the victim VM. VM co-location is a significant step for cross-VM 
attacks, hence, it is sought by malicious users. Although the attacker does 
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not have explicit control on VM placement (instead, this is controlled by 
the cloud operator’s platform, such as OpenStack), he can simultaneously 
request the instantiation of a large number of VMs (e.g., using multiple client 
accounts), which are likely to be assigned onto different servers, increasing 
the probability of co-location with the target VM11.

• Co-location checks. A VM owned by an adversary can be used to measure 
the CPU cache utilization of the host, as shown in11. As such, the attacker is 
in position to estimate the CPU load on the host and, thereby, infer whether 
there are co-located VMs. In the presence of co-resident VMs, the adversary 
can initiate cross-VM attacks in order to gain access to these VMs.

• Cross-VM attacks. Cross-VM attacks can be employed to retrieve confidential 
information (e.g., cryptographic keys) from co-located VMs. Cross-VM attacks 
are usually executed in the form of side-channel attacks. These attacks usually 
exploit the CPU cache sharing between the adversary’s and the victim’s VM. 
For example, the attacker can measure the execution of different operations 
on the victim’s VM by monitoring the cache access behavior.

• Network misconfigurations. The hypervisor in conjunction with virtual 
switches (e.g., OpenvSwitch) commonly enforce traffic isolation between 
non-communicating VMs. However, as virtual switches tend to be configured 
by a centralized network controller (e.g., OpenFlow), misconfigurations can 
occur, enabling an adversary to establish communication with other VMs on 
the same or different hosts. 

Cloud providers have great responsibility in mitigating these security and 
privacy risks for their clients. Different types of attacks require separate 
mitigation techniques. For example, hypervisors with buggy code and exposed 
vulnerabilities should be readily upgraded to newer versions that address these 
issues. Cloud providers should further conceal their VM placement strategy, 
as well as inhibit network-based co-location checks. In addition, side-channel 
vulnerabilities can be mitigated using blinding techniques in order to reduce 
the information that can be leaked during cross-VM attacks11. With respect 
to potential network misconfigurations, the cloud operator should employ 

11.  T. Ristenpart, E. Tromer, H. Shacham, and S. Savage, Hey, You, Get Off of My Cloud: 
Exploring Information Leakage in Third-Party Compute Clouds, ACM conference on 
Computer and communications security, Chicago, USA, November 2009.
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verification techniques to ensure the correctness of network configurations 
and updates. 

4. Conclusions

In this paper, we provided an overview of privacy threats and aspects in 
public cloud infrastructures. We discussed potential privacy violations during 
data transfer over unsecured network connections, whereas we particularly 
focused on privacy issues within the cloud infrastructure, due to various 
exploits stemming from resource sharing. Considering the wide spectrum of 
security/privacy aspects that pertain to hypervisors, VM placement strategies, 
network configurations, as well as to cloud provider practices, currently there 
cannot be any guarantee for the privacy of data transferred onto the cloud. 
Besides employing the mitigation techniques discussed above, a significant 
step in this direction would be the exposure of potential privacy risks and 
security vulnerabilities from the cloud providers to their clients. In addition, 
providers could offer dedicated access to servers (potentially at a premium 
cost) for clients with profound privacy concerns.
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1. Εισαγωγή 
Εστιάζοντας στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, με τις οποίες έρχεται αντι-
μέτωπος ο νομοθέτης, ένα ζήτημα που τις αναδεικνύει έντονα ανακύπτει από 
την ψηφιακή διάχυση αγαθών της διανοητικής ιδιοκτησίας. Η αναφορά σε αγα-
θά της διανοητικής ιδιοκτησίας αφορά κυρίως στην πνευματική ιδιοκτησία διότι 
τα έργα της πολιτιστικής βιομηχανίας ή αλλιώς το περιεχόμενο ψυχαγωγικού 
χαρακτήρα αποτελεί το βασικό υλικό, το οποίο αναφορτώνεται, αποθηκεύεται 
και διακινείται ψηφιακά. Επομένως προσβολές μέσω διαδικτύου σε ένα μεγά-
λο βαθμό αφορούν τη διακίνηση προστατευόμενων έργων ή συγγενικών συμβο-
λών χωρίς την άδεια των δημιουργών ή δικαιούχων.

Συγχρόνως η πρόκληση με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ο νομοθέτης ενόψει 
της ψηφιακής διάχυσης πνευματικών έργων είναι επίκαιρη και λόγω της νο-
μοθετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εναρμόνιση του 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά1. Εν προκει-
μένω ο κοινοτικός νομοθέτης καλείται να βρει το σημείο ισορροπίας μεταξύ των 
θεμελιωδών ελευθεριών χρηστών και παρόχων, επιτυγχάνοντας παράλληλα το 
στόχο του που είναι η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας της ΕΕ, όπως ο στόχος 
αυτός αποτυπώθηκε και εξειδικεύθηκε με δράσεις το 2015 στην Ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά»2. 

1.  Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή αγορά, της 14/9/2016, COM(2016), 593 τελικό.

2.  Ανακοίνωση της Επιτροπής, Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης, 
6.5.2015, COM(2015), 192 τελικό.
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Την ανάγκη ανεύρεσης σημείου ισορροπίας μεταξύ των θεμελιωδών ελευθερι-
ών που κρίνονται άξιες προστασίας έχει επισημάνει επανειλημμένα το ΔΕΕ3, κα-
λούμενο να διαφωτίσει διενέξεις που ανακύπτουν στο ψηφιακό περιβάλλον με-
ταξύ δικαιούχων και χρηστών ή των προσώπων που διαμεσολαβούν στην πα-
ροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Η προστασία του θεμελιώ-
δους δικαιώματος της ιδιοκτησίας, μέρος του οποίου αποτελούν τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο σταθμίσεως με την 
προστασία άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεν θα πρέπει να παρακωλύ-
ει την ελευθερία της έκφρασης, την ελεύθερη κυκλοφορία των πληροφοριών, 
την προστασία της επιχειρηματικής ελευθερίας (δικαίωμα του παρόχου) ή την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής4. 

Ο ψηφιακός χώρος και οι μορφές διακίνησης και αξιοποίησης έργων μέσα από 
αυτόν έχει ανοίξει στο παρελθόν πολλά μέτωπα σύγκρουσης μεταξύ δημιουρ-
γών - δικαιούχων και τελικών χρηστών, με δικαστικές διενέξεις που στόχευαν 
στους τελικούς χρήστες – προσβολείς (π.χ. αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχε-
τικά με την ταυτότητα του προσβολέα χρήστη)5, οι οποίες δεν απέφεραν ουσια-
στικό αποτέλεσμα για τους δικαιούχους6. 

Το πεδίο νομικής αντιπαράθεσης έχει πλέον μεταφερθεί από τον τελικό χρήστη 
– ιδιώτη προσβολέα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δυσχερές να ανιχνευθεί και να ταυ-
τοποιηθεί, στα πρόσωπα που διαμεσολαβούν - τεχνικά καταρχήν - στην διαδι-
κασία της ψηφιακής διάδοσης, τους επονομαζόμενους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας ή παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου ή διαμεσολαβη-
τές ή μεσάζοντες. Αν και οι πάροχοι υπηρεσιών του διαδικτύου αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας δεν μπορεί κανείς 
να παραγνωρίσει τη σχέση έντασης που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, 

3.  Αποφάσεις C-275/06 Promusicae v. Telefonica της 29.1.2008, σκέψεις 61 επ., ιδίως 68 
και Διατακτικό εδάφια 2, 3 και C-557/07, LSG κατά Tele2 της 19.2.2009, Διατακτικό 
1. Ομοίως και η απόφαση C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH ΚΑΤΑ Constantin Film 
Verleih (27.3.2014), ιδίως σκέψη 46.

4.  Αποφάσεις C-275/06 Promusicae v. Telefonica της 29.1.2008, σκέψεις 61 επ. C-70/10 
Scarlet Extended SA  κατά SABAM της 24.11.2011, σκέψη 46 επ., ιδίως 53.  C-360/10 
SABAM κατά Netlog της 16.2.12, σκέψη 44 επ., ιδίως σκέψη 51.

5.  Βλ. C-275/06 Promusicae v. Telefonica της 29/1/2008, για την οποία Σταυρίδου, Τεχνο-
λογικά μέτρα, πνευματική ιδιοκτησία και προσωπικά δεδομένα, ΧρΙΔ 2009, σ. 577 επ., 
ιδίως 583. Επίσης η C-557/07, LSG κατά Tele2 της 19/2/2009.

6.  Στόχευση προς τον τελικό χρήστη – προσβολέα έχει και η γαλλική νομοθετική πρωτο-
βουλία γνωστή ως «νόμος HADOPI» του 2009, η οποία στηριζόμενη σε μια κλιμακωτή 
διαδικασία (διαδικασία των «τριών κτυπημάτων») αποσκοπεί να αποκλείσει τον επανει-
λημμένα προσβολέα από την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αναλυτικά στη διαδικασία των 
τριών κτυπημάτων, Ιγγλεζάκης, ΕπισκΕΔ 2012, 541, 555 επ.
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λόγω της μαζικής εκμετάλλευσης αγαθών πολιτιστικού περιεχομένου και των 
προστριβών με τους δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

2.  Δευτερογενής ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών 
Διαδικτύου 

I.  Η ρύθμιση των άρθρων 8 παρ. 3 Οδηγίας 2001/29  
και 11 Οδηγίας 2004/48 

Στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας η Οδηγία 2001/29 («Infosoc directive»)7 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 («Κυρώσεις και μέσα έννομης προστα-
σίας») υποχρεώνει τα κράτη μέλη να μεριμνούν, ώστε οι δικαιούχοι να μπο-
ρούν να ζητούν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των διαμεσολαβητών 
(“intermediaries”), οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για 
την προσβολή δικαιώματος του δημιουργού ή συγγενικού δικαιώματος.» 

Αναφορικά με την εννοιολογική οριοθέτηση και το περιεχόμενο της έννοιας «δι-
αμεσολαβητής» του άρθρου 8 παρ. 3 της Οδηγίας 2001/19, τοποθετήθηκε το 
ΔΕΕ στην απόφαση C-557/07, LSG κατά Tele2 της 19/2/2009 (Διατακτικό 2, σκέ-
ψη 43):  ένας  φορέας παροχής πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ο οποίος επιτρέπει 
στον πελάτη του μόνον την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, έστω και αν δεν προσφέ-
ρει άλλες υπηρεσίες (ιδίως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφόρτωση, υπηρεσία 
ανταλλαγής αρχείων)  ούτε ασκεί νομικό ή πραγματικό έλεγχο επί της υπηρε-
σίας που χρησιμοποιεί ο χρήστης, πρέπει να θεωρηθεί ως «διαμεσολαβητής», 
κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 3 της Οδηγίας 2001/298. Αυτός ο πάροχος 
απλής  πρόσβασης στο Διαδίκτυο  παρέχει υπηρεσία δυνάμενη να χρησιμοποιη-
θεί από τρίτον για την προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού ή συγγενι-
κού δικαιώματος, στον βαθμό που παρέχει στον χρήστη τη σύνδεση που θα του 
επιτρέψει να προσβάλει τα εν λόγω δικαιώματα, κι αυτό διότι  παρέχοντας την 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επιτρέπει τη διαβίβαση της πράξης προσβολής του 
δικαιώματος που διαπράττει συνδρομητής με τρίτον (σκέψη 43, 44)9. Την θέση 
του ΔΕΕ υιοθέτησε και η ελληνική νομολογία10, η οποία δέχθηκε ότι για την 

7.  Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 
2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγ-
γενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, Επίσημη  Εφημερίδα αριθ. L 167 
της 22.6.2001 σ. 10 επ.

8.  Ομοίως η απόφαση C-70/10 της 24.11.2011 Scarlet Extended SA  κατά SA, σκέψη 30.
9.  Πρβλ. απόφαση C-314/12 της 27.3.2014, UPC Telekabel Wien GmbH κατά Constantin 

Film Verleih, σκέψη 32.
10.  ΜΠρΑθ 4658/12, ΧρΙΔ 2012, 373 με παρατηρήσεις Δ.Καλλινίκου, ΝοΒ 2012, με παρατη-

ρήσεις Μαργαρίτη.
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εφαρμογή των διατάξεων 64Α και 65 παρ. 1 του Ν. 2121/1993 θα πρέπει κα-
ταρχήν ο πάροχος της υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας να εμπίπτει 
στην έννοια του «διαμεσολαβητή» και να χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες του 
από τρίτο για την προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενι-
κού δικαιώματος. 

Με την Οδηγία 2004/4811 επιδιώχθηκε η θέσπιση μιας  οριζόντιας εναρμόνι-
σης ως προς τα μέσα επιβολής και προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας εν γένει (πνευματική ιδιοκτησία, σήμα, ευρεσιτεχνία κ.ο.κ.), εισά-
γοντας κανόνες δικονομικού χαρακτήρα. Κατά το εδάφιο 3 του άρθρου 11 της 
Οδηγίας 2004/48 (Απαγορευτική διάταξη δικαστηρίου- Injunctions), τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε οι δικαιούχοι να δύνανται να στραφούν κατά ενδιαμέ-
σου (“intermediaries”) οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον 
για την προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Σύμφωνα με την αιτιολο-
γική σκέψη 23 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2004/48, οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση λήψεως προσωρινών μέτρων κατά 
ενδιαμέσου οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προ-
σβολή των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας του δικαιούχου.

II. Η οριζόντια ρύθμιση της Οδηγίας 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο
α. Γενικές επισημάνσεις

Η απρόσκοπτη ανάπτυξη των συναλλαγών μέσω του διαδικτύου επέβαλε τη θω-
ράκιση των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας από τον κίν-
δυνο καταλογισμού ευθυνών για το παράνομα διακινούμενο περιεχόμενο κάθε 
μορφής (προσβολή προσωπικότητα, προσβολή ιδιωτικού βίου, προσβολή δι-
καιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κ.ο.κ.). Για τα πρόσωπα αυτά η Οδηγία 
2000/3112 πρόσφερε ένα ασφαλές πεδίο δράσης (καθεστώς ασυλίας) μέσα από 
τις ευνοϊκές ρυθμίσεις των άρθρων 12 έως 15 του 4ου Τμήματος με γενικό τίτλο 
«ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών», οι οποίες καθορίζουν το περι-
εχόμενο και την έκταση του αποκλεισμού της ευθύνης τους για τις πράξεις της 
απλής μετάδοσης (“mere conduit” - άρθρο 12), της αποθήκευσης σε κρυφή 
μνήμη (“caching” - άρθρο 13) και της φιλοξενίας (“hosting” - άρθρο 14). Αυτό 

11.  Οδηγία  2004/48/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 29ης Απρι-
λίου 2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, διορθωμέ-
νο κείμενο στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 195 της 2.6.2004 σ. 16 επ.

12.  Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνί-
ου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, 
ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο»), L 178 της 17.7.2000 σ. 1–16.
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το ευνοϊκό περιβάλλον ασυλίας έχει επικρατήσει στον διεθνή επιστημονικό δι-
άλογο να περιγράφεται με τον όρο «safe harbor». Στο πεδίο της εναρμόνισης η 
Ελλάδα με το Π.Δ. 131/2003 - όπως και τα περισσότερα κράτη μέλη - μετέφε-
ρε στο εσωτερικό δίκαιο αυτούσιους τους ορισμούς της Οδηγίας 2000/31 καθώς 
και τις δραστηριότητες και τις απαλλαγές όπως αυτές περιγράφονται στα άρ-
θρα 12 έως 14 της Οδηγίας. 

Οι ρυθμίσεις ασυλίας των άρθρων 12-14 της Οδηγίας αφορούν καταρχήν σε 
παρόχους μιας «υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας», η οποία ορίζεται 
στην περ. α’ του άρθρου 2 («ορισμοί») της Οδηγίας 2000/31 ως κάθε υπηρεσία 
που παρέχεται εξ αποστάσεως έναντι αμοιβής, μέσω εξοπλισμών ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας ή αποθηκεύσεως δεδομένων, και κατόπιν συγκεκριμένης επιλο-
γής ενός αποδέκτη υπηρεσιών. Την έννοια αυτή του παρόχου υιοθέτησε και το 
ΔΕΕ στην απόφαση στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-236/08 έως C-238/08 
Google France (23/3/2010) (σκέψη 14) που αφορούσε σε υπηρεσίες παροχής 
υπερσυνδέσμων και μηχανών αναζήτησης (παροχή Adwords της Google)13. 

β. Προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ασυλίας 

Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις του 4ου τμήματος της οδηγίας 2000/31 θεσπίζονται κατά 
οριζόντιο τρόπο, γεγονός που σημαίνει ότι καλύπτουν τόσο την αστική όσο 
και την ποινική ευθύνη για όλα τα είδη παράνομων δραστηριοτήτων από τρίτα 
μέρη14. Τα άρθρα 12-14 της Οδηγίας 2000/31 δεν απαλλάσσουν τους παρόχους 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας από την ευθύνη, αντίθετα θεσπί-
ζουν έναν περιορισμό της ευθύνης τους για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, 
ο οποίος εξαρτάται από ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις15. 

i.  Γενική: Ουδετερότητα του παρόχου υπηρεσιών της κοινωνίας  
της πληροφορίας

Προκειμένου να τύχουν της ευνοϊκής  μεταχείρισης των άρθρων 12-14, οι δρα-
στηριότητες του παρόχου υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας θα πρέπει 
να έχουν εντελώς τεχνικό, αυτόματο και παθητικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι 
ο ίδιος ο πάροχος δεν γνωρίζει ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που μεταδίδει ή 

13.  Ομοίως και στην απόφαση C-324/09  “L’Oréal v. eBay” (12.7.2011), σκέψη 109 (εμπό-
ριο μέσω διαδικτυακής αγοράς).

14.  Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή – Πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδη-
γίας 2000/31 COM(2003), 702 τελικό, σημείο 4.6.

15.  Έτσι και Εισαγγ. Maduro προτάσεις στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-236/08 έως 
C-238/08 Google France , σκέψη 142. εισαγγ. Jaaskinen, προτάσεις στην C-324/09  
“L’Oréal v. eBay”, σκέψη 132. 
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αποθηκεύει16. Την προϋπόθεση αυτή επαναδιατύπωσε το ΔΕΕ σε μια σειρά απο-
φάσεων, διερευνώντας τη συνδρομή ή μη δυνατότητας εξαίρεσης από την ευ-
θύνη για του παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας σε ειδικές 
περιπτώσεις προσβολών, στις οποίες οι δραστηριότητες των παρόχων δεν πε-
ριορίζονται μόνο στην απλή μετάδοση (mere conduit) και την αποθήκευση σε 
κρυφή μνήμη (caching) αλλά αφορούν και σε υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting)17.

ii. Ειδική: συνεργασία εκ μέρους του παρόχου φιλοξενίας

Ειδικά για τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας το άρθρο 14 παρ. 1 της Οδηγίας 
(αντίστοιχο άρθρο 13 παρ. 1 ΠΔ 131/2003) εξαρτά τον αποκλεισμό της ευθύνης 
του από δύο προϋποθέσεις που μπορούν να συντρέχουν διαζευκτικά: α) ο πάρο-
χος της υπηρεσίας φιλοξενίας δεν γνωρίζει πραγματικά ότι πρόκειται για παρά-
νομη δραστηριότητα ή πληροφορία και σε ότι αφορά αξιώσεις αποζημιώσεως, 
δεν γνωρίζει τα γεγονότα ή τις περιστάσεις από τις οποίες προκύπτει η παράνο-
μη δραστηριότητα ή πληροφορία β)  ο πάροχος της υπηρεσίας φιλοξενίας, μό-
λις αντιληφθεί την παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία, αποσύρει ταχέως 
τις πληροφορίες ή καθιστά αδύνατη την πρόσβαση σε αυτές .

Το ΔΕΕ στην υπόθεση C-324/09  “L’Oréal v. eBay” διεύρυνε το στοιχείο της γνώ-
σης την οποία αξιώνει το άρθρο 14 παρ. 1 στοιχ. α’ της Οδηγίας 2000/31 προ-
κειμένου να αποκλείσει  πάροχο φιλοξενίας από την υπαγωγή στο καθεστώς 
ασυλίας. Ακόμη και στην περίπτωση ενός παρόχου που εκμεταλλεύεται διαδι-
κτυακή αγορά, όπου ο τελευταίος δεν έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο, οπό-
τε εμπίπτει στο άρθρο 14 παρ. 1 της οδηγίας 2000/31, δεν μπορεί αυτός να τύ-
χει απαλλαγής από τυχόν υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως, αν είχε λάβει 
γνώση γεγονότων ή περιστάσεων βάσει των οποίων ένας συνετός επιχειρηματί-
ας θα όφειλε να διαπιστώσει τον παράνομο χαρακτήρα των επιδίκων προσφο-
ρών προς πώληση και, σε περίπτωση λήψεως γνώσεως, αν δεν ενήργησε τα-
χέως σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο β΄, του άρθρου 14 (σκέψεις 119, 
120, διατακτικό 6). Το στοιχείο της γνώσης που επιβάλλει το άρθρο 14 παρ. 
1 στοιχ. α΄, αφορά οποιαδήποτε κατάσταση, στο πλαίσιο της οποίας ο πάρο-
χος φιλοξενίας λαμβάνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γνώση τέτοιων γεγονό-
των ή περιστατικών, κατόπιν ελέγχου τον οποίο διενήργησε με δική του πρω-
τοβουλία, καθώς και εκείνη στο πλαίσιο της οποίας του κοινοποιείται η ύπαρξη 

16. Σκέψη 42 της Αιτιολογικής έκθεσης της Οδηγίας 2000/31.
17.  Απόφαση της 23.3.2010 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-236/08 έως C-238/08 

«Google France», σκέψεις 114-115, Διατακτικό 3. Απόφαση της 12.7.2011 στην υπό-
θεση C-324/09  “L’Oréal v. eBay”, σκέψεις 113, 114, 120, Διατακτικό 6. Απόφαση της 
11.9.2014 στην υπόθεση C-291/13 “Papasavvas”, σκέψεις 39-41. Απόφαση C-484/14 
“Mac Fadden/Sony (15.9.16), Διατακτικό 2.
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τέτοιας δραστηριότητας ή πληροφορίας (σκέψεις 121, 122). Το δικαστήριο κά-
νει ένα βήμα παραπέρα θεωρώντας, ότι κι αν ακόμη κοινοποιήσεις φερομένων 
ως παρανόμων δραστηριοτήτων ή πληροφοριών ενδέχεται να μην αποδεικνύο-
νται αρκούντως ακριβείς και εμπεριστατωμένες, συνιστούν στοιχείο το οποίο θα 
πρέπει να εκτιμάται από τον εθνικό δικαστή όταν αξιολογεί κατά πόσον ο πάρο-
χος έλαβε όντως γνώση των γεγονότων ή των περιστάσεων βάσει των οποίων 
ένας συνετός επιχειρηματίας θα μπορούσε να διαπιστώσει τον παράνομο χαρα-
κτήρα (σκέψη 122).

Αυτή η διευρυμένη αντίληψη της γνώσης των γεγονότων ή περιστάσεων βά-
σει των οποίων ένας συνετός επιχειρηματίας θα μπορούσε να διαπιστώσει τον 
παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητας του χρήστη υπονοεί μια γενικευμέ-
νη υποχρέωση παρακολούθησης εκ μέρους των παρόχων, σε αντίθεση με τον 
κανόνα του άρθρου 15 της οδηγίας 2000/31. Τον καθορισμό των ειδικότερων 
όρων και περιστάσεων διακρίβωσης ευθύνης των παρόχων για αποζημίωση το 
Δικαστήριο τον αφήνει στους εθνικούς δικαστές18, γεγονός που δεν μπορεί να 
αποκλείσει διαφοροποιημένη εφαρμογή και ερμηνεία αυτού του ελέγχου ευθύ-
νης που ζητά το ΔΕΕ και έναν εθνικό κατακερματισμό ως προς την νομική μετα-
χείριση των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας19. 

γ. Απαγόρευση προληπτικού ελέγχου γενικού φιλτραρίσματος 

Το άρθρο 15 της Οδηγίας 2000/31 απαγορεύει την επιβολή στους φορείς παρο-
χής των υπηρεσιών μια γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μετα-
δίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονό-
των ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. 
Εφόσον τα μέτρα πρόληψης που καλείται να λάβει ένας πάροχος υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας συνίστανται στη λειτουργία ενός συστήματος φιλ-
τραρίσματος που επιτηρεί το σύνολο των διακινούμενων πληροφοριών, προκει-
μένου να προλάβει ενδεχόμενες μελλοντικές προσβολές, αυτά είναι ασυμβίβα-
στα με το άρθρο 1520. 

Ειδικότερα, βασικές προϋποθέσεις, προκειμένου να απαγορευθεί ένα τέτοιο τε-
χνικό σύστημα χρήσης φίλτρου είναι: (α) Το φίλτρο να ελέγχει το σύνολο των 

18.  C-324/09  “L’Oréal v. eBay” (12/7/2011), σκέψη 120.
19.  Από την ελληνικό νομολογία πάνω στο ζήτημα της γνώσης έχει διατυπώσει θέση η 

ΜΠρΑθ 13478/2014 (Ασφ.Μέτρα), ΔΙΜΕΕ 2015/253 με παρατηρήσεις Βαγενά, και από τα 
ποινικά η ΕφΑθ 6613/2016 δημοσιευμένη σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.

20.  Απόφαση C-360/10 της 16.2.2012 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en 
Uitgevers CVBA (SABAM) κατά Netlog NV, σκέψη 38 επ. Απόφαση C-484/14 Tobias Mc 
Fadden κατά Sony Music Entertainment (15.9.2016), σκέψη 87.
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επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω των υπηρεσιών του παρόχου21 ή το 
σύνολο των πληροφοριών που έχουν αποθηκεύσει οι χρήστες στους υπολογι-
στές της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης22 (β) Η μέθοδος να εφαρμόζεται αδι-
ακρίτως για το σύνολο των χρηστών αυτών. (γ) Η μέθοδος να εφαρμόζεται προ-
ληπτικά. (δ) Τα έξοδα να βαρύνουν αποκλειστικά τον πάροχο. (ε) Να μην υπάρ-
χει περιορισμός ως προς τη χρονική διάρκεια εφαρμογής του φίλτρου. 

Η απαγόρευση γενικού ελέγχου των διακινούμενων πληροφοριών δεν αποκλεί-
ει έναν ειδικό στοχευμένο έλεγχο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις23. Ωστόσο δεν 
έχει προσδιορισθεί ακόμη από το ΔΕΕ η διάκριση μεταξύ της απαγορευμένης 
«γενικής υποχρέωσης ελέγχου» και της επιτρεπτής «υποχρέωσης ελέγχου σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις» και το ακριβές περιεχόμενο της τελευταίας, γεγο-
νός που αναπόφευκτα οδηγεί σε αντιφατικές αποφάσεις από τα εθνικά δικα-
στήρια24.

δ. Γενικό καθήκον μέριμνας 

Παρά την απαγόρευση γενικής υποχρέωσης ελέγχου των διακινούμενων πλη-
ροφοριών,  η Οδηγία 2000/31 αφήνει την ευχέρεια στα κράτη μέλη να απαιτούν 
από τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας να ασκούν 
καθήκοντα μέριμνας τα οποία προσδιορίζονται στο εθνικό δίκαιο, προκειμένου 
να αποκαλύπτονται και να προλαμβάνονται ορισμένες μορφές παράνομης δρα-
στηριότητας των χρηστών της υπηρεσίας τους (Οδηγία 2000/31 Αιτιολογική Έκ-
θεση, σκέψη 40, 48). Από αυτό το βασικό καθήκον μέριμνας προέκυψαν από 
πλευράς των ίδιων των παρόχων πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης με την επιβολή 
προδιατυπωμένων συμβατικών όρων προσχώρησης προς τους χρήστες – συν-
δρομητές των υπηρεσιών τους καθώς και τεχνικές ταυτοποίησης των μεταφορ-

21.  Διατακτικό Απόφασης C-70/10 της 24.11.2011 Scarlet Extended SA  κατά SABAM.
22.  Διατακτικό απόφασης C-360/10 της 16.2.2012 Belgische Vereniging van Auteurs, 

Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) κατά Netlog NV. 
23.  Αιτιολογική έκθεση στην Οδηγία 2000/31, σκέψη 47: «Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 

επιβάλουν γενική υποχρέωση ελέγχου στους φορείς παροχής υπηρεσιών. Αυτό δεν 
αφορά τις υποχρεώσεις ελέγχου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και ειδικότερα δεν θί-
γει τυχόν εντολές των εθνικών αρχών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.»

24.  Σχτκ. Jan Bernd Nordemann, ‘Are preventive duties on hosting service providers 
in line with EU law? Some comments from a legal perspective on Art. 13 Draft DSM 
Directive and “upload filters”’, Kluwer Copyright Blog, 28/6/2018, διαθέσιμο σε http://
copyrightblog.kluweriplaw.com/2018/06/28/preventive-duties-hosting-service-
providers-line-eu-law-comments-legal-perspective-art-13-draft-dsm-directiveupload-
filters/, σελ. 3. Βαγενά, σε Κοτσίρη/Σταματούδη, άρθρο 64Α , αριθμ. 24 επ. Παπα-
παναγιώτου/Ράπτη, σημείωμα στην απόφαση C-70/2010 Scarlet/Sabama, ΔΙΜΕΕ 2011, 
573, ιδίως 576 επ.
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τωμένων και διακινούμενων αρχείων και μηχανισμοί γνωστοποίησης και από-
συρσης25. 

Ήδη στην Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά26, η Επιτροπή επισημαίνει 
το ενδεχόμενο να επιβληθεί στους ενδιάμεσους φορείς η υποχρέωση να επιδει-
κνύουν μεγαλύτερη ευθύνη και επιμέλεια στον τρόπο διαχείρισης των δικτύων 
και συστημάτων τους καθώς και ένα  καθήκον επαγρύπνησης (ενότητα 3.3.2. ), 
ενώ είναι πολυάριθμες οι πρωτοβουλίες της πάνω στην αντιμετώπιση του προ-
βλήματος της διακίνησης επιγραμμικού παράνομου περιεχομένου27.

III. Δυσχέρειες οριοθέτησης στην ψηφιακή οικονομία

Όπως αναδείχθηκε ήδη η Οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο μιλώντας 
για υπηρεσίες φιλοξενίας στο άρθρο 14 είχε ως παράδειγμα έναν ουδέτερο τύπο 
παρόχου φιλοξενίας, του οποίου η δραστηριότητα έχει εντελώς τεχνικό, αυτό-
ματο και παθητικό χαρακτήρα. Πλέον πολλοί πάροχοι φιλοξενίας δεν περιορί-
ζονται σε έναν παθητικό, τεχνικό ρόλο28, αλλά με κάποιον τρόπο διευκολύνουν, 
προωθούν ή υποστηρίζουν πράξεις τρίτων. Το εάν ένας πάροχος φιλοξενίας δι-
αδραματίζει ενεργό ρόλο εκτιμάται κατά περίπτωση, γεγονός που εναπόκειται 
στο Δικαστήριο να κρίνει, ενώ σε επίπεδο κρατών μελών τα εθνικά δικαστήρια 
συχνά έχουν οδηγηθεί σε αντιφατικές αποφάσεις29. 

Ερωτήματα γεννά η νομική μεταχείριση μορφών δραστηριότητας, όπως αυτές 
σκιαγραφούνται στο ψηφιακό περιβάλλον με τον όρο ψηφιακές – επιγραμμι-
κές πλατφόρμες30.  Ως προς το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος ασυλίας τη-

25.  Και σε νομοθετικό επίπεδο έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη πρωτοβουλίες με τη θέ-
σπιση διαδικασιών γνωστοποίησης και απόσυρσης με παρόμοιες ρυθμίσεις  όπως εκεί-
νη του άρθρου 66Ε του Ν 2121/93, με τίτλο «Κυρώσεις για προσβολές δικαιω μάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιω μάτων στο διαδίκτυο», η οποία προ-
στέθηκε στο Ν 2121/93 με το άρθρο 52 παρ.1 του Ν 4481/2017, και η οποία προβλέ-
πει διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων

26.  Ανακοίνωση της Επιτροπής, Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης, 
6/5/2015 COM(2015) 192 τελικό.

27.  Ενδεικτικά, Ανακοίνωση  της Επιτροπής της 28.9.2017,  COM(2017) 555  - Αντιμετώπιση 
του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου - Προς την ενίσχυση της ευθύνης των επι-
γραμμικών πλατφορμών, σ. 3.

28.  Βλ. απόφαση C-324/09 L’Oréal v. eBay, σκέψη 112, 113.
29.  Σχτκ. Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής, Κατευθυντήριες Γραμμές σχε-

τικά με την εκτέλεση/εφαρμογή της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, Βρυξέλλες, 25.5.2016 SWD(2016) 163 τελικό, ιδίως σ. 146 με παραπομπές.

30.  Γενικά, οι ψηφιακές επιγραμμικές πλατφόρμες παρέχουν την τεχνική υποδομή και καθι-
στούν δυνατή την αλληλεπίδραση μεταξύ προμηθευτών και χρηστών για την παροχή αγα-
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ςΟδηγίας 2000/31 στις δραστηριότητες των νέων μορφών παροχής υπηρεσιών 
διαδικτύου (π.χ. ιστοσελίδες που φιλοξενούν σχόλια τρίτων αναγνωστών – χρη-
στών, συνεργατικές εγκυκλοπαίδειες, μηχανές αναζήτησης, πλατφόρμες κοι-
νωνικής δικτύωσης, ιστολόγια, πλατφόρμες διαμοιρασμού ψηφιακού οπτικοα-
κουστικού περιεχομένου), διερευνάται αν αυτές υπερβαίνουν την απλή φιλοξε-
νία ή την απλή μετάδοση περιεχομένου31. Πλέον σήμερα ένα μεγάλο μέρος της 
διάδοσης ψηφιακού περιεχομένου λαμβάνει χώρα μέσω μιας ψηφιακής πλατ-
φόρμας μεταφόρτωσης και διαμοιρασμού περιεχομένου (YouTube, Dailymotion, 
MySpace, Vimeo), όπου το περιεχόμενο δημιουργείται και μεταφορτώνεται από 
τους ίδιους τους χρήστες (User Generated Content). 

3.  Η πρόταση Οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην ψηφιακή αγορά

Ι. Γενικά

Μέσα στους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυ-
ξη της ψηφιακής οικονομίας προέχει η υποστήριξη της ψηφιακής καινοτομίας 
μέσα από τη διαμόρφωση και την ενίσχυση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς. Στο-
χεύοντας σε ένα εναρμονισμένο ασφαλές επίπεδο προστασίας της πνευματικής 
ιδιοκτησίας η Επιτροπή υπέβαλε στις 14/9/2016 την Πρόταση Οδηγίας για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά32. 

Η Πρόταση Οδηγίας συνοδευόμενη από μια ογκωδέστατη Μελέτη Επιπτώσεων 
(άνω των 400 σελίδων)33, περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για το δίκαιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον (άρθρο 3 - εξόρυξη κειμένων 
και δεδομένων - text and data mining, άρθρο 9α (άρθρο που δεν υπήρχε στην 
αρχική πρόταση οδηγίας) - εκτεταμένες συλλογικές άδειες, άρθρο 7 - έργα μη 
διαθέσιμα στο εμπόριο – out-of-commerce works, άρθρο 11 - προστασία των εκ-

θών, υπηρεσιών, ψηφιακού περιεχομένου και πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, σχτκ. 
Κατευθυντήριες γραμμές για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οπ. παρ., σ. 141 επ.

31.  Ανακοίνωση της Επιτροπής,  Προς ένα σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώ-
ματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 9.12.2015 COM(2015) 626 τελικό, σελ. 12.

32.  Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή αγορά, της 14.9.2016, COM 2016 593 τελικό.

33.  Commission Staff Working Document, ‘Impact Assessment on the Modernisation of EU 
Copyright Rules Accompanying the Document Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market and Proposal for 
a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Rules on the 
Exercise of Copyright and Related Rights Applicable to Certain Online Transmissions of 
Broadcasting Organisations and Retransmissions of Television and Radio Programmes’, 
SWD(2016) 301 τελικό, Brussels, 14 September 2016.
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δόσεων τύπου σχετικά με τις ψηφιακές χρήσεις - online press publications, άρ-
θρο 14 - υποχρέωση διαφάνειας - transparency obligation, άρθρο 15 - μηχανι-
σμός αναπροσαρμογής συμβάσεων – contract adjustment mechanism, άρθρο 
16 - μηχανισμός επίλυσης διαφορών – dispute resolution procedure). Πρόκειται 
για μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη πρόταση οδηγίας με ρυθμίσεις, κάποιες από τις 
οποίες έχουν δεχθεί έντονες επικρίσεις από όλους τους κύκλους ενδιαφερομέ-
νων, ακαδημαϊκούς και μη34.

ΙΙ. Το άρθρο 13 της Πρότασης Οδηγίας («value gap»)

Η Πρόταση Οδηγίας στο επίκεντρο θέτει – μεταξύ άλλων - το πρόβλημα της άνι-
σης κατανομής των οικονομικών ωφελειών από την ψηφιακή διάχυση πολιτι-
στικού περιεχομένου και τη σχετική με αυτήν εισαγωγή του άρθρου 13, η οποία 
στο διεθνή διάλογο έχει επικρατήσει να αποκαλείται ως “transfer of value” ή 
“value gap”. Η θεώρηση του “value gap” προήλθε αρχικά από τη μουσική βιο-
μηχανία35, η οποία για την ανάδειξη του ελλείμματος οικονομικής ωφέλειας για 
το δικαιούχο από την ψηφιακή διάχυση συγκρίνει μεταξύ επιγραμμικών υπηρε-
σιών συνδρομής (Spotify) και επιγραμμικών υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται 
από τη διαφήμιση (YouTube )36.

Στον ψηφιακό κόσμο η διακίνηση πολιτιστικών αγαθών (creative content) απο-
φέρει μια σημαντική προστιθέμενη αξία. Επωφελούμενες οικονομικά από αυ-
τήν είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες εκμεταλλευόμενες τη νομική ασά-
φεια που υπάρχει ως προς το νομικό καθεστώς της ψηφιακής διάδοσης, αρνού-
νται να αποδώσουν σε δημιουργούς και δικαιούχους ανάλογο μερίδιο από την 
οικονομική ωφέλεια που αποκομίζουν37. Οι δημιουργοί και δικαιούχοι θα πρέ-
πει να λαμβάνουν ένα δίκαιο μερίδιο από την αξία που προκύπτει από την χρή-
ση έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας μέσα από την αλυσίδα οικονομικής 
αξιοποίησης στο διαδίκτυο (αιτιολογική έκθεση πρότασης Οδηγίας, σελ. 3). Το 
άρθρο 13 της Πρότασης Οδηγίας δεν θίγει άμεσα το καθεστώς ασυλίας της οδη-

34.  Ενδεικτικό το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί άνω των 1000 τροπολογιών.
35.  International Federation of the Phonographic Industry, σε http://www.ifpi.org/value_

gap.php. Επίσης Commission, Impact Assessment, οπ.παρ., σ. 143 επ., ιδίως υποση-
μείωση 441.

36.  Κριτικά στην θεώρηση αυτή, https://www.create.ac.uk/policy-responses/eu-copyright-
reform/ Επίσης, Nolte, ZUM 2017, 304, 311. 

37.  Σχτκ. Houareau, Faire Spielregeln für die Kultur- und Kreativwirtschaft, ZUM 2018, 
262. Commission, Impact Assessment, οπ.παρ., σελ. 140-141. Jan Nordemann (January 
2017), Liability of Online Service Providers for Copyrighted Content – Regulatory Action 
Needed?, Study commissioned by European Parliament, Policy Department A: Economic 
and Scientific Policy: διαθέσιμο σε http://www.europarl.europa.eu/ RegData/etudes/ 
IDAN/2017/ 614207/ IPOL _IDA (2017)614207_EN.pdf, ιδίως σελ. 21.
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γίας 2000/31 για  τους παρόχους φιλοξενίας. Οι δύο ρυθμίσεις θα λειτουργούν 
παράλληλα και συμπληρώνοντας η μια την άλλη. 

Παρά την περιπλοκότητα των νομικών ζητημάτων που ανακινεί η αναφόρτω-
ση και διακίνηση έργων μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες, η Επιτροπή προ-
χώρησε σε μια πρόταση ρύθμισης στο άρθρο 13 με πολύ συνοπτικό περιεχόμε-
νο, η οποία συνοδεύθηκε από τρεις μόνον σκέψεις στην αιτιολογική έκθεση. Ει-
δικά η αιτιολογική σκέψη 38 διατυπώνει κανόνα ως προς την έννοια της παρου-
σίασης στο κοινό, αναγόμενο σε μια κατασκευή που προέρχεται από το ΔΕΕ και 
τη νομολογία του, η οποία υπόκειται σε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις. Το 
άρθρο 13 δημιουργεί υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας που αποθηκεύουν και δίνουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό έρ-
γων και άλλου υλικού που αναφορτώνονται από τους χρήστες τους να συνά-
πτουν συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης με τους δικαιούχους.  
Για να διασφαλίζεται η λειτουργία των συμφωνιών αυτών οι εν λόγω πάρο-
χοι θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για τη διασφά-
λιση της προστασίας των έργων ή του άλλου υλικού (αιτιολογική έκθεση, σκέ-
ψεις 38-40). Αυτά τα κατάλληλα και αναλογικά μέτρα περιλαμβάνουν τεχνολο-
γίες (π.χ. “Content ID” της Google) που εφαρμόζονται στην ψηφιακή πλατφόρ-
μα και πιστοποιούν τα έργα που μεταφορτώνονται,  για τα οποία ο πάροχος θα 
πρέπει να έχει εξασφαλίσει άδεια χρήσης38. 

Ήδη σήμερα μετά από μακροχρόνιες διεργασίες και αλλεπάλληλες τροποποι-
ήσεις39, η διάταξη του άρθρου 13 (στην πιο πρόσφατη εκδοχή της 25/5/2018) 
συνοδεύεται από 11 αιτιολογικές σκέψεις, περιλαμβάνει 8 παραγράφους και 
έναν νέο ορισμό της έννοιας  «πάροχος υπηρεσιών διαμοιρασμού επιγραμμικού 
περιεχομένου» (“online content sharing service provider”). Ως πάροχος υπηρε-
σιών διαμοιρασμού επιγραμμικού περιεχομένου θα νοείται ο πάροχος υπηρε-
σιών της κοινωνίας της πληροφορίας που έχει ως κύριο ή έναν από τους κύρι-

38.  Αναλυτικά στις τεχνολογίες πιστοποίησης που εφαρμόζουν οι μεγάλοι πάροχοι ψηφια-
κών πλατφορμών σε Μελέτη Επιπτώσεων, 3ο μέρος σελ. 165 επ. 

39.  Ενδεικτικά: α) συμβιβαστική πρόταση υπό την προεδρία της Εσθονίας, Council of the 
European Union, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 
on copyright in the Digital Single Market – Presidency compromise proposal (consolidated 
version) and state of play, Brussels, 13.12.2017, 15651/17. β) έγγραφο της βουλγαρι-
κής προεδρίας προς COREPER, Council of the European Union, Proposal for a Directive 
of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market 
– Orientation debate on Articles 11 and 13,  Brussels, 16.1.2018, 5284/18 γ) Εντολή 
της βουλγαρικής προεδρίας προς COREPER για διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council on copyright in the Digital Single Market – Mandate for negotiations with the 
European Parliament, Brussels, 23.4.2018, 8145/18.
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ους σκοπούς του την αποθήκευση και παροχή πρόσβασης στο κοινό σε μεγάλο 
αριθμό έργων ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου τα οποία αναφορτώνο-
νται από τους χρήστες του και τα οποία οργανώνει και προωθεί με σκοπό την 
επιδίωξη κέρδους. Εξαιρούνται μη κερδοσκοπικές επιγραμμικές εγκυκλοπαίδει-
ες, μη κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά και επιστημονικά αποθετήρια, μη κερδοσκο-
πικές πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού ανοικτού κώδικα, πάροχοι υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, επιγραμμικές εμπορικές αγορές, πάροχοι υπηρεσιών 
ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους.

Η ρύθμιση του άρθρου 13 στην εκδοχή της 25/5/2018 επιβάλλει συμφωνίες 
αδειοδότησης με δικαιούχους για το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό ή θέσης 
στη διάθεση του κοινού. Η άδεια θα πρέπει να καλύπτει και τις μεμονωμένες 
πράξεις αναφόρτωσης (uploading) από τους απλούς ιδιώτες χρήστες. Εάν δεν 
υπάρχει σχετική άδεια (όπερ και το πιθανότερο), τότε οι πάροχοι, δεδομένου 
ότι αποκλείονται από το καθεστώς ασυλίας του άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31 
(έτσι ρητά κατά την παρ. 3 του άρθρου 13 στην εκδοχή της 25/5/2018), είναι 
υποχρεωμένοι να αποκλείσουν τεχνικά τη διαθεσιμότητα στην πλατφόρμα τους 
μη αδειοδοτημένων έργων. Ειδικότερα για να μην κριθούν πρωτογενώς υπεύ-
θυνοι για προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας (πράξη παρουσίασης στο κοινό) 
και για να τύχουν μιας νέας ειδικής εξαίρεσης που προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 13 (εκδοχή της 25/5/2018), θα πρέπει να τηρούν τους όρους που απα-
ριθμεί το άρθρο 13 παρ. 4, δηλαδή την εφαρμογή αποτελεσματικών και ανα-
λογικών μέτρων που αποκλείουν τη διαθεσιμότητα (τη μεταφόρτωση) από τους 
χρήστες στην πλατφόρμα τους. Κάτι τέτοιο θα συνεπάγεται την επιβολή προ-
ληπτικού φιλτραρίσματος στο σύνολο του περιεχομένου που αναφορτώνεται 
(uploading) από τους χρήστες σε κοινωνικά δίκτυα και ψηφιακές πλατφόρμες. 

4. Επίλογος
Το άρθρο 13 της Πρότασης Οδηγίας έχει εγείρει έναν διάλογο διχάζοντας την 
επιστημονική κοινότητα40. Από την πλευρά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

40.  Ενδεικτικά, Max Planck Institute for Innovation and Competition (2017) Position Statement 
on the Proposed Modernisation of European Copyright Rules., διαθέσιμο σε http://www.
ip.mpg.de/en/research/intellectual-property-and-competitionlaw/positionstatement-
modernization-of-european-copyright-rules.html, σ. 3 επ. 26 April 2018 – Copyright 
Reform: Open Letter #2 from European Research Centres – http://bit.ly/2loFISF. 
Lucas-Schloetter A (2017) Transfer of Value Provisions of the Draft Copyright Directive 
(recitals 38, 39, article 13): AnAppraisal.http://www.authorsocieties.eu/uploads/Lucas-
Schloetter%20Analysis%20Copyright%20Directive%20-%20EN.pdf. von Lewinski, Comments 
on the “Value Gap” provisions in the European Commission’s Proposal for Directive on 
Copyright in the Digital Single Market (Article 13 and recital 36), Kluwer Copyright Blog 
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κατά το χρόνο τελικής διαμόρφωσης της παρούσας μελέτης, είχε καταψηφίσει 
την πρόταση που εισηγήθηκε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στις 20/6/2018, με 
318 ψήφους κατά, 278 ψήφους υπέρ και  31 αποχές41. 

Αναμφίβολα θα πρέπει να διατηρηθεί το καθεστώς ασυλίας (safe harbor) για 
τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, να διασφαλιστεί η 
ουδετερότητα του διαδικτύου (net neutrality) και να αποτραπούν προληπτικά 
μέτρα φιλτραρίσματος ή ελέγχου του περιεχομένου. Ο κίνδυνος μετακύλισης 
της ευθύνης για το διαδιδόμενο περιεχόμενο στους παρόχους θα οδηγούσε σε 
ένα απόλυτο προληπτικό φιλτράρισμα και την ουσιαστική κατάργηση του μο-
ντέλου ανοικτής πλατφόρμας επικοινωνίας. 

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπάρξει μια ειδική νομική μεταχείριση για 
εκείνα τα επιχειρηματικά μοντέλα που στηρίζουν την οικονομική τους άνθηση 
στην υποστήριξη της διακίνησης περιεχομένου με πνευματικά δικαιώματα. Οι 
ψηφιακές πλατφόρμες οι οποίες στηρίζονται στο οικονομικό μοντέλο της μα-
ζικής χρήσης ψηφιακών πολιτιστικών αγαθών, περισυλλέγουν αυτό το ψηφι-
ακό περιεχόμενο και αποκομίζουν έσοδα μέσω της διαφήμισης λόγω επισκε-
ψιμότητας, δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ουδέτερες από τεχνική άποψη. 
Στο σημείο αυτό προτείνεται η αντικατάστασή του με ένα μοντέλο γενικευμένης 
υποχρεωτικής αδειοδότησης έναντι εύλογης αμοιβής. 

Ας μην ξεχνάμε ότι η ανεξέλεγκτη ψηφιακή διακίνηση έργων χωρίς άδεια έχει 
σοβαρές συνέπειες για τους ίδιους τους μεμονωμένους δημιουργούς:  εκτός από 
τη απώλεια εσόδων ως άμεση συνέπεια, έχει ως απώτερη συνέπεια την απου-
σία κινήτρου για νέα καλλιτεχνική δημιουργία λόγω της απομείωσης και πλή-
ρους εξαφάνισης της οικονομικής αξίας της δημιουργίας από τη  στιγμή της ψη-
φιακής της διάχυσης. 

(10 April 2017). ALAI, Resolution, on the European proposals of 14 September 2016 to 
introduce fair sharing of the value when works and other protected materials are made 
available by electronic means (18 February 2017), available at http://www.alai.org/en/
assets /files/ resolutions/ 170218-value-gap-en.pdf;

41.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επανέλθει με τροπολογίες και ψηφοφορίες κατά τη σύ-
νοδο της Ολομέλειας το Σεπτέμβριο του 2018.
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1. Εισαγωγή 

Ο όρος «fake news» εισήχθη σχετικά πρόσφατα στο λεξιλόγιό μας, ιδίως μετά 
τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ που έλαβαν χώρα το 2016. Ακόμη και σήμερα 
μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ σχετικά με την άσκηση επιρροής στο 
εκλογικό αποτέλεσμα από «social bots», δηλαδή από δίκτυα λογαριασμών ανύ-
παρκτων προσώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ελεγχόμενων από ρώ-
σους χάκερς, τα οποία αναπαρήγαγαν ψευδείς αναφορές και ειδήσεις1. Όπως 

1.  Elisa Hoven/Melena Krause, «Die Strafbarkeit der Verbreitung von „Fake News“», JuS 
2017, σ. 1167· Bernd Holznagel, «Phänomen „Fake News“ – Was ist zu tun?», MMR 2018, 
σσ. 18-19· Marco Gercke, «Die Entwicklung des Internetstrafrechts 2016/2017», ZUM 
2017, σελ. 923. Πριν από μερικούς μήνες κατά τη διάρκεια της ακρόασης του στην κοι-
νή συνεδρίαση των Επιτροπών Δικαιοσύνης και Εμπορίου της αμερικανικής Γερουσίας ο 
ιδρυτής και C.E.O. του Facebook Mark Zuckerberg ανέφερε ότι αυτό που τον ενδιαφέρει 
περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι να εξασφαλίσει ότι το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης δεν θα χρησιμοποιηθεί για άσκηση αθέμιτης επιρροής στις διάφορες εκλογικές 
αναμετρήσεις που θα λάβουν χώρα ανά τον κόσμο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτος. 
Όταν ο Γερουσιαστής Tom Udall τον ρώτησε, εάν θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι η πλατ-
φόρμα του δεν θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για πολιτική προπαγάνδα, μέσω της χειρα-
γώγησης προσωπικών δεδομένων, αναφερόμενος μάλιστα και σε φωτογραφίες αναρτή-
σεων που του επεδείχθησαν, η απάντηση του ήταν επί λέξει: «Δυστυχώς, Γερουσιαστά, 
όχι, δεν μπορώ να το εγγυηθώ αυτό, επειδή βρισκόμαστε σε μια αδιάκοπη «κούρσα εξο-
πλισμών». Όσο υπάρχουν άτομα στη Ρωσία που η δουλειά τους είναι να προσπαθούν να 
παρεμβαίνουν στις εκλογές ανά τον κόσμο, θα  πρόκειται για μία σύγκρουση εν εξελίξει». 
(βλ. τα πρακτικά της συνεδρίασης που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Washington 
Post: https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/04/10/transcript-
of-mark-zuckerbergs-senate-hearing/?noredirect=on&utm_term=.b03af8c45aab).
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ορθά επισημαίνουν οι Hoven/Krause, η διάδοση fake news μπορεί να διαστρε-
βλώσει την κοινή γνώμη και να οδηγήσει έτσι σε γενικότερη αποσταθεροποίηση 
της κοινωνίας, ακριβώς λόγω της μεγάλης εμβέλειας και της επίφασης αληθεί-
ας που δημιουργούν, ενώ δεν πρέπει να λησμονεί κανείς ότι η ολοκληρωτική δι-
αγραφή τους από τα κοινωνικά δίκτυα είναι, λόγω της ταχύτητας της διάδοσής 
τους, πρακτικά αδύνατη2. Αν θέλαμε να δώσουμε έναν περιγραφικό ορισμό του 
αντικειμένου της έρευνάς μας αυτός θα μπορούσε να είναι ο εξής: Fake news 
είναι οι παραπλανητικές ή ψευδείς αναφορές και ειδήσεις, οι οποίες διαδί-
δονται από εικονικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, λογαριασμούς ανυπάρ-
κτων προσώπων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και από τα λεγόμε-
να «trol»3. Στον εννοιολογικό πυρήνα των fake news βρίσκονται λοιπόν ο ισχυ-
ρισμός και η διάδοση ψευδούς γεγονότος4. Αυτές οι γνωστές στην ποινική δογ-
ματική εννοιολογικές κατηγορίες συνιστούν λοιπόν την αφετηρία και το στέρεο 
έδαφος για την ποινική αξιολόγηση του φαινομένου. 

Με βάση τον φαινότυπο θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τα fake news σε τρεις 
κατηγορίες5: α) ψευδείς αναφορές και ειδήσεις που αποσκοπούν να χειραγω-
γήσουν εκλογικά αποτελέσματα ή να πλήξουν θεμελιώδεις θεσμούς και λειτουρ-
γίες του κράτους, β) ψευδείς αναφορές και ειδήσεις που αποσκοπούν στην προ-
σβολή της τιμής συγκεκριμένων προσώπων ή ομάδων και γ) ψευδείς αναφορές 
και ειδήσεις σχετικά με την τέλεση εγκλημάτων και εν γένει απεχθών πράξεων 
από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αντιλαμ-
βάνεται κανείς ότι τα όρια είναι ρευστά και ότι οι ως άνω κατηγορίες συχνά, αν 
όχι στις πλείστες των περιπτώσεων, αλληλοεπικαλύπτονται: Π.χ. ψευδής ανα-
φορά περί τέλεσης σεξουαλικής παρενόχλησης από υποψήφιους βουλευτές συ-
γκεκριμένου κόμματος την προηγουμένη των εκλογών.

Κάθε φορά που ένα νέο φαινόμενο με αναμφισβήτητη κοινωνικοηθική απαξία 
λόγω της προσβολής εννόμων αγαθών, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο αυτού, 
εισβάλλει στην καθημερινότητά των πολιτών, η αρχή της επικουρικότητας του 
Ποινικού Δικαίου, η οποία αποδίδεται συνήθως με τη γνωστή ρήση του Bindig για 

2.  Elisa Hoven/Melena Krause, «Die Strafbarkeit der Verbreitung von „Fake News“», JuS 
2017, σελ. 1167.

3.  Πρβλ. για τον ορισμό αυτό Marco Gercke, «Die Entwicklung des Internetstrafrechts 
2016/2017», ZUM 2017, σελ. 923.

4.  Bernd Holznagel, «Phänomen „Fake News“ – Was ist zu tun?», MMR 2018, σσ. 18-19· Elisa 
Hoven/Melena Krause, «Die Strafbarkeit der Verbreitung von „Fake News“», JuS 2017, 
σελ. 1167. 

5.  Πρβλ. Elisa Hoven/Melena Krause, «Die Strafbarkeit der Verbreitung von „Fake News“», 
JuS 2017, σσ. 1167-1170.
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τον αποσπασματικό χαρακτήρα του6, θέτει πάντοτε το ίδιο ερώτημα στην ποινική 
δογματική: Επαρκεί το υφιστάμενο ποινικό οπλοστάσιο για να αντιμετωπιστεί το 
καινοφανές;  Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. 
Προκειμένου να εξεταστούν οι αντοχές του κεντρικού ποινικού μας νομοθετήμα-
τος, του Ποινικού Κώδικα, ενόψει του φαινομένου των fake news που παράγονται 
και διαδίδονται από χρήστες των κοινωνικών δικτύων έχουν επιλεγεί ενδεικτικά 
τρεις ποινικές υποστάσεις, μία για κάθε φαινότυπο. Το δεύτερο κομβικό ζήτημα 
που αναφύεται σε σχέση με τη σύγχρονη αυτή προβληματική αφορά, κατ’ ακο-
λουθίαν, τη δυνατότητα θεμελίωσης ποινικής ευθύνης των φορέων μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης για αξιόποινες πράξεις των χρηστών τους, οι οποίες σχετίζονται 
με την παραγωγή ή διάδοση fake news μέσω των κοινωνικών δικτύων.  

2. Fake news και Ποινικός Κώδικας 
I. Διασπορά ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (191 ΠΚ)

Η αντιμετώπιση των προκλήσεών του ηλεκτρονικού εγκλήματος, αντίθετα με 
την αυταπάτη που τρέφουν πολλοί, δεν μας φέρνει στις πλείστες των περιπτώ-
σεων αντιμέτωπους με ελλείψεις του βασικού ποινικού μας νομοθετήματος, του 
Ποινικού Κώδικα, επειδή αυτός φτιάχτηκε σε μια εποχή που η σημερινή τεχνο-
λογική εξέλιξη δεν υπήρχε ούτε στην επιστημονική φαντασία. Απεναντίας, μας 
υπενθυμίζει την εργώδη προσπάθεια των πνευματικών πατέρων του να αναζη-
τήσουν με τα πενιχρά μέσα του μεσοπολέμου τις καλύτερες ρυθμίσεις και επι-
στημονικές λύσεις από όλες τις έννομες τάξεις και επιστημονικές τάσεις του κό-
σμου, προεξαρχούσης φυσικά της μητρικής γερμανικής επιστήμης, αλλά όχι μό-
νον αυτής. Το διαδικτυακό έγκλημα συνιστά έτσι κι ένα όχημα για την ανάσυρ-
ση ειδικών υποστάσεων από τη λήθη.

Μία από αυτές είναι το άρθρο 191 ΠΚ, η διασπορά ψευδών ειδήσεων, η οποία 
ευρίσκεται στο κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα για την Επιβουλή της Δημόσιας 
Τάξης. Η προέλευση της διάταξης είναι ιταλική7. Δεν υπάρχει δηλαδή αντίστοι-
χη διάταξη στον γερμανικό Ποινικό Κώδικα, με αποτέλεσμα να εγείρεται σοβα-
ρός προβληματισμός σήμερα στη Γερμανία για την ποινική διαχείριση περιπτώ-
σεων όπου τα fake news αποσκοπούν να δημιουργήσουν κοινωνική αναταρα-
χή και να πλήξουν θεμελιώδεις θεσμούς και λειτουργίες του κράτους, πεδίο που 

6.  Για την αρχή της επικουρικότητας βλ. αντί πολλών Χρίστο Μυλωνόπουλο, Ποινικό Δί-
καιο - Γενικό Μέρος Ι, Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, 2007, σσ. 15-16.  

7.  Βλ. Αιτιολογική Έκθεση Σχεδίου 1929/1933, Ελληνικός Ποινικός Κώδιξ, Αθήνα, Ζαχαρό-
πουλος, 1950, σελ. 198.
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δεν καλύπτεται από τις διατάξεις για την προστασία του ατομικού εννόμου αγα-
θού της τιμής8. Ωστόσο, παρ’ ημίν τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και μάλι-
στα έχουμε ήδη την πρώτη νομολογιακή αντιμετώπιση, και μάλιστα σε ανώτατο 
επίπεδο, του φαινομένου με βάση το άρθρο 191 ΠΚ. 

Μία κοινώς γνωστή περίπτωση, όπου κατά κόρον διακινήθηκαν και διαδόθη-
καν fake news μέσω του διαδικτύου και ιδίως των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης, είναι εκείνη του ηγέτη ενός «πολιτικού φορέα», ο οποίος διατείνεται άλλο-
τε ότι έχει ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου και άλλοτε μετοχές της «Τράπε-
ζας της Ανατολής», με τα οποία μπορεί να αποπληρώσει όλο το δημόσιο και ιδι-
ωτικό χρέος. Με την ΟλΑΠ 2/20179 κρίθηκε ότι τέτοιου είδους ψευδείς και πα-
ραπλανητικές πληροφορίες υπάγονται στο άρθρο 191 ΠΚ. Σχετικά με την ερμη-
νεία της διατάξεως η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δέχθηκε ότι η επιτηδειότη-
τα των ειδήσεων και φημών να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών όσον 
αφορά την ικανότητα της κρατικής εξουσίας προς εξασφάλιση της κοινής ειρή-
νης και την πεποίθησή των περί της διατηρήσεως της ειρηνικής διαβιώσεώς των 
εντός του κράτους αποτελεί αόριστη νομική έννοια, που έχει ανάγκη εξειδικεύ-
σεως με αξιολογικές κρίσεις βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και ως εκ τούτου 
υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο. Κατ’ ακολουθία δέχθηκε για τη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση η Ολομέλεια του Ακυρωτικού ότι «... η είδηση περί της ύπαρξης 
του άνω αμύθητου ποσού και της διάθεσής του από τους παραπάνω κατηγορού-
μενους, για την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους, με τον όρο, μεταξύ άλλων, 
της αλλαγής του Συντάγματος της Ελλάδος, ... αντικειμενικώς κρινόμενη, δύνα-
ται να φέρει ανησυχία στους πολίτες, ..., αφού φέρεται, ενόψει της δυσμενούς 
οικονομικής κατάστασης της Χώρας, να μην καλύπτει το Κράτος τις από την αι-
τία αυτή υποχρεώσεις του, βάλλοντας, παράλληλα με τον ως άνω προσχηματι-
κό λόγο-τρόπο κατά του Συντάγματος της Χώρας». 

Πεδίο δόξης λαμπρόν διανοίγεται, λοιπόν, για το άρθρο 191 ΠΚ όσον αφορά 
την ποινική καταστολή των fake news στο διαδίκτυο, αφού η διασπορά των ει-
δήσεων μπορεί να γίνει κατά το σαφές γράμμα της διάταξης «με οποιονδήποτε 
τρόπο», συνεπώς τούτο καλύπτει αναμφισβήτητα και τη διασπορά μέσω διαδι-
κτύου. De lege ferenda πρέπει βεβαίως να τυποποιηθεί η πρόσθετη απαξία που 
ενέχει η χρήση του διαδικτύου ως μέσου της διασποράς, πράμα που καθιστά την 
προσβολή του εννόμου αγαθού σαφώς εντονότερη, και να προβλεφθεί αναλό-

8.  Πρβλ. Elisa Hoven/Melena Krause, «Die Strafbarkeit der Verbreitung von „Fake News“», 
JuS 2017, σελ. 1167· Marco Gercke, «Die Entwicklung des Internetstrafrechts 2016/2017», 
ZUM 2017, σελ. 923. 

9. Ποινικά Χρονικά 2018, σελ. 22.
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γως αυστηρότερη κύρωση. Σημειωτέον, η διακεκριμένη παραλλαγή που αφορά 
τη χρήση του τύπου (εδ. β΄ της παρ. 1) δεν εφαρμόζεται για τη διασπορά μέσω 
διαδικτύου, καθώς κατά πάγια ερμηνευτική παραδοχή, όπου στην ποινική νο-
μοθεσία αναφέρεται ο τύπος ως μέσο τέλεσης εγκλημάτων εξωτερίκευσης νοεί-
ται μόνο ο έντυπος και όχι ο ηλεκτρονικός10. 

II.  Ψευδής αναφορά στην αρχή διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(230 ΠΚ) 

Και για τις περιπτώσεις όπου διακινείται μέσω διαδικτύου η ψευδής πληροφο-
ρία ότι άγνωστοι, μη κατονομαζόμενοι δράστες τέλεσαν κάποιο έγκλημα, π.χ. 
για να κλονιστεί η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη ή στην αποτελεσματικότητα της 
αστυνομίας ή, κυρίως, για να στοχοποιηθούν υπόρρητα και ύπουλα συγκεκρι-
μένες κοινωνικές ομάδες, ο Ποινικός Κώδικας του 1950 έχει απάντηση. Με το 
άρθρο 230 ΠΚ τιμωρείται όποιος, χωρίς να καθιστά άλλον ύποπτο, δηλαδή χω-
ρίς να αναφέρει συγκεκριμένο δράστη, παριστάνει εν γνώσει του ψευδώς στην 
αρχή ότι τελέστηκε κάποιο κακούργημα ή πλημμέλημα. Σκοπός της διάταξης 
είναι η αποτροπή της παραπλάνησης των διωκτικών αρχών και της επιβάρυν-
σής τους με άσκοπες ενέργειες προς δίωξη φανταστικών εγκλημάτων11. 

Υποστηρίζεται ωστόσο στη θεωρία ότι η παράσταση πρέπει να γίνει απευθείας 
προς την αρχή, ότι απαιτείται δηλαδή κάποια απευθείας επικοινωνία του δρά-
στη με την αρχή12. Αυτή προφανώς δεν υπάρχει, όταν κάποιος αναρτά απλώς 
ένα post στο Facebook, όπου αναφέρει ότι μπροστά στα μάτια του παράνομοι 
μετανάστες λήστεψαν μια ανυπεράσπιστη γριούλα13. Κατ’ άλλη άποψη απαιτεί-
ται, πάντως, για την τελείωσή του η περιέλευση της καταγγελίας στην αρχή, 
έστω και αν εντέλει αυτή δεν παραπλανήθηκε14. Ωστόσο, υποστηρίζεται παλαι-
όθεν σε θεωρία και νομολογία και η αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή αρκεί η ψευ-
δής καταγγελία να είναι πρόσφορη να κινητοποιήσει άσκοπα την αρχή και δεν 

10.  ΑΠ 192/2017, Ποινική Δικαιοσύνη 2017, σελ. 182. 
11.  Μιχαήλ Μαργαρίτης, Ποινικός Κώδικας, 3η Έκδοση, Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, 2014, άρ-

θρο 230 πλαγιαρ. 2 σελ. 669· Ελένη Καμπέρου-Ντάλτα, Αρ. Χαραλαμπάκης, Ποινικός 
Κώδικας Ι, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, άρθρο σελ. 195 πλαγιαρ. 1· Elisa Hoven/
Melena Krause, «Die Strafbarkeit der Verbreitung von „Fake News“», JuS 2017, σελ. 
1170 (για την αντίστοιχη γερμανική διάταξη του άρθρου 145d του γερμανικού ΠΚ). 

12.  Ελένη Καμπέρου-Ντάλτα, Αρ. Χαραλαμπάκης, Ποινικός Κώδικας Ι, Αθήνα, Νομική Βιβλι-
οθήκη, 2012, άρθρο 230 παλγιαρ. 9 σελ. 196.

13.  Πρβλ. το παράδειγμα των Elisa Hoven/Melena Krause, «Die Strafbarkeit der Verbreitung 
von „Fake News“», JuS 2017, σελ. 1169.

14.  Μιχαήλ Μαργαρίτης, Ποινικός Κώδικας, 3η Έκδοση, Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, 2014, άρ-
θρο 230 πλαγιαρ. 3 σελ. 669.
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απαιτείται και απευθείας επικοινωνία του δράστη με αυτή15. Ως εκ τούτου μπο-
ρεί να γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. με δημοσίευμα σε εφημερίδα, ακό-
μη και αν δεν απευθύνεται αυτό στον εισαγγελέα. Δεν χρειάζεται δηλαδή κατά 
την ανωτέρω άποψη ούτε να απευθύνεται ευθέως προς την αρχή, ούτε καν να 
περιέλθει πράγματι σε γνώση της, αρκεί ότι η παράσταση έγινε κατά τρόπο που 
να μπορούσε να περιέλθει σε γνώση της. Τούτο είναι συνέπεια των βασικών αρ-
χών που διέπουν την δίωξη των εγκλημάτων στο ποινικό μας σύστημα: Αφού ο 
Εισαγγελέας με βάση την αρχή της νομιμότητας και της αυτεπάγγελτης δίωξης 
των εγκλημάτων κατά το άρθρο 36 ΚΠΔ κατά κόρον διατάσσει σήμερα προκα-
ταρκτική εξέταση και ασκεί δίωξη με βάση δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλε-
κτρονικό τύπο, το αυτό μπορεί να πράξει (και πράττει!) και με βάση μια απλή 
ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία θα τεθεί υπόψη του ή την 
οποία θα δει περιπλανώμενος στο διαδίκτυο16. Φρονώ λοιπόν ότι υπό τα σύγ-
χρονα δεδομένα η τελολογική ερμηνεία συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι πλη-
ρούται η αντικειμενική υπόσταση του άρθρου 230 ΠΚ με οποιαδήποτε τέτοια 
ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

III.  Δυσφήμηση δημοσίων προσώπων με βάση υποτιθέμενες  
δηλώσεις τους (362, 363 ΠΚ)

Τα εγκλήματα κατά της τιμής καλούνται σήμερα να φέρουν το κύριο βάρος 
των προσβολών της προσωπικότητας που συντελούνται κατά κόρον στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, όπου η λεγόμενη «δολοφονία χαρακτήρων» είναι σύνη-
θες φαινόμενο. Με δεδομένο ότι τα fake news έχουν την ψευδή αναφορά ή πλη-
ροφορία περί γεγονότος στον εννοιολογικό τους πυρήνα, την τιμητική της έχει 
εδώ η δυσφήμηση, και ιδίως η συκοφαντική, αφού υποστηρίζεται η άποψη ότι 
η θετική γνώση του ψεύδους συνιστά εννοιολογικό προαπαιτούμενο των fake 
news17. 

Μια ιδιαίτερα επίκαιρη προβληματική στην θεματική των fake news είναι οι πε-
ριπτώσεις εκείνες που κάποιος «βάζει στο στόμα» δημοσίων προσώπων, και 

15.  ΣυμβΠλημΛαρ 476/1966 ΠοινΧρ 1966, 436· Δημήτριος Κρινάκος, «Ψευδής Καταμήνυ-
σις - επί εννοίας άρθρου 230 ΠΚ», ΝοΒ 1965, σσ. 87-88· έτσι και στη Γερμανία: Elisa 
Hoven/Melena Krause, «Die Strafbarkeit der Verbreitung von „Fake News“», JuS 2017, 
σελ. 1170.

16.  Πρβλ. Elisa Hoven/Melena Krause, «Die Strafbarkeit der Verbreitung von „Fake News“», 
JuS 2017, σελ. 1170.

17.  Πρβλ. ιδίως Bernd Holznagel, «Phänomen „Fake News“ – Was ist zu tun?», MMR 2018, 
σσ. 18-20· Elisa Hoven/Melena Krause, «Die Strafbarkeit der Verbreitung von „Fake 
News“», JuS 2017, σελ. 1167. 
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ιδίως πολιτικών, δηλώσεις, τις οποίες δεν έχουν κάνει18. Το ζήτημα που τίθεται 
εδώ είναι, αν η ψευδής αναφορά περί του γεγονότος ότι έλαβε χώρα η συγκε-
κριμένη δήλωση από το συγκεκριμένο πρόσωπο θίγει την τιμή αυτού που φέρε-
ται ότι την έκανε, ακόμη και όταν η δήλωση είναι απλώς μη σύμφωνη με τις γε-
νικότερες πολιτικές, ιδεολογικές ή κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις του φερόμενου 
ως υποκειμένου της εξωτερίκευσης, ή ακόμη και αξιολογικά ουδέτερη19. Φα-
νταστείτε λ.χ. ένα tweet ή ένα post, με το οποίο γνωστοποιείται δήθεν ανάρτη-
ση του γνωστού blogger Μητροπολίτη Αιγιαλείας, η οποία εξαίρει την ιδέα της 
αποδοχής της ομοφυλοφιλίας από την εκκλησία· ή ένα post στο Facebook, με 
το οποίο ο ηγέτης ακροδεξιού κόμματος φέρεται να τάσσεται υπέρ της χορήγη-
σης ασύλου σε όλους τους παράνομους μετανάστες20.  

Μια τέτοια περίπτωση προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία, καθώς το Δε-
κέμβρη του 2016 εμφανίστηκε μια ανάρτηση στο Facebook, η οποία αναπαρή-
γαγε μία δήθεν δήλωση της βουλευτού των Οικολόγων Πράσινων και προέδρου 
της κοινοβουλευτικής επιτροπής δικαιοσύνης της γερμανικής Βουλής Renate 
Künast στη Süddeutsche Zeitung σχετικά με το γνωστό και στη χώρα μας δήθεν 
ανήλικο Αφγανό, ο οποίος αφού τραυμάτισε σοβαρά μία κοπέλα στην Κέρκυρα 
για να τη ληστέψει, εξέτισε ως (κατά δήλωσή του) ανήλικος (ενώ όπως αποδεί-
χθηκε από την ανθρωπολογική πραγματογνωμοσύνη που διεξήγαγε μετέπειτα 
η γερμανική δικαιοσύνη δεν είχε την ιδιότητα αυτή ούτε κατά τον χρόνο τέλεσης 
του αδικήματός του στην Ελλάδα) μια μικρή ποινή, απολύθηκε υφ‘ όρον και με-
τέβη ως ασυνόδευτος ανήλικος στη Γερμανία, όπου τέλεσε καθ‘ ομολογίαν του 
τα αδικήματα του βιασμού και της ανθρωποκτονίας εις βάρος μίας νεαρής Γερ-
μανίδας εθελόντριας στο Freiburg. Η ψεύτικη δήλωση της Künast ανέφερε: «Ο 
νεαρός πρόσφυγας που υποφέρει από ψυχολογικό τραύμα σκότωσε μεν, όμως 
πρέπει παρ‘ όλα αυτά να βοηθηθεί»21.

18.  Elisa Hoven/Melena Krause, «Die Strafbarkeit der Verbreitung von „Fake News“», JuS 
2017, σελ. 1167.

19.  Elisa Hoven/Melena Krause, «Die Strafbarkeit der Verbreitung von „Fake News“», JuS 
2017, σελ. 1168.

20.  Κατά τις ημέρες της τελικής επεξεργασίας του παρόντος ένας ιταλός ψευδοδημοσιο-
γράφος με πλούσιο ανάλογο παρελθόν δημιούργησε, μία ημέρα μετά την ορκωμοσία 
της νέας κυβέρνησης που προέκυψε από ανασχηματισμό, έναν ψεύτικο λογαριασμό της 
νέας υπουργού πολιτισμού, από τον οποίο ανακοίνωσε το δήθεν θάνατο του διεθνούς 
φήμης έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Πολλές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες αρχικά 
παρασύρθηκαν και αναπαρήγαγαν την είδηση. Κατά την άποψη που υποστηρίζεται στο 
παρόν ο συγκεκριμένος θα μπορούσε ενδεχομένως να διωχθεί στην Ελλάδα για το αδί-
κημα της συκοφαντικής δυσφήμησης.    

21.  Bernd Holznagel, «Phänomen „Fake News“ – Was ist zu tun?», MMR 2018, σελ. 19· Elisa Hoven/
Melena Krause, «Die Strafbarkeit der Verbreitung von „Fake News“», JuS 2017, σελ. 1167.
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Υπενθυμίζεται εδώ ότι η περιγραφή της νομοτυπικής μορφής της δυσφήμισης 
στο άρθρο 362 έχει χαρακτηριστική διατύπωση εγκλήματος επικινδυνότητας ή, 
κατά την παραδοσιακή ορολογία, αφηρημένης-συγκεκριμένης διακινδύνευσης 
(«που μπορεί να βλάψει την τιμή») και έτσι είναι έγκλημα απλής συμπεριφο-
ράς, αφού δεν προϋποθέτει επέλευση αποτελέσματος υπό μορφή συγκεκριμέ-
νου κινδύνου ή βλάβης για την τιμή22. Ερωτάται λοιπόν αν αυτή η προσφορότη-
τα του ισχυρισμού ψευδούς γεγονότος να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη υπάρ-
χει, ακόμη και όταν η συγκεκριμένη εξωτερίκευση, που φέρεται να προέρχεται 
από το δημόσιο πρόσωπο, ανταποκρίνεται ή, πάντως, δεν αντιβαίνει στις θεμε-
λιώδεις αξιολογήσεις τις έννομης τάξης, όπως αυτές αποτυπώνονται στην τάξη 
αξιών του Συντάγματος. Εν προκειμένω η ψεύτικη δήλωση της Künast είναι σύμ-
φωνη λ.χ. με το τεκμήριο αθωότητας και με την αρχή της αξίας του ανθρώπου, 
την οποία ο δυτικός νομικός πολιτισμός δεν αρνείται ακόμη και σε εκείνον που 
εκμεταλλεύτηκε τις αρχές και τις ευαισθησίες του για να εγκληματήσει ξανά.  

Η γερμανική νομολογία δέχεται παγίως ότι ακόμη και σε περιπτώσεις που η 
εξωτερίκευση μπορεί να δημιουργήσει αναστάτωση σε ευρύτερες πληθυσμια-
κές ομάδες εις βάρος του φερόμενου ως υποκειμένου της, δεν μπορεί να γίνει 
λόγος για προσβολή της τιμής του, εφόσον η εξωτερίκευση είναι σύμφωνη με 
τις αξιολογήσεις της έννομης τάξης23. Έτσι δεν προστατεύεται η δημόσια φήμη 
ενός πολιτικού, μολονότι η δήλωση που «έβαλαν στο στόμα του» τα τρολ του 
διαδικτύου μπορεί να συνεπάγεται σημαντικές ζημίες για την πολιτική σταδιο-
δρομία του ή το εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος, στο οποίο ανήκει. Νομί-
ζω όμως ότι αυτή η κανονιστική θεώρηση δεν είναι ορθή λόγω της απολυτότη-
τάς της, καθώς δεν εναρμονίζεται με τη σύνδεση του εννόμου αγαθού της τιμής 
με τον πυρήνα της ανθρώπινης προσωπικότητας και επομένως και με τον αυ-
τοπροσδιορισμό της ατομικότητας. Πρέπει δηλαδή να συνεκτιμάται και το ηθι-
κό σκέλος, αλλά και η παράσταση που επιθυμεί ο ίδιος ο φορέας της τιμής να 
έχουν οι άλλοι γι’ αυτόν, καθώς και οι πραγματικές συνέπειες της ψεύτικης δή-
λωσης για την εικόνα που έχουν οι λοιποί κοινωνοί σχετικά με την εκπλήρωση 
των ηθικών καθηκόντων και των κοινωνικών ρόλων του24. Έτσι η fake δήλωση 

22.  Βλ. σχετικώς Ιωάννης Μοροζίνης, «Τοπικά όρια εφαρμογής των ποινικών νόμων επί 
εγκλημάτων διακινδύνευσης που τελούνται στο διαδίκτυο», Δήμητρα Σορβατζιώτη 
(επιμ.), Έγκλημα, Κράτος & Ποινική Δικαιοσύνη, Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 
2016, σσ. 105 - 109, 132-133· Μιχαήλ Μαργαρίτης, Ποινικός Κώδικας, 3η Έκδοση, Αθή-
να, Π.Ν. Σάκκουλας, 2014, άρθρο 362 πλαγιαρ. 15 σελ. 1114. 

23.  Elisa Hoven/Melena Krause, «Die Strafbarkeit der Verbreitung von „Fake News“», JuS 
2017, σελ. 1168.

24.  Πρβλ. Elisa Hoven/Melena Krause, «Die Strafbarkeit der Verbreitung von „Fake News“», 
JuS 2017, σελ. 1168.
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ενός συντηρητικού πολιτικού, με την οποία εκθειάζονται οι επισκέψεις σε πόρ-
νες, δεν μπορεί να κριθεί ως ποινικά αδιάφορη, επειδή η πορνεία είναι νόμιμη.

3.  Ποινική ευθύνη των φορέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
για fake news που παράγουν και διακινούν οι χρήστες 

I.  Η ρύθμιση της ποινικής ευθύνης των ενδιάμεσων παρόχων  
από το ΠΔ 131/2003

Ποια μπορεί όμως να είναι η ευθύνη του Facebook ή του Twitter για όλα αυτά;
Το διαδίκτυο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες παρέ-
χουν υπηρεσίες απολύτως αναγκαίες για τη λειτουργία του, τους λεγόμενους εν-
διαμέσους παρόχους (ή internet-providers)25. Η ποινική ευθύνη των ενδιαμέσων 
παρόχων παρουσιάζει μια ιδιομορφία που δεν συναντούμε πουθενά αλλού στην 
ελληνική έννομη τάξη. Ο αποκλεισμός της ρυθμίζεται στο ΠΔ 131/2003 που εν-
σωμάτωσε την Οδηγία 2000/31/ΕΚ «για το ηλεκτρονικό εμπόριο», η οποία ακο-
λούθησε το πρότυπο του προϋφιστάμενου γερμανικού Teledienstgestz (TDG)26. 
Έτσι τα άρθρα 11-14 του ΠΔ 131/2003 περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις που 
ισχύουν συλλήβδην τόσο για το αστικό και το διοικητικό, όσο και για το ποι-
νικό δίκαιο27. Σκοπός του κοινοτικού νομοθέτη και του γερμανού νομοθέτη, τον 
οποίον o πρώτος ακολούθησε σχεδόν κατά γράμμα, με αποτέλεσμα η γερμανική 
ρύθμιση (που είχε θεσπιστεί μετά την πολύκροτη «υπόθεση Somm»28) να διαχυ-
θεί σε όλες τις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις, ήταν να περιστείλει τις κάθε είδους 
έννομες συνέπειες εις βάρος των φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών και 
να τις περιορίσει σε έλλογα πλαίσια, χωρίς να ενδιαφέρεται αν κατά τα εθνικά 

25.  Κωνσταντίνος Κακαβούλης, «Η συμμετοχική ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων Internet 
στα διαδικτυακά εγκλήματα», Ποινικά Χρονικά 2015, σσ. 326-327· Brian Valerius, 
«Providerhaftung», v. Heintschel-Heinegg, BeckOK StGB, 38. Edition, München, C.H. 
Beck, Stand: 1.5.2018, πλαγιαρ. 8.

26.  Κωνσταντίνος Κακαβούλης, «Η συμμετοχική ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων Internet 
στα διαδικτυακά εγκλήματα», Ποινικά Χρονικά 2015, σελ. 328.

27.  Brian Valerius, «Providerhaftung», v. Heintschel-Heinegg, BeckOK StGB, 38. Edition, 
München, C.H. Beck, Stand: 1.5.2018, πλαγιαρ. 6· Martin Heger, Lackner/Kühl, StGB, 
29. Auflage, München, C.H. Beck, 2018, § 184 πλαγιαρ. 7α · Κωνσταντίνος Κακαβούλης, 
«Η συμμετοχική ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων Internet στα διαδικτυακά εγκλήμα-
τα», Ποινικά Χρονικά 2015, σελ. 331.

28.  Σχετικά με αυτή βλ. Κωνσταντίνο Κακαβούλη, «Η συμμετοχική ευθύνη των ενδιάμεσων 
παρόχων Internet στα διαδικτυακά εγκλήματα», Ποινικά Χρονικά 2015, σελ. 328.
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δίκαια οι παραπάνω έννομες συνέπειες έχουν τη μορφή, αστικών, διοικητικών 
ή και ποινικών κυρώσεων29.

Το ΠΔ 131/2003 προβλέπει τριών ειδών ενδιαμέσους παρόχους (υπηρεσιών) 
με βάση τη διάκριση/τριχοτόμηση των υπηρεσιών που παρέχονται για τη λει-
τουργία του διαδικτύου σε α) απλή μετάδοση δεδομένων, β) αποθήκευση σε 
κρυφή μνήμη και γ) φιλοξενία30. Αυτοί αντιδιαστέλλονται προς τον πάροχο του 
περιεχομένου (content provider), για τον οποίο δεν ισχύει, φυσικά, ειδική ρύθ-
μιση και η ποινική ευθύνη του εξετάζεται κατά τα γενικώς ισχύοντα31. Πάροχος 
περιεχομένου είναι όποιος προσφέρει στο διαδίκτυο πρόσβαση σε δικές του 
πληροφορίες (ενν. υπό μορφή ψηφιακών δεδομένων) και ιδίως ο δημιουργός 
των ψηφιακών δεδομένων, που θέτει αυτά σε κυκλοφορία στο διαδίκτυο μέσω 
της ανάρτησης ιστοσελίδων στον παγκόσμιο ιστό, προσωπικών πληροφοριών 
σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και Twitter κλπ., μη-
νυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α. 32. 

Οι νόμιμες διαδικτυακές πλατφόρμες, ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πα-
ρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας στους χρήστες τους33. Όλες οι πληροφορίες 
που «αναρτούν» υπό μορφή ψηφιακών δεδομένων οι χρήστες αποθηκεύονται 
στα πληροφοριακά συστήματα, δηλαδή στους διακομιστές (server), του διαχει-
ριστή της πλατφόρμας, προκειμένου να δημοσιοποιούνται σε αυτή. Πρόκειται 
λοιπόν αναμφισβήτητα για host service-providers, δηλαδή παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας, αφού οι υπηρεσίες «φιλοξενίας» συνίστανται στην αποθήκευση ψη-
φιακών δεδομένων με πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες 

29.  Karsten Altenhain, «Vorbemerkung zu den §§ 7 ff. TMG», Münchener Kommentar zum 
StGB, Band 7, 2. Auflage, C.H. Beck, München, 2015, πλαγιαρ. 3-4.

30.  Κωνσταντίνος Κακαβούλης, «Η συμμετοχική ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων Internet 
στα διαδικτυακά εγκλήματα», Ποινικά Χρονικά 2015, σσ. 328-329· Brian Valerius, 
«Providerhaftung», v. Heintschel-Heinegg, BeckOK StGB, 38. Edition, München, C.H. 
Beck,  Stand: 01.05.2018, πλαγιαρ. 10-13.

31.  Brian Valerius, «Providerhaftung», v. Heintschel-Heinegg, BeckOK StGB, 38. Edition, 
München, C.H. Beck,  Stand: 01.05.2018, πλαγιαρ. 9· Martin Heger, Lackner/Kühl, 
StGB, 29. Auflage, München, C.H. Beck, 2018, § 184 πλαγιαρ. 7a.

32.  Κωνσταντίνος Κακαβούλης, «Η συμμετοχική ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων Internet 
στα διαδικτυακά εγκλήματα», Ποινικά Χρονικά 2015, σελ. 327· Martin Heger, Lackner/
Kühl, StGB, 29. Auflage, München, C.H. Beck, 2018, § 184 πλαγιαρ. 7a· Brian Valerius, 
«Providerhaftung», v. Heintschel-Heinegg, BeckOK StGB, 38. Edition, München, C.H. 
Beck,  Stand: 01.05.2018, πλαγιαρ. 9·

33.  Tobias Ceffinato, «Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Internetplattformbetreibern», 
JuS 2017, σελ. 403.  
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κλπ, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πρόσβαση σε αυτές από τους χρήστες του δι-
αδικτύου34. 

Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχύει λοιπόν ότι ο κάθε χρήστης 
είναι πάροχος περιεχομένου, συνεπώς δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
Οδηγίας και του ΠΔ 131/2003 και γι’ αυτόν ισχύει η βασική αρχή: Ό,τι είναι ποι-
νικά κολάσιμο off line είναι ποινικά κολάσιμο και on line35. Αντίθετα η ποινι-
κή, αστική και διοικητική ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας τυγχάνει 
μιας ειδικότερης ρύθμισης στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003, η οποία απωθεί ως 
lex specialis όσες από τις γενικές ρυθμίσεις των προϋποθέσεων της ευθύνης του 
δεν συμβαδίζουν με αυτή. 

Για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας το ΠΔ 131/2003 θέτει στο άρθρο 
13 §1 ως κριτήρια απαλλαγής (και) από την ποινική τους ευθύνη: α) ότι ο φο-
ρέας παροχής της υπηρεσίας δεν γνωρίζει πραγματικά ότι πρόκειται για παρά-
νομη δραστηριότητα ή πληροφορία και β) ότι ο φορέας παροχής της υπηρεσί-
ας, μόλις αντιληφθεί τα προαναφερθέντα, αποσύρει ταχέως τις πληροφορίες 
ή καθιστά την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη. Η γνώση των παρόχων απαιτείται 
όμως να είναι «πραγματική», δηλ. ο εκάστοτε πάροχος ευθύνεται εν προκειμέ-
νω μόνον, όταν πράγματι γνωρίζει το επιλήψιμο περιεχόμενο κάθε πληροφο-
ρίας36. Έτσι η πραγματική γνώση που απαιτείται για να ενεργοποιηθεί η ποινι-
κή ευθύνη προϋποθέτει μια διαδικασία «Ειδοποίησης και Απόσυρσης» (Notice 
and Take Down)37. Ο πάροχος υποχρεούται δηλαδή να αποσύρει το απαγορευ-
μένο υλικό και να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση των χρηστών του σε αυτό, 
από την στιγμή που θα «ειδοποιηθεί» επισήμως για την ύπαρξή του. Στην Ελ-
λάδα η «ειδοποίηση» αυτή του παρόχου που γεννά υποχρέωση απόσυρσης του 
περιεχομένου συντελείται μόνον με κοινοποίηση απόφασης δικαστικής ή διοικη-
τικής Αρχής, δηλαδή είτε με απόφαση πολιτικού δικαστηρίου εκδιδόμενη κατά 
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΠΔ 
131/2003 είτε με διοικητική πράξη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

34.  Tobias Ceffinato, «Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Internetplattformbetreibern», 
JuS 2017, σσ. 403, 405· Bernd Holznagel, «Phänomen „Fake News“ – Was ist zu tun?», 
MMR 2018, σελ. 21· πρβλ. και Κωνσταντίνο Κακαβούλη, «Η συμμετοχική ευθύνη των ενδι-
άμεσων παρόχων Internet στα διαδικτυακά εγκλήματα», Ποινικά Χρονικά 2015, σελ. 327.

35.  Πρβλ. Karsten Bremer, Strafbare Internet – Inhalte in internationaler Hinsicht (Ist der 
Nationalstaat wirklich überholt?), Peter Lang, Frankfurt am Main, 2001, σ. 74.

36.  Bernd Holznagel, «Phänomen „Fake News“ – Was ist zu tun?», MMR 2018, σελ. 21.
37.  Αναλυτικά Κωνσταντίνος Κακαβούλης, «Η συμμετοχική ευθύνη των ενδιάμεσων παρό-

χων Internet στα διαδικτυακά εγκλήματα», Ποινικά Χρονικά 2015, σελ. 329.
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Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), βάσει του Ν 4070/2012, όπως προκύπτει από τις τελευ-
ταίες παρ. των άρθρων 11, 12 και 13 ΠΔ 131/200338.

Η νομική φύση των ως άνω προϋποθέσεων της ποινικής ευθύνης των ενδια-
μέσων παρόχων αμφισβητείται. Στη Γερμανία, απ’ όπου κατάγεται η ρύθμιση, 
υποστηρίζονται κατά βάση δύο απόψεις με διάφορες παραλλαγές. Κατά την 
μάλλον κρατούσα «λύση της ενσωμάτωσης» (Integrationslösung), οι προϋποθέ-
σεις αποκλεισμού της ευθύνης πρέπει να εντάσσονται σε κάποια από τις τρεις 
βαθμίδες του παραδοσιακού σχήματος της τρίβαθμης δόμησης του εγκλήματος 
(ειδική υπόσταση, άδικο, ενοχή)39. Κατά δε την κρατούσα τάση εντός της λύσης 
της ενσωμάτωσης, οι προϋποθέσεις αποκλεισμού της ευθύνης κατά την Οδηγία 
και το ΠΔ 131/2003 εντάσσονται στην πρώτη βαθμίδα, δηλαδή εξετάζονται στο 
πλαίσιο της πλήρωσης της ειδικής υπόστασης40. Κατά την αντίθετη, επίσης ισχυ-
ρά υποστηριζόμενη, άποψη οι προϋποθέσεις αποκλεισμού της ποινικής ευθύνης 
εξετάζονται εκτός του παραδοσιακού σχήματος, και δη πριν υπεισέλθει ο εφαρ-
μοστής στην εξέταση της πλήρωσης της ειδικής υπόστασης. Επιτελούν δηλα-
δή τη λειτουργία ενός «προληπτικού φίλτρου» που ενεργοποιείται ήδη πριν την 
εξέταση των λοιπών προϋποθέσεων του ποινικού κολασμού (Vorfilterlösung)41. 

Θεωρώ ορθότερη τη λύση της ενσωμάτωσης, διότι η λύση του φίλτρου δεν εξη-
γεί επαρκώς για ποιο λόγο πρέπει να κινηθεί κανείς ειδικά και μόνο για την ευ-
θύνη των ενδιαμέσων παρόχων εκτός του ισχύοντος ποινικού παραδείγματος. Η 
άποψη αυτή ανοίγει έτσι μια κερκόπορτα για την πλήρη αποσάθρωση του ποινι-
κού δόγματος, εφόσον θέτει ως βάση της ότι μπορεί κατά το δοκούν ο νομοθέ-
της να παρακάμπτει τις τρεις βαθμίδες της δόμησης του εγκλήματος (ειδική υπό-
σταση, άδικο, ενοχή) κατά την κατάστρωση των προϋποθέσεων του ποινικού 
κολασμού. Συνεπώς το ΠΔ 131/2003, ερμηνευόμενο εντός του ισχύοντος ποι-
νικού παραδείγματος, προσθέτει στοιχεία στην αντικειμενική και υποκειμενική 
υπόσταση του εκάστοτε εξεταζόμενου εγκλήματος, και συνιστά ένα είδος Γενι-

38.  Κωνσταντίνος Κακαβούλης, «Η συμμετοχική ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων Internet 
στα διαδικτυακά εγκλήματα», Ποινικά Χρονικά 2015, σελ. 329.

39.  Brian Valerius, «Providerhaftung», v. Heintschel-Heinegg, BeckOK StGB, 38. Edition, 
München, C.H. Beck,  Stand: 01.05.2018, πλαγιαρ. 6· Martin Heger, Lackner/Kühl, 
StGB, 29. Auflage, München, C.H. Beck, 2018, § 184 πλαγιαρ. 7a. 

40.  Brian Valerius, «Providerhaftung», v. Heintschel-Heinegg, BeckOK StGB, 38. Edition, 
München, C.H. Beck,  Stand: 01.05.2018, πλαγιαρ. 6· Martin Heger, Lackner/Kühl, 
StGB, 29. Auflage, München, C.H. Beck, 2018, § 184 πλαγιαρ. 7a.

41.  Karsten Altenhain, «Vorbemerkung zu den §§ 7 ff. TMG», Münchener Kommentar zum 
StGB, Band 7, 2. Auflage, C.H. Beck, München, 2015, πλαγιαρ. 5, 7-10.
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κού Μέρους για διαδικτυακά εγκλήματα των ενδιαμέσων παρόχων, που ως lex 
specialis υπερισχύει έναντι των διατάξεων του Γενικού Μέρους του ΠΚ. 

Η απαίτηση για πραγματική γνώση του ενδιαμέσου παρόχου υπηρεσιών φιλοξε-
νίας, και μάλιστα κατόπιν αυθεντικής διαπίστωσης του επιλήψιμου περιεχομέ-
νου των ψηφιακών δεδομένων με απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συ-
νιστά για τα μεν εγκλήματα ενεργείας μια ειδική ρύθμιση αποκλεισμού του εν-
δεχομένου δόλου και συνεπώς τοποθετείται δογματικά στην υποκειμενική υπό-
σταση. Όπου δηλαδή στο ειδικό μέρος του ΠΚ (ή σε ειδικό ποινικό νόμο) η εφαρ-
μοστέα διάταξη προϋποθέτει ότι το αδίκημα τελείται «με πρόθεση» ή δεν προσ-
διορίζει βαθμό δόλου σε κακουργήματα και πλημμελήματα, ειδικά για τον φο-
ρέα του ενδιαμέσου παρόχου απαιτείται η τέλεση της πράξης «εν γνώσει» υπό 
την έννοια του άρθρου 27 §2 εδ. α΄ κατ’ απόκλιση από το άρθρο 26 §1 εδ. α΄ 
του ΠΚ42. Αντίθετα στα εγκλήματα παραλείψεως, όπου η γνώση της ανάγκης 
ενεργείας είναι συστατικό στοιχείο της παράλειψης43, η γνώση της ανάγκης για 
αφαίρεση ή παρακώλυση της πρόσβασης στο παράνομο υλικό είναι συστατικό 
της παράλειψης του φορέα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, και τοποθετεί-
ται έτσι δογματικά στην αντικειμενική υπόσταση. Τέλος, η ταχεία απόσυρση του 
παράνομου υλικού ή παρακώλυση της πρόσβασης σε αυτό μόλις ο φορέας πα-
ροχής της υπηρεσίας αντιληφθεί τα προαναφερθέντα συνιστά, αντίστοιχα, στα 
μεν εγκλήματα ενεργείας έναν λόγο εξάλειψης του αξιοποίνου και συγκεκριμέ-
να μια ειδική μορφή έμπρακτης μετάνοιας44, ενώ στα εγκλήματα παραλείψεως 
αποκλείει την αντικειμενική υπόσταση, αφού ο δράστης διά της ως άνω ενέρ-
γειάς του ουδέν παραλείπει.

Εδώ πρέπει να γίνει μια καίρια επισήμανση: Για την θεμελίωση της ποινικής 
ευθύνης των ενδιαμέσων παρόχων η θεωρία προσανατολίζεται συνήθως στο 
έγκλημα διά παραλείψεως45. Υποστηρίχθηκε μάλιστα πρόσφατα στην ελληνι-
κή θεωρία ότι παρατηρείται εν προκειμένω το φαινόμενο της πολλαπλής συμ-

42.  Με την άποψη αυτή που είχαμε διατυπώσει και παλαιότερα συμφωνεί ο Κωνσταντί-
νος Κακαβούλης, «Η συμμετοχική ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων Internet στα δι-
αδικτυακά εγκλήματα», Ποινικά Χρονικά 2015, σελ. 329· έτσι για την ίδια γερμανι-
κή ρύθμιση και ο Tobias Ceffinato, «Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von 
Internetplattformbetreibern», JuS 2017, σελ. 405. 

43.  Χρίστος Μυλωνόπουλος, Ποινικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος Ι, Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, 2007, 
σσ. 113-116.

44.  Πρβλ. Tobias Ceffinato, «Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Internetplattformbetreibern», 
JuS 2017, σελ. 405.

45.  Πρβλ. την πρώτη ανάλυση του ζητήματος στην ελληνική αρθογραφία από τον Δημή-
τριο Κιούπη, «Ποινική ευθύνη των εταιρειών παροχής πρόσβασης στο Internet», Ποινι-
κά Χρονικά 1998, σσ. 714-720. 
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μετοχής, καθώς η παράλειψη του παρόχου να αποσύρει τα ψηφιακά δεδομένα 
με το παράνομο περιεχόμενο ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτά συνιστά 
αφενός μεν αυτουργία διά παραλείψεως (δηλ. ίδια πράξη του παρόχου), αφε-
τέρου δε εν στενή εννοία συμμετοχική δράση και συγκεκριμένα απλή συνέργεια 
διά παραλείψεως στο εκάστοτε εξεταζόμενο έγκλημα που τελείται με πράξη του 
χρήστη (δηλαδή τη λεγόμενη στη νομολογία «αρνητική» συνδρομή46), οι οποίες 
συρρέουν φαινομενικά (η πρώτη απωθεί τη δεύτερη ως επικουρική)47. Η άποψη 
αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή, διότι προβαίνει σε μία γενίκευση που ισοπεδώ-
νει τις επιμέρους διαφορές των ποινικών υποστάσεων (ιδίως τη διάκριση των 
εγκλημάτων σε απλής συμπεριφοράς και αποτελέσματος και τον περιορισμό της 
δυνατότητας διά παραλείψεως τέλεσης μόνο στα δεύτερα κατά το γράμμα του 
άρθρου 15 ΠΚ) και των πραγματικών περιπτώσεων. Όπως και η κρατούσα άπο-
ψη στη Γερμανία ορθά επισημαίνει, οι ειδικές προϋποθέσεις για τον αποκλεισμό 
της ποινικής ευθύνης των ενδιαμέσων παρόχων, ανεξαρτήτως του μοντέλου 
που επιλέγει κανείς για την ένταξή τους στο ποινικό οικοδόμημα, δεν ασκούν 
επιρροή στις λοιπές γενικές προϋποθέσεις του ποινικού κολασμού ούτε στις γε-
νικές εννοιολογικές κατηγορίες του Ποινικού Δικαίου, όπως λ.χ. η διάκριση της 
ενέργειας από την παράλειψη, η διάκριση της αυτουργικής από την εν στενή εν-
νοία συμμετοχική δράση, ο αιτιώδης σύνδεσμος και ο αντικειμενικός καταλογι-
σμός του αποτελέσματος στην αξιόποινη συμπεριφορά κλπ.48. 

II.  Ποινική ευθύνη των φορέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης  
για εγκλήματα εξωτερίκευσης που τελούν οι χρήστες με βάση  
τις γενικές διατάξεις για την διά  παραλείψεως τέλεση  
και την εν στενή εννοία συμμετοχή;

Έχοντας υπόψη αυτά μπορούμε να εξετάσουμε εγγύτερα την ποινική ευθύνη 
των φορέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για εγκλήματα εξωτερίκευσης που 
τελούν χρήστες του διαδικτύου. H ποινική ευθύνη για εγκλήματα εξωτερίκευσης 
σε νόμιμες διαδικτυακές πλατφόρμες, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
όπως το Facebook, μπορεί κατ’ αρχήν να συνδεθεί με δύο συμπεριφορές του 
παρόχου φιλοξενίας, δηλαδή με δύο πράξεις του παρόχου υπό την έννοια του 

46.  Ενδεικτικά Χρίστος Μυλωνόπουλος, Ποινικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος ΙΙ, Αθήνα, Π.Ν. Σάκ-
κουλας, 2008, σσ. 259-263· ΑΠ 609/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ· ΑΠ 709/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ· ΑΠ 
1389/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ· ΑΠ 479/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.

47.  Κωνσταντίνος Κακαβούλης, «Η συμμετοχική ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων Internet 
στα διαδικτυακά εγκλήματα», Ποινικά Χρονικά 2015, σελ. 333.

48.  Brian Valerius, «Providerhaftung», v. Heintschel-Heinegg, BeckOK StGB, 38. Edition, 
München, C.H. Beck,  Stand: 01.05.2018, πλαγιαρ. 7.
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άρθρου 14 του ΠΚ, μία ενέργεια και μία παράλειψη: τη λειτουργία της πλατφόρ-
μας και την παράλειψη διαγραφής του αξιόποινου περιεχομένου, αντίστοιχα49. 

Η ίδια η δημιουργία και λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας, δηλαδή η 
ενεργητική συμπεριφορά του δράστη, ο οποίος καθιστά διαθέσιμη την πλατ-
φόρμα στους χρήστες50, είναι όμως μία νόμιμη και κοινωνικώς πρόσφορη συ-
μπεριφορά. Εξάλλου, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε κατά τη δημιουρ-
γία της πλατφόρμας να του αποδοθεί δόλος ως προς όλες τις ποινικά κολάσι-
μες εξωτερικεύσεις των χρηστών της στο μέλλον51. Πέραν τούτου ελλείπει όμως 
ήδη μια ενεργητική συμπεριφορά παροχής συνδρομής στην πράξη του χρήστη, 
αφού ο πάροχος δεν πράττει κάτι άλλο, εκτός από το να θέσει σε λειτουργία και 
να καταστήσει διαθέσιμη την πλατφόρμα, πράγμα που βρίσκεται σε απώτερο 
προστάδιο τέλεσης της πράξης του χρήστη52. Σε κάθε περίπτωση, υπό όλες τις 
απόψεις που έχουν υποστηριχθεί σχετικά, η προβληματική των λεγόμενων «ου-
δέτερων συμμετοχικών πράξεων» θα έθετε ένα περαιτέρω ανυπέρβλητο εμπό-
διο στην κατάφαση ποινικής ευθύνης, αφού η δημιουργία και λειτουργία της 
πλατφόρμας του μέσου κοινωνικής δικτύωσης συνιστά κατεξοχήν μία ουδέτερη 
και συνεπώς ποινικά μη κολάσιμη συμμετοχή στο έγκλημα εξωτερίκευσης του 
χρήστη53.

Από την άλλη πλευρά, η αποδοχή της παράλειψης της απάλειψης των ψηφια-
κών δεδομένων ή της παρακώλυσης της πρόσβασης σε αυτά ως πράξης υπό την 
έννοια του άρθρου 14 §2 ΠΚ, επί της οποίας ερείδεται ο ποινικός κολασμός του 
ενδιαμέσου παρόχου ως αυτουργού ή εν στενή εννοία συμμετόχου (στην πράξη 
του χρήστη)54, συναντά επίσης σοβαρές δυσχέρειες, ακόμη και αν διέλθει κα-

49.  Tobias Ceffinato, «Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Internetplattformbetreibern», 
JuS 2017, σελ. 404.

50.  Tobias Ceffinato, «Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Internetplattformbetreibern», 
JuS 2017, σελ. 404.

51.  Tobias Ceffinato, «Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Internetplattformbetreibern», 
JuS 2017, σελ. 404.

52.  Tobias Ceffinato, «Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Internetplattformbetreibern», 
JuS 2017, σελ. 404· πρβλ. και Κωνσταντίνο Κακαβούλη, «Η συμμετοχική ευθύνη των ενδι-
άμεσων παρόχων Internet στα διαδικτυακά εγκλήματα», Ποινικά Χρονικά 2015, σελ. 331. 

53.  Tobias Ceffinato, «Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Internetplattformbetreibern», 
JuS 2017, σελ. 404· πρβλ. Κωνσταντίνο Κακαβούλη, «Η συμμετοχική ευθύνη των ενδιάμε-
σων παρόχων Internet στα διαδικτυακά εγκλήματα», Ποινικά Χρονικά 2015, σσ. 331-332. 
Βλ. επίσης παραπομπές στην υποσημείωση 46.

54.  Όπως υποστηρίζεται λ.χ. στην ελληνική θεωρία από τον Κωνσταντίνο Κακαβούλη, «Η 
συμμετοχική ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων Internet στα διαδικτυακά εγκλήματα», 
Ποινικά Χρονικά 2015, σσ. 330-333.
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νείς το σκόπελο των προϋποθέσεων του ΠΔ 131/2003, ήτοι μετά την έκδοση και 
κοινοποίηση της δικαστικής ή διοικητικής απόφασης που τη διατάσσει. Όταν, 
δηλαδή, επιχειρείται να οικοδομηθεί ο ποινικός κολασμός επί μίας παράλειψης 
του παρόχου να διαγράψει το παράνομο υλικό από τα πληροφοριακά του συ-
στήματα ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτό, ακόμη και στις περιπτώσεις 
που δεν αποκλείεται η ευθύνη του με βάση το ΠΔ 131/2003, επειδή λ.χ. του έχει 
κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση εκδοθείσα κατά τη διαδικασία των ασφαλιστι-
κών μέτρων, είναι σφόδρα απίθανο η εξέταση των ουσιαστικών προϋποθέσεων 
του ποινικού κολασμού να διέλθει ακόμη και τον έλεγχο της πρώτης βαθμίδας 
της τεχνικής-πρακτικής δόμησης του εγκλήματος, ήτοι της πλήρωσης της ειδι-
κής υπόστασης του εγκλήματος. Και τούτο, διότι η διά παραλείψεως τέλεση, 
είτε πρόκειται για αυτουργική συμπεριφορά, είτε για απλή συνδρομή διά παρα-
λείψεως, προϋποθέτει κατά το άρθρο 15 του ΠΚ πάντοτε ιδιαίτερη νομική υπο-
χρέωση προς αποτροπή του αποτελέσματος, όπως ομόφωνα γίνεται δεκτό55. 
Ωστόσο, στο άρθρο 14 του ΠΔ 131/2003 αναφέρεται ρητά ότι οι φορείς παρο-
χής υπηρεσιών φιλοξενίας δεν έχουν ούτε καν γενική υποχρέωση ελέγχου των 
πληροφοριών που αποθηκεύουν ή δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περι-
στάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες56. Πως λοι-
πόν θα μπορούσε να θεμελιωθεί, άραγε, μια προϋπάρχουσα ιδιαίτερη νομική 
υποχρέωση του παρόχου να αποτρέψει το έγκλημα εξωτερίκευσης του χρήστη;  

Είναι μεν γεγονός ότι μια τέτοια ειδική υποχρέωση θα μπορούσε να θεμελιω-
θεί με βάση την ουσιαστική θεωρία περί εγγυητικών θέσεων, η οποία, αντιθέ-
τως με τα θρυλούμενα, δεν αντιδιαστέλλεται προς την φερόμενη ως κρατούσα 
παρ’ ημίν θεωρία της ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης, αλλά αποβλέπει στο ου-
σιαστικό υπόβαθρο, την εγγυητική θέση, αντί του τυπικού επιφαινομένου, δη-
λαδή της ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης. Έτσι ο διαχειριστής της πλατφόρμας, 
ασκεί μεν μία κοινωνικώς πρόσφορη δραστηριότητα, αλλά έχει υπό την κυρι-
αρχία του μία πηγή κινδύνων, από την οποία απορρέει μία εγγυητική θέση επα-
γρύπνησης, δηλαδή περιστολής και αποτροπής των κινδύνων για τα έννομα 
αγαθά που απορρέουν από αυτή (Überwachungsgarant)57. 

55.  Tobias Ceffinato, «Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Internetplattformbetreibern», 
JuS 2017, σελ. 404· Κωνσταντίνος Κακαβούλης, «Η συμμετοχική ευθύνη των ενδιάμεσων 
παρόχων Internet στα διαδικτυακά εγκλήματα», Ποινικά Χρονικά 2015, σελ. 331.

56.  Κωνσταντίνος Κακαβούλης, «Η συμμετοχική ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων Internet 
στα διαδικτυακά εγκλήματα», Ποινικά Χρονικά 2015, σσ. 328-329.

57.  Κωνσταντίνος Κακαβούλης, «Η συμμετοχική ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων Internet 
στα διαδικτυακά εγκλήματα», Ποινικά Χρονικά 2015, σελ. 332· Tobias Ceffinato, «Die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit von Internetplattformbetreibern», JuS 2017, σσ. 
405-406.
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Ωστόσο, η αποδοχή της εγγυητικής αυτής θέσης δεν επιλύει το πρόβλημα, αφού 
το άρθρο 15 ΠΚ προϋποθέτει, πρώτον, έγκλημα αποτελέσματος και, δεύτερον, 
αποτροπή του αποτελέσματος, πριν αυτό επέλθει58. Δε νοείται λοιπόν, του-
λάχιστον κατά το γράμμα του άρθρου 15 ΠΚ, ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς 
άρση ήδη επελθόντος αποτελέσματος, αφού τότε το έγκλημα θα έχει ήδη ολο-
κληρωθεί. Κρίσιμη είναι εδώ η φύση των εγκλημάτων των χρηστών ως εγκλη-
μάτων εξωτερίκευσης, όπου όχι μόνον το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα 
μπορούσε να λάβει χώρα οποιαδήποτε συμμετοχική δράση είναι εκ των πραγ-
μάτων περιορισμένο59, αλλά και γενικώς η δυνατότητα διά παραλείψεως τέλε-
σης παρίσταται ως αμφίβολη, καθώς δε νοείται υποχρέωση προς αποτροπή της, 
όταν έχει ήδη λάβει χώρα η εξωτερίκευση60. Π.χ. μια δυσφήμηση με fake news 
θα έχει τελεστεί ήδη από τον χρήστη που έχει κάνει την ανάρτηση, η δε παρά-
λειψη της διαγραφής της από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας, κατόπιν έκδο-
σης απόφασης πολιτικού δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, δεν μπορεί να συνι-
στά ούτε συνδρομή πριν ή κατά την τέλεση της πράξης του χρήστη, δηλαδή συ-
νέργεια, ούτε αυτουργία σε μη γνήσιο έγκλημα παράλειψης του ίδιου του πα-
ρόχου, αφού η δυσφήμηση είναι έγκλημα απλής συμπεριφοράς (τελειούται μό-
λις ο τρίτος λάβει γνώση του ισχυρισμού)  και δεν τυποποιεί ως αποτέλεσμα την 
επέλευση βλάβης στην τιμή και την υπόληψη, αλλά μόνο ως ιδιότητα της συ-
μπεριφοράς την επικινδυνότητά της για την επέλευσή του61. Είναι δηλαδή, όπως 
αναφέρθηκε, έγκλημα συγκεκριμένης επικινδυνότητας (κατά την παραδοσιακή 
ορολογία αφηρημένης-συγκεκριμένης διακινδύνευσης), πράγμα που αποκλείει 
την αναγωγή στο άρθρο 15 ΠΚ για τη διά παραλείψεως τέλεσή του62. 

Ούτε η κατασκευή της απλής συνδρομής διά παραλείψεως στην αξιόποινη 
εξωτερίκευση του χρήστη μπορεί να δώσει εν προκειμένω δογματικά στέρεη 

58.  Βλ. αντί πολλών Χρίστο Μυλωνόπουλο, Ποινικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος Ι, Αθήνα, Π.Ν. 
Σάκκουλας, 2007, σσ. 356-358. Αυτό παραβλέπει ο Κωνσταντίνος Κακαβούλης, «Η συμ-
μετοχική ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων Internet στα διαδικτυακά εγκλήματα», Ποι-
νικά Χρονικά 2015, σσ. 331-333.

59.  Tobias Ceffinato, «Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Internetplattformbetreibern», 
JuS 2017, σελ. 404.

60.  Tobias Ceffinato, «Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Internetplattformbetreibern», 
JuS 2017, σελ. 406.

61.  Πρβλ. Μιχαήλ Μαργαρίτη, Ποινικός Κώδικας, 3η Έκδοση, Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, 
2014, άρθρο 362 πλαγιαρ. 15 σελ. 1114· επίσης Tobias Ceffinato, «Die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit von Internetplattformbetreibern», JuS 2017, σελ. 406 για την εξύ-
βριση, την οποία θεωρεί έγκλημα αφηρημένης διακινδύνευσης.

62.  Ιωάννης Μοροζίνης, «Κίνδυνος και επικινδυνότητα ως στοιχεία της αντικειμενικής υπό-
στασης», Ποινικά Χρονικά 2015, σσ. 495-498.  
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λύση. Εδώ  καταφεύγει πράγματι η θεωρία και η νομολογία για την μη απο-
τροπή αξιόποινων πράξεων τρίτων, όταν μπορεί να θεμελιωθεί ιδιαίτερη νομι-
κή υποχρέωση προς τούτο63. Πλην όμως, όταν έχει ήδη δημοσιευθεί η δυσφημι-
στική ψευδής πληροφορία ή η εξυβριστική εκδήλωση, το γεγονός ότι παραμένει 
τούτη αναρτημένη, παρά την επίσημη ειδοποίηση προς τον πάροχο να την αφαι-
ρέσει ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτή απλά βαθαίνει την προσβολή· το 
αδίκημα του χρήστη έχει ήδη προ πολλού τελειωθεί. Εξάλλου, απλή συνέργεια 
μετά την τελείωση, στο στάδιο ουσιαστικής αποπεράτωσης, δε γίνεται αφενός 
δεκτή64, αφετέρου τα εγκλήματα κατά τις τιμής δεν φαίνεται να έχουν καν στά-
διο ουσιαστικής αποπεράτωσης, αφού η τελευταία συμπίπτει με την τελείωσή 
τους μόλις λάβει χώρα η εξωτερίκευση65. 

III.  Ίδια Λύση: Αυτουργική τέλεση εκ μέρους του φορέα  
της πλατφόρμας με κατάλληλη ερμηνεία των διατάξεων  
του ειδικού μέρους

Φρονώ ότι λύση δεν μπορεί, εντέλει, να δοθεί χωρίς να εξετάσει κανείς τη συ-
γκεκριμένη κάθε φορά υπό κρίση νομοτυπική μορφή. Όπου, λοιπόν, στοιχείο 
της αντικειμενικής υπόστασης είναι ο ισχυρισμός ψευδών γεγονότων, μπορεί 
να υποστηριχθεί ότι η μη απάλειψη των συγκεκριμένων ψηφιακών δεδομένων 
μετά τη διαδικασία του notice and take down και η διατήρησή τους παρά την 
επίσημη σχετική ενημέρωση για το παράνομο περιεχόμενο με κοινοποίηση δικα-
στικής απόφασης ή διοικητικής πράξης συνιστά πλέον υιοθέτηση της δυσφημι-
στικής εξωτερίκευσης. Όταν ο διαχειριστής της πλατφόρμας ενημερώνεται για 
το παράνομο υλικό και δεν φροντίζει να το αποσύρει άμεσα ή να παρακωλύ-
σει την πρόσβαση σε αυτό (παρόλο που έχει τη σχετική τεχνική δυνατότητα) 
μπορεί, δηλαδή, να ειπωθεί ότι συμμερίζεται πλέον και υιοθετεί την εκδήλω-
ση, αφού παρέχει (ενσυνείδητα πλέον) βήμα για την έκφρασή της66. Είναι κοι-
νός τόπος στην ερμηνεία των εγκλημάτων εξωτερίκευσης ότι η αξιόποινη εκ-
δήλωση μπορεί να λάβει χώρα με συμπερασματικά συναγόμενη συμπεριφορά 

63.  Ενδεικτικά Χρίστος Μυλωνόπουλος, Ποινικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος ΙΙ, Αθήνα, Π.Ν. Σάκ-
κουλας, 2008, σσ. 259-263· ΑΠ 609/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ· ΑΠ 709/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ· ΑΠ 
1389/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ· ΑΠ 479/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.

64.  Ενδεικτικά Χρίστος Μυλωνόπουλος, Ποινικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος ΙΙ, Αθήνα, Π.Ν. Σάκ-
κουλας, 2008, σσ. 293-295.

65.  Tobias Ceffinato, «Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Internetplattformbetreibern», 
JuS 2017, σελ. 407.

66.  Πρβλ. ιδίως Ιωάννη Μοροζίνη, Παύλου / Σάμιος (επιμ.), Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Ρητορι-
κή του μίσους ΙΙ, Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, [5η Ενημέρωση] 2016, άρθρο 1 Ν. 927/1979 
πλαγιάρ. 90-91.
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(konkludent)67. Οπότε ο πάροχος τελεί ευθέως και αυτουργικώς δι’ ενεργείας 
τα σχετικά αδικήματα εξωτερίκευσης, αφού υπό αυτές τις συνθήκες η διατήρη-
ση του υλικού μπορεί κάλλιστα να εκληφθεί ως σιωπηρά συναγόμενη δήλωση 
περί υιοθέτησης του παράνομου περιεχομένου. Τούτο ισχύει λ.χ. για το αδίκημα 
του άρθρου 230 ΠΚ. Ειδικά στη δυσφήμηση των άρθρων 362, 363 ΠΚ, αλλά και 
στην εξαπάτηση εκλογέων του άρθρου 162 ΠΚ, η ως άνω συμπεριφορά του φο-
ρέα της διαδικτυακής πλατφόρμας μπορεί μάλιστα κατά μείζονα λόγο να υπα-
χθεί ευθέως στη συμπεριφορά της διάδοσης ψευδών γεγονότων, δηλαδή στη 
μετάδοση ανακοίνωσης που γίνεται από άλλον, την οποία ο δράστης δεν υιοθε-
τεί68. Το αυτό ισχύει και για τη συγγενή έννοια της διασποράς ψευδών ειδήσε-
ων ή ανακοινώσεων του άρθρου 191 ΠΚ, η οποία είναι κατ’ ουσίαν μια διάδοση 
προς το κοινό, δηλαδή προς αόριστο αριθμό προσώπων69. Γίνεται δε παγίως δε-
κτό ότι διάδοση τελείται, ακόμη και αν ο αποδέκτης της δήλωσης γνωρίζει ήδη 
από αλλού την ανακοίνωση περί του ψευδούς γεγονότος, καθώς επίσης, ακόμη 
και αν ο δράστης δηλώνει ότι ο ίδιος δεν την πιστεύει70.

4. Επιμύθιο 

Από όλα όσα ανέφερα ελπίζω να καταδείχτηκε τούτο: 

Το ποινικό δόγμα έχει γερά θεμέλια που επιτρέπουν την εξασφάλιση της ομα-
λής μετάβασης του Ποινικού Δικαίου στην ψηφιακή εποχή. Οι τρεις κατευθύν-
σεις προσαρμογής που σηματοδοτούν τη μετάβαση αυτή, δηλαδή η θέσπιση 
νέων ειδικών υποστάσεων, λελογισμένα και όπου χρειάζεται, η εισαγωγή νέων 
δικονομικών ανακριτικών εργαλείων, καθώς και νέων μορφών διεθνούς αστυ-
νομικής και δικαστικής συνεργασίας71 , εκπορεύονται από το ίδιο το ποινικό σύ-

67.  Πρβλ. π.χ.: για τη δυσφήμηση Μιχαήλ Μαργαρίτη, Ποινικός Κώδικας, 3η Έκδοση, Αθή-
να, Π.Ν. Σάκκουλας, 2014, άρθρο 362 πλαγιαρ. 5 σελ. 1111· για τη ρητορική του μί-
σους: Ιωάννη Μοροζίνη, Παύλου / Σάμιος (επιμ.), Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Ρητορική του 
μίσους ΙΙ, Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, [5η Ενημέρωση] 2016, άρθρο 1 Ν. 927/1979 πλα-
γιάρ. 8.

68.  Μιχαήλ Μαργαρίτης, Ποινικός Κώδικας, 3η Έκδοση, Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, 2014, άρ-
θρο 362 πλαγιαρ. 2 σελ. 1110.

69.  Μιχαήλ Μαργαρίτης, Ποινικός Κώδικας, 3η Έκδοση, Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, 2014, άρ-
θρο 191 πλαγιαρ. 2-3 σελ. 532.

70.  Μιχαήλ Μαργαρίτης, Ποινικός Κώδικας, 3η Έκδοση, Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, 2014, άρ-
θρο 362 πλαγιαρ. 2-3 σ. 1110-1111.

71.  Δημήτριος Κιούπης, «Ο τόπος τέλεσης του διαδικτυακού εγκλήματος και η απροσδόκη-
τη διεύρυνση της έννοιας της «ημεδαπής» (άρθρο 5 παρ. 3 ΠΚ)», Ποινικά Χρονικά 2014, 
σελ. 564.
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στημα. Τα ίδια δεν συμβαίνουν άραγε εδώ και αιώνες, όταν η κοινωνική εξέλι-
ξη γεννά νέες μορφές εγκληματικότητας; Τα fake news δεν είναι λοιπόν μια νέα 
ιστορία, αλλά μια πολύ παλιά· απλώς υπάρχει πλέον ένα μέσο επικοινωνίας, το 
διαδίκτυο, που μπορεί να δημιουργεί φαινόμενα χιονοστιβάδας, δηλαδή πολλα-
πλασιαστικά της απαξίας μίας ψευδούς αναφοράς ή πληροφορίας που γίνεται 
... «viral»72, ώστε ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να χρειάζεται και μια 
ανάλογη αυστηροποίηση της ποινικής κύρωσης.

72.  Bernd Holznagel, «Phänomen „Fake News“ – Was ist zu tun?», MMR 2018, σελ. 19.
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Χρήστος Νάιντος
Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, ΔΝ,  
Ειδικός Επιστήμων Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάλυση της διάταξης του άρ-
θρου 226Α ΚΠΔ, σχετικά με τα μέτρα προστασίας των ανηλίκων μαρτύρων, 
θυμάτων προσβολής της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας τους, συνη-
θέστατα μέσω διαδικτυακών προσβολών της ανηλικότητας. Η ανάπτυξη, μετά 
από μια σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου και του σκοπού της διάτα-
ξης, επικεντρώνεται σε τέσσερις επιμέρους προβληματικές: α) στην εξέταση 
της συμβατότητάς της με το δικαίωμα αντιπαράθεσης του κατηγορούμενου με 
τους μάρτυρες υποστήριξης της κατηγορίας, β) στην αξιολόγηση της νομοθε-
τικής επιλογής της αποστέρησης της δυνατότητας διορισμού τεχνικού συμβού-
λου, γ) στο επιτρεπτό ή μη της εξέτασης του ανήλικου μάρτυρα από το ίδιο το 
δικαστήριο και δ) στις δικονομικές κυρώσεις από την παραβίαση των επιμέ-
ρους ρυθμίσεων της διάταξης.

Το άρθρο 226Α ΚΠΔ εισήχθη με το άρθρο τρίτο παρ. 2 του Ν 3625/2007 «Κύρω-
ση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
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του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδι-
κή πορνογραφία και άλλες διατάξεις» κι έκτοτε αντικαταστάθηκε πέντε φορές1.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου κατά την εξέταση ως μάρτυρα 
του ανήλικου θύματος των πράξεων που αναφέρονται περιοριστικά2 στα άρθρα 
323Α παράγραφος 4 (εμπορία ανθρώπων), 323Β εδάφιο α΄ (διενέργεια ταξιδιών 
με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών 
πράξεων σε βάρος ανηλίκου), 324 (αρπαγή ανηλίκων), 336 (βιασμός), 337 πα-
ράγραφοι 3 και 4 (προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου ή 
άλλου μέσου επικοινωνίας), 338 (κατάχρηση σε ασέλγεια), 339 (αποπλάνηση 
παιδιών), 342 (κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια), 343 (ασέλγεια με κατάχρηση 
εξουσίας), 345 (αιμομιξία), 346 (ασέλγεια μεταξύ συγγενών), 348 (διευκόλυνση 
ακολασίας άλλων), 348Α (πορνογραφία ανηλίκων), 348Β (προσέλκυση παιδιών 
για γενετήσιους λόγους), 348Γ (πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων), 349 
(μαστροπεία), 351 (σωματεμπορία), 351Α (ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής) 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και στα άρθρα 29 παράγραφοι 5 και 6 και 30 του 
ν. 4251/2014 διορίζεται και παρίσταται, ως πραγματογνώμων, ειδικά εκπαι-
δευμένος παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση έλλειψής τους, 
ψυχολόγος ή ψυχίατρος, που υπηρετεί στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανή-
λικων Θυμάτων ή που περιλαμβάνεται στον πίνακα πραγματογνωμόνων, όπου 
αυτά δεν λειτουργούν, χωρίς να εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των 
άρθρων 204 έως 208. Η εξέταση ως μάρτυρα του ανήλικου θύματος διενεργείται 
υποχρεωτικά στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων της Εφε-
τειακής Περιφέρειας ή, όπου αυτά δεν λειτουργούν, σε χώρους ειδικά σχεδια-
σμένους και προσαρμοσμένους για το σκοπό αυτόν, χωρίς υπαίτια καθυστέρη-
ση και με όσο το δυνατόν περιορισμένο αριθμό συνεντεύξεων. Κατά την εξέτα-
ση (όχι κατά την προετοιμασία) ο ανήλικος μπορεί να συνοδεύεται από τον νό-
μιμο εκπρόσωπό του, στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός οικείου γι’ αυτόν 

1.  Δυνάμει: α) του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν 3727/2008, β) του άρθρου πέμπτου παρ. 3 του Ν 
3875/2010, γ) του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν 4198/2013, δ) του άρθρου 13 του Ν 4267/2014 
και ε) του άρθρου 77 του Ν 4478/2017.

2.  Δεδομένου ότι η διάταξη περιορίζει το δικαίωμα του κατηγορουμένου να υποβάλει ερω-
τήσεις στους μάρτυρες (άρθρο 6 παρ. 3δ ΕΣΔΑ) δεν επιτρέπεται να εφαρμοστεί για άλλα 
συναφή αδικήματα που συνανακρίνονται και συνεκδικάζονται. Βλ. Π. Καίσαρη / Σ. Τσά-
κου, σε Λ. Μαργαρίτη (επιμ.) Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμος 
1ος, 2η έκδοση, Αθήνα, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2018, άρθρο 226Α, σελ. 1335, αρ. πε-
ριθ. 4. Πρβλ. Χ. Σεβαστίδη, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμος 
3, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα, 2015, άρθρο 226Α, σελ. 2682, αρ. περιθ. 4, ο 
οποίος επεκτείνει και στα συναφή εγκλήματα την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου.
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περιβάλλοντος3, εκτός αν ο ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του προσώ-
που αυτού με αιτιολογημένη απόφασή του για σπουδαίο λόγο, ιδίως, σε περί-
πτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή ανάμειξης του προσώπου αυτού στην ερευ-
νώμενη πράξη (παρ. 2 in f.).

Με το άρθρο 77 παρ. 2 του Ν 4478/2017 η καταχώριση και σε ηλεκτρονικό οπτι-
κοακουστικό μέσο της κατάθεσης του ανήλικου, η οποία συντάσσεται εγγρά-
φως, κατέστη υποχρεωτική (παρ. 3)4.

Ήδη από τη θέση αυτή σημειώνεται ότι από τον παραπάνω κατάλογο των εγκλη-
μάτων απουσιάζουν τα άρθρα 337 παρ. 2 - 1 ΠΚ (με θύματα ανηλίκους νεότερους 
των 12 ετών) και 9 παρ. 2 – 1 του Ν 3500/2006 (ενδοοικογενειακή προσβολή γενε-
τήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων). Ειδικότερα, α) για την απόδειξη της προσβολής 
γενετήσιας αξιοπρέπειας του άρθρου 337 παρ. 2 - 1 ΠΚ, η λήψη κατάθεσης από το 
ανήλικο θύμα πραγματοποιείται υπό τις διατυπώσεις του άρθρου 221α ΚΠΔ, ήτοι 
χωρίς όρκο και ο ανήλικος μπορεί να κλητευθεί και να εξεταστεί ανωμοτί κατά 
την ακροαματική διαδικασία. β) Για την απόδειξη της ενδοοικογενειακής προσβο-
λής της γενετήσιας αξιοπρέπειας με παθόντα ανήλικο (άρθρο 9 παρ. 2 – 1 του ν. 
3500/2006), η λήψη της κατάθεσης των ανήλικων θυμάτων λαμβάνεται με τις δι-
ατυπώσεις του άρθρου 19 παρ. 1 του εν λόγω νόμου, δηλαδή τα ανήλικα θύματα 
εξετάζονται χωρίς όρκο, μόνο στην προδικασία και δεν κλητεύονται ως μάρτυρες 
στο ακροατήριο, οι δε προδικαστικές καταθέσεις τους κατ’ αρχήν αναγιγνώσκο-
νται «εκτός αν η εξέτασή τους κρίνεται αναγκαία από το δικαστήριο» (άρθρο 19 
παρ. 2 του ίδιου νόμου). γ) Για την απόδειξη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέ-
πειας μέσω του διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας (άρθρο 337 παρ. 3, 4 ΠΚ) 
η εξέταση του ανήλικου θύματος λαμβάνεται κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 
226Α ΚΠΔ, με τη γραπτή προδικαστική κατάθεσή του να αναγιγνώσκεται πάντο-
τε στο ακροατήριο (άρθρο 226Α παρ. 4 ΚΠΔ). Η διαφορά στις ρυθμίσεις αυτές δεν 
εξηγείται επαρκώς, δεδομένου ότι και στις τρεις περιπτώσεις προσβάλλεται η γε-
νετήσια αξιοπρέπεια κάποιου ανήλικου.

1. Η ratio της διάταξης

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν 3625/2007 (σελ. 6) «[η] διάταξη αυτή 
τίθεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος Προαι-
ρετικού Πρωτοκόλλου και του άρθρου 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού (Ν 2101/1992)».

3.  Βλ. Π. Καίσαρη/Σ. Τσάκου, ό.π., σελ. 1339, αρ. περιθ. 9, Χ. Σεβαστίδη, ό.π., σελ. 2686, 
αρ. περιθ. 16.

4.  Βλ. για τον υποχρεωτικό πλέον χαρακτήρα εκτενώς Π Καίσαρη/Σ. Τσάκου, ό.π., σσ. 
1339–1340, αρ. περιθ. 10.
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Κατά την παρ. 1 του άρθρου 8 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου: «Τα Κράτη 
Μέρη υιοθετούν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των 
συμφερόντων των παιδιών-θυμάτων πρακτικών που απαγορεύονται από το πα-
ρόν Πρωτόκολλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της ποινικής δικαιοσύνης, 
ιδίως: (α) αναγνωρίζοντας την ευπάθεια των παιδιών-θυμάτων και προσαρμό-
ζοντας τις διαδικασίες για την αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών τους, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ιδιαίτερες ανάγκες τους ως μαρτύρων (β) ενημε-
ρώνοντας τα παιδιά-θύματα για τα δικαιώματα τους, τον ρόλο τους και το πλαί-
σιο, τον χρόνο και την πρόοδο της διαδικασίας και την έκβαση των υποθέσεων 
τους (γ) επιτρέποντας την παρουσίαση και εξέταση των απόψεων, των αναγκών 
και των ανησυχιών των παιδιών-θυμάτων στη διαδικασία, όταν επηρεάζονται τα 
προσωπικά τους συμφέροντα, με τρόπο που συνάδει με τους διαδικαστικούς κα-
νόνες της εθνικής νομοθεσίας (δ) παρέχοντας κατάλληλες υπηρεσίες στήριξης 
στα παιδιά-θύματα, σε όλη τη διάρκεια της νομικής διαδικασίας (ε) προστατεύ-
οντας, ως αρμόζει, την ιδιωτική ζωή και την ταυτότητα των παιδιών-θυμάτων 
και λαμβάνοντας μέτρα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για την αποφυγή 
της ανάρμοστης γνωστοποίησης πληροφοριών πού θα μπορούσαν να οδηγή-
σουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας των παιδιών-θυμάτων (στ) μεριμνώντας, 
σε κατάλληλες περιπτώσεις, για την ασφάλεια των παιδιών-θυμάτων, καθώς 
και για την ασφάλεια των οικογενειών τους και των μαρτύρων τους, από εκφο-
βισμό και αντίποινα (ζ) αποφεύγοντας την άσκοπη καθυστέρηση στην ολοκλή-
ρωση των υποθέσεων και την εκτέλεση των διατάξεων ή αποφάσεων που πα-
ρέχουν αποζημίωση σε παιδιά-θύματα». Κατά δε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου: 
«Τα Κράτη Μέρη εξασφαλίζουν ότι, κατά την αντιμετώπιση από το σύστημα ποι-
νικής δικαιοσύνης των παιδιών που είναι θύματα των εγκλημάτων που περιγρά-
φονται στο παρόν Πρωτόκολλο, θα λαμβάνεται πρωτίστως υπ’ όψιν το συμφέ-
ρον του παιδιού».

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 και 2 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού (Ν 2101/1992): «1. Τα Συμβαλλόμενα κράτη εγγυώνται στο παιδί 
που έχει ικανότητα διάκρισης το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του 
σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και με το βαθμό ωριμότητάς του. 2. Για 
το σκοπό αυτόν θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται 
σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε άμεσα είτε 
μέσω ενός εκπροσώπου ή ενός αρμόδιου οργανισμού, κατά τρόπο συμβατό με 
τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νομοθεσίας».

Ειδικά για την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 226Α περί διορισμού (παιδο)
ψυχολόγου ή (παιδο)ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα κατά την εξέταση ως 
μάρτυρα του ανήλικου θύματος, η ίδια αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι έγινε 



 Χρήστος Νάιντος 191

«προκειμένου να εξασφαλιστεί κατάθεση ανεπηρέαστη από τα συναισθήματα του 
ανηλίκου και αντικειμενική».

Καταληκτικά αναφέρεται στο προοίμιο (σκέψη 24) της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση 
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορ-
νογραφίας, που ενσωματώθηκε με το Ν 4267/2004 (το άρθρο 13 του οποίου 
αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 226Α ΚΠΔ, προσθέτοντας στον κατάλογο 
τα άρθρα 348Β και 348Γ ΠΚ) αναφέρεται ότι «[θ]α πρέπει να αποφεύγεται η δευ-
τερογενής θυματοποίηση των προσώπων που πέφτουν θύματα αδικημάτων που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία».

Από τα παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια ότι η διάταξη του άρθρου 226Α ΚΠΔ 
έχει τεθεί για την προστασία του ανήλικου θύματος κι αποσκοπεί στην αποφυ-
γή της περαιτέρω θυματοποίησής του κατά τη διερεύνηση των σε βάρος του δι-
απραχθέντων ποινικών αδικημάτων5, προσαρμόζοντας την ποινική διαδικασία 
στις ιδιαίτερες ανάγκες του και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα ακρό-
ασής του στην ποινική δίκη. Το ζήτημα που τίθεται, ωστόσο, είναι αν επιφυλάσ-
σεται στον κατηγορούμενο μία δίκαιη δίκη από την εφαρμογή της.

2.  Η συμβατότητα της διάταξης με το δικαίωμα αντιπαράθεσης  
του κατηγορούμενου με τους μάρτυρες κατηγορίας  
(άρθρο 6 παρ. 3δ ΕΣΔΑ)

Οι προβλέψεις των παρ. 1–3 του άρθρου 226Α ΚΠΔ κατατείνουν στο ν’ αποφευ-
χθεί η ψυχική ταλαιπωρία από την εκ νέου εξέταση του ανήλικου θύματος στο 
ακροατήριο κι επομένως η δευτερογενής του θυματοποίηση. Αν τηρηθούν τα 
προαπαιτούμενα που τίθενται στις ανωτέρω παραγράφους, στην παρ. 4 εδ. α΄ 
του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «[η] γραπτή κατάθεση του ανηλίκου αναγιγνώσκε-
ται πάντοτε στο ακροατήριο». Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πρόκειται για 
διάταξη που εισάγει εξαίρεση από το καθήκον εμφάνισης και κατάθεσης (άρ-
θρα 209 και 229 ΚΠΔ) του ανήλικου μάρτυρα - θύματος κατά την ακροαματική 
διαδικασία6, μέσω της καθιέρωσης ενός ειδικού τρόπου εξέτασής του κατά την 
προδικασία. Για την εν λόγω εξαίρεση από την αρχή της αμεσότητας έχει ορθά 
επισημανθεί στην επιστήμη ότι θέτει σε κίνδυνο την αναζήτηση της ουσιαστικής 
αλήθειας, καθώς μόνο με την κατ’ αντιδικία διεξαγωγή της επ’ ακροατηρίου 

5.  Βλ. τις αιτιολογικές εκθέσεις του Ν 3625/2007 σελ. 5, που κάνει λόγο για «προστασία 
του παιδιού» και του Ν 4478/2017, σσ. 15–16, που κάνει λόγο για «περαιτέρω θυματο-
ποίηση των παιδιών».

6.  Βλ. Α. Τριανταφύλλου, Ζητήματα Μαρτυρικής Απόδειξης στην Ποινική Δίκη, Αθήνα, Εκδ. 
Δίκαιο & Οικονομία – Π. Ν. Σάκκουλας, 2014, σελ. 247.
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διαδικασίας με εκατέρωθεν παρατηρήσεις επί του αποδεικτικού υλικού μπορεί 
το δικαστήριο να οδηγηθεί σε μία ασφαλή επί της ουσίας κρίση7.

Η στάθμιση στην οποία προβαίνει ο νομοθέτης ανάμεσα στην προστασία της ψυ-
χικής υγείας του ανήλικου και την άσκηση του δικαιώματος αντιπαράθεσης του 
κατηγορούμενου με τους μάρτυρες υποστήριξης της κατηγορίας8 δεν είναι ικα-
νοποιητική. Τούτο διότι κατ’ άρθρο 6 παρ. 3δ ΕΣΔΑ ο κατηγορούμενος έχει το 
υπερνομοθετικής ισχύος δικαίωμα να εξετάσει ή να ζητήσει να εξεταστούν οι 
μάρτυρες κατηγορίας9, οι δε διατάξεις των διεθνών κειμένων που επικαλείται 
ως ratio o νομοθέτης δεν τον υποχρεώνουν ν’ απαγορεύσει σε όλο το φάσμα 
της ποινικής δίκης την υποβολή ερωτήσεων στον ανήλικο μάρτυρα από τον κα-
τηγορούμενο ή το συνήγορό του.

Ειδικότερα, η διάταξη αυτή δεν εναρμονίζεται με τη νομολογία του ΕΔΔΑ για την 
προστασία των ευάλωτων ανηλίκων μαρτύρων που είναι θύματα εγκλημάτων 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας10, σύμφωνα με την οποία υφίσταται μεν στις 
υποθέσεις αυτές σοβαρός λόγος που να δικαιολογηθεί την απουσία του ανήλι-

7.  Βλ. Α. Χαραλαμπάκη, «Ο νέος Ν 3625/2007 για την εμπορία παιδιών, την παιδική πορ-
νεία και την παιδική πορνογραφία», ΠοινΛογ 2007, σελ. 829, του ίδιου, «Οι νομοθετικές 
και νομολογιακές εξελίξεις στο χώρο του ποινικού δικαίου που αφορούν οικογενειακές 
ή συγγενικές σχέσεις», ΠοινΧρ ΞΑ/2011, σελ. 562 επ. και ιδίως σελ. 567, όπου αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά: «… μόνο στη ζωντανή διαδικασία του ακροατηρίου με τις εκατέρω-
θεν παρεμβάσεις και παρατηρήσεις είναι δυνατόν να αποκομίσει το δικαστήριο εμπεριστα-
τωμένη άποψη για τα γεγονότα που αναφέρονται στην κατηγορία, λαμβανομένου υπόψη 
του αυτονοήτως αντιληπτού γεγονότος ότι η κατάθεση του ανήλικου θύματος της αξιόποι-
νης πράξεως αποτελεί το κυριότερο, και πολύ συχνά και το μοναδικό, αποδεικτικό μέσο».

8.  Σύμφωνα με τη ρητή αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του Ν 3525/2007 (σελ. 5), με τις 
προβλέψεις της παρ. 5 του εν λόγω άρθρου «εξασφαλίζεται τόσο η προστασία του παι-
διού όσο και το δικαίωμα αντεξέτασης του κατηγορούμενου». 

9.  Επ’ αυτού αντιπροσωπευτική η απόφαση Al – Khawaja and Tahery κατά Ηνωμένου Βα-
σιλείου της 15.12.2011 που αφορούσε το ζήτημα του επιτρεπτού της ανάγνωσης στο 
ακροατήριο προδικαστικών καταθέσεων μαρτύρων που είχαν αποβιώσει. Βλ. σχετικά 
Α. Διονυσοπούλου, Το δικαίωμα του κατηγορουμένου στην εξέταση μαρτύρων κατηγορί-
ας (άρθρο 6 παρ. 3δ΄ ΕΣΠΑ), Η επίδραση του common law και της νομολογίας του ΕΔΔΑ 
στην ελληνική ποινική δίκη, Αθήνα, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σελ. 119 επ., Α. Τζαν-
νετή, ««Αποδεικτική βαρύτητα», «αξιοπιστία» και «δικαιότητα» των ανέλεγκτων μαρτυ-
ρικών καταθέσεων – Σκέψεις για τη φύση του δικαιώματος εξέτασης μαρτύρων κατηγο-
ρίας με αφορμή την απόφαση Ευρείας Συνθέσεως του ΕΔΔΑ Al-Khawaja και Tahery κατά 
Ηνωμένου Βασιλείου της 15.12.2011», ΠοινΧρ ΞΒ/2012, σελ. 641 επ.

10.  Βλ. Α. Διονυσοπούλου, ό.π., σελ. 163 επ., 165 και τις εκεί αναφορές στη νομολογία του 
ΕΔΔΑ, σελ. 208–209, Π. Χριστόπουλου, «Το δικαίωμα του κατηγορουμένου να εξετάζει 
τους μάρτυρες κατηγορίας κατά το άρθρο 6 παρ 3 στοιχ. δ΄ της ΕΣΔΑ», ΠοινΔικ 2009, 
σσ. 1283 επ. Στην δια κατεύθυνση ο Ε. Πουλαράκης, «Η Νομολογία του ΕΔΔΑ αναφο-
ρικά με την απόδειξη στην ποινική δίκη», ΠοινΔικ 2008, σελ. 1103, υποσ. 72, σημειώ-
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κου μάρτυρα από την ακροαματική διαδικασία, προκειμένου να μην υποβληθεί 
σε μία άμεση κατ’ αντιδικία εξέταση11, ωστόσο πρέπει να προβλέπονται αντι-
σταθμιστικά μέτρα12 με βασικότερο αυτό της παροχής της δυνατότητας να θέσει 
ο κατηγορούμενος ερωτήσεις στον ανήλικο, μέσω του συνηγόρου του, του ανα-
κριτικού υπαλλήλου ή του ειδικού ψυχολόγου13 και στη συνέχεια την προβολή 
της καταγραφείσας κατάθεσης στο ακροατήριο (η οποία, ωστόσο, δεν επιτρέ-
πεται να είναι το μοναδικό αποδεικτικό μέσο στο οποίο θα στηριχθεί η καταδίκη 
του κατηγορούμενου, αν δεν παρασχεθεί στον κατηγορούμενο η δυνατότητα να 
υποβάλει ερωτήσεις στο μάρτυρα)14. Ούτε επιτρέπεται κατά το ΕΔΔΑ, ακόμη και 
στις παραπάνω υποθέσεις, η καταδίκη του κατηγορούμενου να βασιστεί απο-
κλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε αποδεικτικά μέσα που ο κατηγορούμενος δεν 
έχει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει15. Μάλιστα προτείνεται από ΕΔΔΑ να λαμ-
βάνεται η κατάθεση του ανήλικου με την παρουσία ψυχολόγου και ενδεχομένως 
και της μητέρας του, με την υποβολή γραπτών ερωτήσεων από την υπεράσπι-
ση ή εντός ενός «στούντιο» που επιτρέπει στον αιτούντα ή στο συνήγορό του να 
παρευρίσκονται «έμμεσα» σε μια τέτοια εξέταση, μέσω ενός συνδέσμου βίντεο ή 
ενός καθρέφτη μονής κατεύθυνσης16. Η παροχή της δυνατότητας στον κατηγο-
ρούμενο απλώς και μόνο να αντικρούσει τους ισχυρισμούς του ανήλικου, όπως 

νει ότι «η εν λόγω διάταξη θέτει ζήτημα μη συμβατότητας με το άρθρο 6 παρ. 3 δ΄ της 
ΕΣΔΑ».

11.  Βλ. τις αποφάσεις Aigner κατά Αυστρίας της 10.5.2012, § 39, S.N. κατά Σουηδίας της 
2.7.2002, § 52.

12.  Βλ. τις αποφάσεις Aigner κατά Αυστρίας της 10.5.2012, § 37 και τις εκεί αναφορές στη 
νομολογία, A.L. κατά Φινλανδίας, απόφαση της 27.1.2009, § 41, W. κατά Φινλανδίας 
της 24.4.2007, § 45, B. κατά Φινλανδίας της 24.4.2007, § 43 και τις εκεί αναφορές στη 
νομολογία, Bocos Cuesta κατά Ολλανδίας της 10.11.2005, § 69, S.N. κατά Σουηδίας της 
2.7.2002, § 47.

13.  Βλ. τις αποφάσεις Rosin κατά Εσθονίας της 19.12.2013, § 62 και τις εκεί αναφορές στη 
νομολογία, Vronchenko κατά Εσθονίας της 18.7.2013, § 65 και τις εκεί αναφορές στη 
νομολογία, A.S. κατά Φινλανδίας της 28.9.2010, § 66, 67, W.S. κατά Πολωνίας της 
19.6.2007, § 61, Bocos Cuesta κατά Ολλανδίας της 10.11.2005, § 71.

14.  Βλ. τις αποφάσεις Rosin κατά Εσθονίας της 19.12.2013, § 62, Vronchenko κατά Εσθονί-
ας της 18.7.2013, § 65, Aigner κατά Αυστρίας της 10.5.2012 § 42, A.S. κατά Φινλανδί-
ας της 28.9.2010, § 66, 68, D. κατά Φινλανδίας της 7.7.2009, § 50 – 52 και τις εκεί ανα-
φορές στη νομολογία, W. κατά Φινλανδίας της 24.4.2007, § 47, A.L. κατά Φινλανδί-
ας της 27.1.2009, § 41, S.N. κατά Σουηδίας της 2.7.2002, § 52, P.S. κατά Γερμανίας της 
20.12.2001, § 30.

15.  Βλ. τις αποφάσεις D. κατά Φινλανδίας της 7.7.2009, § 42, B. κατά Φινλανδίας της 
24.4.2007, § 41. W. κατά Φινλανδίας της 24.4.2007, § 43.

16. Βλ. την απόφαση W.S. κατά Πολωνίας της 19.6.2007, § 61.
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αυτοί καταγράφηκαν στην κατάθεσή του, χωρίς τα παραπάνω αντισταθμιστικά 
μέτρα, δεν κρίνεται επαρκής17.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 97 ΚΠΔ οι διάδικοι δεν έχουν κατ’ αρχήν δικαίωμα 
να παρίστανται κατά την εξέταση των μαρτύρων στην προδικασία. Έτσι, η έκθε-
ση (γνωμοδότηση) του πραγματογνώμονα για την αξιοπιστία του ανήλικου μάρ-
τυρα δεν αρκεί από μόνη της για να αντισταθμίσει την πλήρη αποστέρηση τόσο 
στην προδικασία, όσο και στο ακροατήριο του δικαιώματος αντιπαράθεσης του 
κατηγορούμενου προς αυτόν, παρά την πρόσφατη καθιέρωση της υποχρεωτι-
κότητας καταχώρισης της κατάθεσης σε οπτικοακουστικό μέσο ως αποδεικτικό 
υποκατάστατο της φυσικής παρουσίας του μάρτυρα στο ακροατήριο.

Προκειμένου να καταστεί συμβατή η διάταξη με τη νομολογία του ΕΔΔΑ για το 
δικαίωμα αντιπαράθεσης έχει προταθεί στην επιστήμη α) να θεσπιστεί η υπο-
χρέωση να καλείται ο κατηγορούμενος ή / και ο συνήγορός του να υποβάλουν 
γραπτό κατάλογο ερωτήσεων, πριν την εξέταση του ανήλικου από τον ανακρι-
τικό υπάλληλο ή τον ανακριτή18, θέση η οποία μπορεί να γίνει δεκτή και de lede 
lata και είναι απολύτως σύμφωνη με τη νομολογία του ΕΔΔΑ ή β) να ερμηνεύεται 
ως προς τον κατηγορούμενο η διάταξη με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην αποκλεί-
ει την παρουσία του συνηγόρου του, ο οποίος να μπορεί να εξετάσει τον ανήλι-
κο19 ή ακόμη κι αν δεν αναγνωριστεί σε αυτόν η δυνατότητα να θέτει ερωτήμα-
τα απευθείας στον μάρτυρα, έστω να τα υποβάλει μέσω του ανακρίνοντος20 ή γ) 
η διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών για την προστασία του ανήλι-

17. Βλ. την απόφαση Bocos Cuesta κατά Ολλανδίας της 10.11.2005, § 71.
18.  Βλ. Α. Διονυσοπούλου, ό.π., σελ. 209–210, Α. Τριανταφύλλου, ό.π., σελ. 259. Η Α. Δι-

ονυσοπούλου προτείνει για την περίπτωση που η κατάθεση του ανηλίκου λαμβάνε-
ται κατά την αστυνομική προανάκριση, δικονομικό στάδιο κατά το οποίο είναι δυσχε-
ρές να κληθεί ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του για να υποβάλουν γραπτό κατάλο-
γο ερωτήσεων στον ανήλικο μάρτυρα, αυτός να εξετάζεται από αστυνομικό – ψυχολό-
γο ή από αστυνομικό με τη συνδρομή ειδικού ψυχολόγου και ο αστυνομικός – ψυχολό-
γος να επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση από την απαγόρευση του άρθρου 211 ΚΠΔ να καταθέ-
σει στο ακροατήριο, ώστε να απαντήσει στις ερωτήσεις του κατηγορούμενου. Σε κάθε 
περίπτωση, αν ήταν αντικειμενικά απολύτως αδύνατη η τήρηση της υποχρέωσης κλή-
σης του κατηγορούμενου / του συνηγόρου του στην αστυνομική προανάκριση και στην 
κύρια ανάκριση, τότε πρέπει το δικαστήριο να αιτιολογήσει ειδικά την επιλογή του να 
αναγνώσει την κατάθεση του ανηλίκου σχετικά με το ανέφικτο της τήρησης των εγγυ-
ήσεων ή της εμφάνισης του μάρτυρα κατά την ανάκριση, λαμβάνοντας υπόψη του και 
τις ενισχυτικές αποδείξεις.

19.  Βλ. Γ. Παπαδημητράκη, «Η αντιμετώπιση των ανήλικων θυμάτων στην αγγλική ποινική 
δίκη», ΠοινΔικ 2009, σσ. 1013–1014.

20.  Βλ. Π. Χριστόπουλου, ό.π., σσ. 1283 επ.
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κου ή η υποβολή ερωτήσεων στον ανήλικο παθόντα από τους συνηγόρους μέσω 
του προεδρεύοντος21. 

Συμβατή με τη νομολογία του ΕΔΔΑ θα ήταν μία λύση στο πρότυπο των διατά-
ξεων των άρθρων 58a παρ. 1 στοιχ. 1 και 255a ΓερμΚΠΔ που παρέχουν τη δυ-
νατότητα καταγραφής της κατάθεσης του ανήλικου μάρτυρα σε οπτικοακουστι-
κό μέσο και στη συνέχεια προβολής της στο δικαστήριο, υπό την προϋπόθεση 
της συμμετοχής του κατηγορουμένου και του συνηγόρου του κατά τη λήψη της. 

Συμπερασματικά, θα αρκούσε στην προδικασία, κατά την κύρια ανάκριση πριν 
ο ανακριτής λάβει κατάθεση από τον ανήλικο, να καλέσει τον κατηγορούμενο 
ή το συνήγορό του να του εγχειρίσουν κατάλογο ερωτήσεων, με σύνταξη σχε-
τικής έκθεσης εγχείρισης, τις οποίες θα υποβάλει μέσω του παιδοψυχολόγου / 
παιδοψυχίατρου στον ανήλικο. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο στην προδικασία, με μία 
σύμφωνη με την ΕΣΔΑ ερμηνεία της παραγράφου 5 του άρθρου 226Α ΚΠΔ, θα 
μπορούσε να επιτραπεί ως αντισταθμιστικό μέτρο στον κατηγορούμενο και το 
συνήγορό του, έστω και μετά την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, να 
ζητήσουν «συμπληρωματικά» την εξέταση του ανήλικου από ανακριτικό υπάλ-
ληλο με βάση κατάλογο ερωτήσεων που οι ίδιοι θα συντάξουν και θα υποβά-
λουν. Με μία ευρεία ερμηνεία της έννοιας της «συμπληρωματικής εξέτασης» (όχι 
δηλαδή απλώς ως διευκρινιστικής22) μπορεί να διασωθεί ο δίκαιος χαρακτήρας 
της δίκης. 

3.  Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, χωρίς τη δυνατότητα 
διορισμού τεχνικού συμβούλου

Η παρουσία του (παιδο)ψυχολόγου/(παιδο)ψυχίατρου κατά την εξέταση του 
ανήλικου αποσκοπεί στην εκτίμηση της αντιληπτικής του ικανότητας και της 
ψυχικής κατάστασής του και στη σύνταξη σχετικής με αυτές «έκθεσης» (γνωμο-
δότησης)23. Όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 226Α ΚΠΔ ότι: «… [ο] παιδο-
ψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος αυτός προετοιμάζει24 τον ανήλικο για την εξέ-
ταση, συνεργαζόμενος προς τούτο με τους προανακριτικούς υπαλλήλους και με 
τους δικαστικούς λειτουργούς. Για το σκοπό αυτόν χρησιμοποιεί κατάλληλες δι-

21. Βλ. Α. Χαραλαμπάκη, ό.π., ΠοινΧρ ΞΑ/2011, σσ. 562 επ. και ιδίως σελ. 567.
22.  Έτσι όμως η ΑΠ 928/2012, ΠοινΧρ ΞΓ/2013, σελ. 339. Βλ. για την απόφαση αυτή Α. Διονυ-

σοπούλου, ό.π., σελ. 207 και την κριτική Α. Τριανταφύλλου, ό.π., σελ. 251, υποσ. 344.
23.  Για το ότι πρόκειται για διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης κατά τη ρητή διατύπωση του 

νόμου βλ. ΣυμβΑναθΔικ 4/2012, ΠοινΧρ ΞΓ/2013, σελ. 231, Π. Καίσαρη / Σ. Τσάκου, 
ό.π., σελ. 1335, αρ. 5, Γ. Μπουρμά, Παρατηρήσεις στο ΣυμβΠλημΧαλκιδ 257/2011, 
ΠοινΔικ 2012, σσ. 618 - 619,  Χ. Σεβαστίδη, ό.π., σελ. 2683, αρ. 7 επ., Α. Τριανταφύλ-
λου, ό.π., σελ. 247.

24. Για την προετοιμασία αυτή βλ. εκτενώς Χ. Σεβαστίδη, ό.π., σελ. 2684, αρ. περιθ. 12 - 13.
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αγνωστικές μεθόδους, αποφαίνεται για την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχι-
κή κατάσταση του ανηλίκου και συντάσσει γραπτή έκθεση με τις διαπιστώσεις, 
που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας». Με το άρθρο 77 παρ. 
1 του ν. 4478/2017 μάλιστα αποσαφηνίστηκε ο ρόλος τους25 με την πρόσθεση 
στην ανωτέρω παράγραφο σχετικού εδαφίου, σύμφωνα με το οποίο: «[η] εξέ-
ταση του ανηλίκου διενεργείται από τους προανακριτικούς υπαλλήλους και τους 
δικαστικούς λειτουργούς διά του παρισταμένου παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχι-
άτρου». Επομένως, πλέον δεν παρίστανται απλώς κατά την εξέταση του ανήλι-
κου, αλλά υποβάλλουν οι ίδιοι στον ανήλικο με τον κατάλληλο τρόπο τις ερω-
τήσεις που θέτουν οι προανακριτικοί υπάλληλοι ή οι δικαστικοί λειτουργοί κατά 
περίπτωση.

Η αναφορά της διάταξης σε πραγματογνώμονα οδήγησε την επιστήμη στην ερ-
μηνεία ότι εν προκειμένω εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΠΔ περί πραγματο-
γνωμοσύνης, μεταξύ των οποίων και αυτής του άρθρου 192β ΚΠΔ περί υπο-
χρέωσης ανακοίνωσης των στοιχείων του πραγματογνώμονα στον εισαγγελέα 
και στους διαδίκους, προκειμένου αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
αίτηση εξαίρεσής του, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τυχόν δε παρά-
λειψη επιφέρει απόλυτη ακυρότητα26. Πρέπει, ωστόσο, να παρατηρηθεί ότι η 
εφαρμογή της διάταξης αυτής είναι πρακτικά αδύνατη κατά τη διενέργεια αστυ-
νομικής προανάκρισης (άρθρο 243 παρ. 2 ΚΠΔ) που οδηγεί στην επ’ αυτοφώ-
ρω σύλληψη του κατηγορούμενου (άρθρο 275 παρ. 1 ΠΚ) και στην προσαγω-
γή του ενώπιον του εισαγγελέα πλημμελειοδικών εντός των σύντομων προθε-
σμιών των άρθρων 6 παρ. 2 Σ, 242 παρ. 2 και 279 παρ. 1 ΚΠΔ, καθώς η λήψη 
της κατάθεσης του ανήλικου θύματος στην πλειοψηφία των περιπτώσεων προ-
ηγείται της σύλληψης του κατηγορούμενου και της λήψης της απολογίας του, 

25.  Βλ. την αιτιολογική έκθεση του Ν 4478/2017, σελ. 16. Κρίθηκε μάλιστα στη νομολογία 
ότι αν οι συνεδριάσεις προετοιμασίας του ανηλίκου προηγήθηκαν της λήψης της κατά-
θεσής του, η σύνταξη και παράδοση της έκθεσης (γνωμοδότησης) του πραγματογνώμο-
να μετά την κατάθεση του ανηλίκου δεν προκαλεί απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 171 
παρ. 1δ ΚΠΔ (βλ. ΑΠ 1244/2011, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ που έκρινε επιτρεπτή την εγχείριση ακό-
μη και μέχρι τη συζήτηση στο ακροατήριο, ΣυμβΑναθΔικ 4/2012, ό.π., σελ. 232). Contra 
Π. Καίσαρης / Σ. Τσάκος, ό.π., σελ. 1337, αρ. περιθ. 7, με το επιχείρημα ότι η παρά-
λειψη εγχείρισης της έκθεσης (γνωμοδότησης) κωλύει την περάτωση της κύριας ανά-
κρισης και την άσκηση του δικαιώματος του κατηγορουμένου να λάβει γνώση του συ-
νόλου της δικογραφίας.

26.  Βλ. Π. Καίσαρη / Σ. Τσάκου, ό.π., σελ. 1339, αρ. περιθ. 8, Α. Τριανταφύλλου, ό.π., σελ. 
255, Χ. Σεβαστίδη, ό.π., σελ. 2685, αρ. περιθ. 13. Πρβλ. ΣυμβΠλημΧαλκιδ 257/2011, 
ΠοινΔικ 2012, σελ. 616 ότι και μετά την εγχείριση της έκθεσης (γνωμοδότησης) του 
πραγματογνώμονα ο κατηγορούμενος μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση του πραγματο-
γνώμονα, με αντίθετες παρατηρήσεις Γ. Μπουρμά.
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η δε γνωστοποίηση στον κατηγορούμενο των στοιχείων του πραγματογνώμο-
να θα ενείχε τον κίνδυνο ουσιώδους δυσχέρανσης του έργου της αστυνομίας27.

Στο πλαίσιο της χωρίς ουσιαστικό αντιστάθμισμα προς τον κατηγορούμενο προ-
στασίας του ανήλικου θύματος, ο νομοθέτης στέρησε από αυτόν, όχι μόνο τη 
δυνατότητα να εξετάσει ο ίδιος ή ο συνήγορός του τον ανήλικο μάρτυρα στο 
ακροατήριο, αλλά και τη δυνατότητα να διορίσει τεχνικό σύμβουλο κατά την 
προδικαστική εξέτασή του, εξαιρώντας ρητά την εφαρμογή των διατάξεων 204 
– 208 ΚΠΔ και παρά το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των εγκλημάτων του κα-
ταλόγου της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου διενεργείται κύρια ανάκριση για κα-
κούργημα28.

Η επιλογή αυτή του νομοθέτη βρήκε εύλογα αντίθετη την επιστήμη η οποία έκρι-
νε επιβεβλημένη την τροποποίηση του εν λόγω άρθρου στην κατεύθυνση της 
παροχής της δυνατότητας διορισμού τεχνικού συμβούλου στον κατηγορούμε-
νο, για τη διαφύλαξη των εγγυήσεων του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, προκειμένου να 
μην καταστεί απολύτως ανέλεγκτη από τον κατηγορούμενο η βαρύνουσα στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων κατάθεση του ανήλικου παθόντος29. Παρά την 
ορθότητα των θέσεων αυτών, πρέπει να παρατηρηθεί ότι αν και οι διατάξεις 
του εν λόγω άρθρου έχουν τροποποιηθεί πέντε φορές από τη θέσπισή τους, ο 
νομοθέτης ουδέποτε κινήθηκε στην κατεύθυνση της κατάργησης της εξαίρεσης 
αυτής.

27.  Πρβλ. για την περίπτωση της διενέργειας πραγματογνωμοσύνης κατ’ άρθρο 200Α ΚΠΔ 
κατά την αστυνομική προανάκριση, ΓνωμΕισΑΠ (Χ. Βουρλιώτη) 4/29.5.2018, ΠοινΧρ 
ΞΗ/2018, σελ. 552, που έκρινε ότι «στα καταλαμβανόμενα επ’ αυτοφώρω εγκλήμα-
τα και δη στο πλαίσιο της διενεργούμενης, κατά το άρθρο 243 παρ. 2 ΚΠΔ, προανάκρι-
σης, δεν απαιτείται, ως προϋπόθεση για την εγκυρότητα της, κατά το άρθρο 200Α ΚΠΔ, 
διαδικασίας, η γνωστοποίηση στο υπό εξέταση πρόσωπο της απόφασης του αρμόδιου 
ανακριτικού υπαλλήλου για λήψη από αυτό γενετικού υλικού και περαιτέρω ανάλυσής 
του, καθώς και η χορήγηση στο ίδιο πρόσωπο προθεσμίας για τον εκ μέρους του διορι-
σμό τεχνικού συμβούλου».

28.  Βλ. ΣυμβΕφΔωδ 8/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ που έκρινε ότι δεν επέρχεται απόλυτη ακρότη-
τα κατ’ άρθρο 171 παρ. 1δ ΚΠΔ από την αποστέρηση της δυνατότητας διορισμού τεχνι-
κού συμβούλου, ΣυμβΠλημΡοδ 222/2012, ΠοινΔικ 2015, σελ. 407, που ήρε σχετική με 
το διορισμό τεχνικού συμβούλου διαφωνία υπέρ της θέσης του Ανακριτή που απέρρι-
ψε το διορισμό τεχνικού συμβούλου με διάταξή του, με παρατηρήσεις Στ. Παπαγεωρ-
γίου – Γονατά.

29.  Βλ. Α. Τριανταφύλλου, ό.π., σελ. 256. Μάλιστα προτείνεται να επιτραπεί έστω ο εκ των 
υστέρων διορισμός τεχνικού συμβούλου που θα προβεί σε επισημάνσεις και παρατηρή-
σεις επί της πραγματογνωμοσύνης (Π. Καίσαρης/Σ. Τσάκος, ό.π., σσ. 1338–1339, αρ. 
περιθ. 8).
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4.  Το επιτρεπτό ή μη της εξέτασης του ανήλικου μάρτυρα  
από το δικαστήριο

Στην παρ. 5 του άρθρου 226Α ορίζεται ότι «[μ]ετά την εισαγωγή της υπόθεσης 
που αφορά σε πράξεις της παραγράφου 1 στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας ή οι δι-
άδικοι μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου την εξέταση του 
ανηλίκου, αν δεν έχει εξετασθεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξετασθεί συμπλη-
ρωματικά. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του ανηλίκου γίνεται με βάση ερω-
τήσεις που έχουν τεθεί σαφώς, χωρίς την παρουσία των διαδίκων, στον τόπο 
όπου αυτός βρίσκεται από ανακριτικό υπάλληλο που τον διορίζει ο δικαστής που 
διέταξε την εξέταση. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
και στις περιπτώσεις αυτές». α) Από τη διατύπωση «[μ]ετά την εισαγωγή της 
υπόθεσης … στο ακροατήριο», β) τη χορήγηση της αποφασιστικής αρμοδιότητας 
στον πρόεδρο κι όχι σε όλη τη σύνθεση του δικαστηρίου και γ) από την ομοιότη-
τα με τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 328 ΚΠΔ, που αφορά την εξέταση 
μάρτυρα που δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί κατά την ακροαματική διαδικασία 
συνάγεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη υλοποιείται στο στάδιο της προπαρασκευα-
στικής κι όχι της κύριας διαδικασίας. Από τη γραμματική διατύπωση λοιπόν της 
παρ. 5 του άρθρου 226Α ΚΠΔ προκύπτει ότι το δικαστήριο δεν έχει τη δικονομι-
κή δυνατότητα (ούτε αυτεπάγγελτα, ούτε κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήμα-
τος) να κλητεύσει τον ανήλικο μάρτυρα ενώπιόν του, παρά μόνο σύμφωνα με 
την παρ. 4 του ίδιου άρθρου οφείλει να αναγνώσει την προδικαστική κατάθεσή 
του, με την προβολή του οπτικοακουστικού υλικού να αντικαθιστά ως αποδει-
κτικό υποκατάστατο τη φυσική του παρουσία30.

Στην επιστήμη έχει προταθεί η τροποποίηση της διάταξης, προκειμένου να χο-
ρηγηθεί στο δικαστήριο ρητά η δυνατότητα κατά την ακροαματική διαδικασία 
να διατάξει, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν υποβολής αιτήματος, την εξέταση του 
ανήλικου μάρτυρα σε χώρο εκτός της δικαστικής αίθουσας με επίκληση της αρ-
χής της αμεσότητας από όλη τη σύνθεσή του31 ή έστω από ένα μέλος της σύνθε-
σής του32, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο της αναζήτησης της ουσι-
αστικής αλήθειας. Μέχρι την τροποποίηση της διάταξης η εξέταση αυτή μπορεί 
σύμφωνα με την άποψη αυτή να διαταχθεί κατ’ άρθρο 352 παρ. 3 ΚΠΔ (αναβο-
λή για νέες αποδείξεις) ή με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 354 σε συνδ. με 
το άρθρο 353 παρ. 4 ΚΠΔ, περί διακοπής της δίκης για την εξέταση μαρτύρων 

30. Βλ. Α. Τριανταφύλλου, ό.π., σσ. 248 επ. και ιδίως σελ. 250.
31. Βλ. Α. Τριανταφύλλου, ό.π., σσ. 251, 252, 260.
32. Βλ. Α. Διονυσοπούλου, ό.π., σσ. 210 – 211.
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που είναι αδύνατον να εμφανιστούν στο ακροατήριο33. Για τη διαφύλαξη του δί-
καιου χαρακτήρα της δίκης κάθε διάδικος, όπως και ο εισαγγελέας, μπορούν 
να ζητήσουν (και το δικαστήριο να εντάξει στον κατάλογο των ερωτημάτων) να 
υποβληθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις στον ανήλικο34. 

Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι η κατά παράβαση των παρ. 3β και 5 του άρθρου 
226Α ΚΠΔ εξέταση του ανήλικου μάρτυρα από το δικαστήριο, τον εισαγγελέα 
και τους διαδίκους κατά την ακροαματική διαδικασία, όπως συμβαίνει με τους 
λοιπούς μάρτυρες, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του κατηγορούμενου, 
στις περιπτώσεις μάλιστα που το ίδιο το θύμα, μετά την ενηλικίωσή του δηλώνει 
επιθυμεί να καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου, δεν προκαλεί κάποια εξαρτη-
μένη απαγόρευση αξιοποίησης της κατάθεσής του, ούτε προκαλεί κάποια σχε-
τική ή απόλυτη ακυρότητα, παρά το γεγονός ότι δεν έτσι δεν λαμβάνεται καμία 
πρόνοια για την προστασία της ευάλωτης θέσης του, για το λόγο ότι δεν προ-
σβάλλεται κάποιο υπερασπιστικό δικαίωμα του κατηγορούμενου, τουναντίον 
διασφαλίζεται η άσκηση του δικαιώματος αντιπαράθεσής του με τους μάρτυ-
ρες κατηγορίας.

Πάντως, κατά τη ρητή πρόβλεψη του εδ.  β΄ της ίδιας παραγράφου «[α]ν ο ανή-
λικος κατά την ακροαματική διαδικασία έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος, 
μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο», η 
δε φράση «εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο» προστέθηκε με το άρ-
θρο 77 παρ. 3 του Ν 4478/2017. Με τη νομοθετική αυτή παρέμβαση αποσαφηνί-
στηκε ότι δεν πρόκειται για προαιρετική παρουσία που εναπόκειται στην κρίση 
του ανήλικου35, αλλά η κρίση αν είναι απολύτως αναγκαία η αυτοπρόσωπη πα-

33.  Βλ. Α. Τριανταφύλλου, ό.π., σσ. 251 – 252. Πρβλ. ΜΟΕφΑθ 381-383, 410-413/2009, 
ΠοινΔικ 2010, σελ. 185 – 186 για τη δυνατότητα αναβολής ή σε επείγουσες περιπτώσεις 
διακοπής της δίκης που διέταξε τη διακοπή της δίκης προκειμένου να λάβει χώρα η εξέ-
ταση της ανήλικης, που δεν είχε εξετασθεί στην προδικασία, στην οικία της, από μέλη 
της σύνθεσής του, με την παρουσία της γραμματέα που θα συντάξει τη σχετική έκθεση 
και τη συμμετοχή παιδοψυχολόγου. Βλ. γι’ αυτήν το θετικό σχολιασμό του Α. Τριαντα-
φύλλου, ό.π., σελ. 253, υποσ. 345. Στην ίδια κατεύθυνση ΤριμΕφΚακΘεσ 2204/2012, 
αδημ. στην οποία αναφέρονται οι Π. Καίσαρης/Σ. Τσάκος, ό.π., σελ. 1341, αρ. περιθ. 
11, που ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης προκειμένου να επισυναφθεί στη δικογρα-
φία νομότυπη έκθεση εξέτασης του ανηλίκου από προανακριτικό υπάλληλο με τη συν-
δρομή ειδικού επιστήμονα.

34.  Βλ. Χ. Σεβαστίδη, ό.π., σελ. 2688, αρ. περιθ. 21, ο οποίος μάλιστα (ό.π., σελ. 2689, αρ. 
περιθ. 22), προκειμένου να καταστεί εφικτό ο συνήγορος του κατηγορουμένου να υποβά-
λει νέες ερωτήσεις με βάση τις απαντήσεις του ανήλικου θύματος, φτάνει στο σημείο να 
δεχθεί την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 περισσότερες φορές εντός της ίδιας δίκης.

35.  Βλ. Α. Χαραλαμπάκη, ό.π., ΠοινΧρ ΞΑ/2011, σελ. 566, ο οποίος πριν την προσθήκη της 
φράσης «εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο» είχε υποστηρίξει ότι είναι προαι-
ρετική.
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ρουσία (χωρίς εξέτασή του) προς εκτίμηση της προσωπικότητάς του εναπόκει-
ται στο δικαστήριο, το οποίο πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή του, αν υπο-
βληθεί σχετικό αίτημα36. Πάντως, είναι απορίας άξιο τι νόημα έχει η αυτοπρό-
σωπη παρουσία του ανήλικου και πώς θα εκτιμήσει το δικαστήριο την προσωπι-
κότητά του, αιτιολογώντας σχετικά την απόφασή του, χωρίς να επιτρέπει ο νό-
μος να υποβληθούν ερωτήσεις σε αυτόν.

5. Δικονομικές κυρώσεις από την παραβίαση της διάταξης

Το τελευταίο υπό εξέταση ζήτημα αφορά τις δικονομικές συνέπειες από την πα-
ραβίαση της διάταξης του άρθρου 226Α ΚΠΔ, την απάντηση δηλαδή στα ερωτή-
ματα: A) ποια είναι η τύχη της κατάθεσης του ανήλικου παθόντος η οποία ελή-
φθη: i) χωρίς την ενεργό συμμετοχή (παιδο)ψυχίατρου / (παιδο)ψυχολόγου ή 
ii) χωρίς να συνταχθεί από τον πραγματογνώμονα έκθεση (γνωμοδότηση) που 
να αφορά την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του ανήλικου ή 
iii) χωρίς να καταγραφεί σε οπτικοακουστικό μέσο, παραβιάζοντας τις επιταγές 
των παρ. 1 – 3 του εν λόγω άρθρου  (: εφεξής αποκαλούμενη «ελαττωματική» 
κατάθεση) και B) αν παράγεται κάποια δικονομική κύρωση από την παράλειψη 
του δικαστηρίου να αναγνώσει την κατάθεση του ανήλικου, παραβιάζοντας τη 
διάταξη της παρ. 4α του εν λόγω άρθρου.

A. Στο πρώτο ερώτημα, στη θεωρία υποστηρίχθηκε η άποψη ότι μία τέτοια κα-
τάθεση που ελήφθη χωρίς την παρουσία των παραπάνω πραγματογνωμόνων, η 
οποία, κατά την αιτιολογική έκθεση του ν. 3625/2007, αποσκοπεί στην εξασφά-
λιση της αντικειμενικής και ανεπηρέαστης από συναισθήματα κατάθεσής τους 
σε μια προσπάθεια αναπλήρωσης της έλλειψης αντιπαράθεσης με τον ανήλικο 
μάρτυρα, παραβιάζει το δικαίωμα του κατηγορουμένου σε δίκαιη διεξαγωγή 
της δίκης του (άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ) και είναι απόλυτα άκυρη κατ’ άρθρο 171 
παρ. 1δ ΚΠΔ, καθώς δεν προστατεύει τον κατηγορούμενο από αναξιόπιστες 
μαρτυρίες37. 

Στην ίδια κατεύθυνση η νομολογία με χαρακτηριστικό το αξιοσημείωτο ως προς 
την εκτενή επιχειρηματολογία του ΣυμβΕφΚρητ 113/201538, που έκρινε ότι «… 

36. Βλ. Χ. Σεβαστίδη, ό.π., σελ. 2687, αρ. περιθ. 19.
37.  Βλ. Π. Καίσαρη/Σ. Τσάκου, ό.π., σελ. 1335 - 1336, αρ. περιθ. 5 και σσ. 1340 – 1341, αρ. 

περιθ. 11, Α. Τριανταφύλλου, ό.π., σσ. 260 επ. Πρβλ. Α. Διονυσοπούλου, ό.π., σελ. 
210, για την περίπτωση της παραβίασης της διάταξης, όπως de lege ferenda προτείνε-
ται η αναμόρφωσή της.

38.  ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, με αντίθετη εισαγγελική πρόταση, που παραπέμπει στις ΑΠ 377/2015, ΑΠ 
669/2014, ΑΠ 931/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, από το περιεχόμενο των οποίων συνάγεται, σύμ-
φωνα με το παραπάνω βούλευμα, ότι και το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο θεωρεί την 
παράβαση της εν λόγω διάταξης ως λόγο απόλυτης ακυρότητας.
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η ως άνω διάταξη, πέραν από την προστασία των δικαιωμάτων του ανηλίκου - 
παθόντος, συμβάλλει και στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του κατηγορου-
μένου, αποτελεί, δε, την ελάχιστη δυνατή προστασία και το αντάλλαγμα της 
εν μέρει στέρησης του δικαιώματος του κατηγορουμένου στις εν λόγω υποθέ-
σεις να παρίσταται άμεσα στη διαδικασία και να εξετάζει ο ίδιος ή με το συνήγο-
ρό του τον ανήλικο μάρτυρα, ώστε το τελευταίο δικαίωμα να μην απογυμνώνε-
ται εντελώς από τη συνταγματική του και από την, από την Ευρωπαϊκή Σύμβα-
ση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προστασία και καθίσταται κενό περιεχομένου. 
Συνακόλουθα, η παράβαση της εν λόγω διάταξης δημιουργεί απόλυτη ακυρότη-
τα, η οποία πάντως, για να μην καλυφθεί, πρέπει να προταθεί …  μέχρι την αμε-
τάκλητη παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο». Αντίστοιχα, το Συμ-
βΠλημΧαλκίδας 257/201139 αφού κήρυξε την ακυρότητα της έκθεσης του παιδο-
ψυχολόγου που περιείχε στοιχεία καθ’ υπέρβαση της εντολής προς τον πραγμα-
τογνώμονα, στη συνέχεια κήρυξε άκυρη και την επακολουθήσασα έκθεση εξέ-
τασης του ανήλικου θύματος, υποδηλώνοντας έτσι τον ενιαίο χαρακτήρα τους.

Η παραπάνω θέση της θεωρίας και της νομολογίας είναι καθαρή και σαφής 
και προωθεί μέσω του αποτρεπτικού αποτελέσματός της την πιστή τήρηση της 
διάταξης από τις διωκτικές αρχές. Ωστόσο, η κρινόμενη περίπτωση παρουσιά-
ζει δύο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν από τις υπόλοιπες πε-
ριπτώσεις παραβίασης των δικονομικών τύπων του δικαίου απόδειξης. Το πρώ-
το είναι ότι μία «ελαττωματική» κατ’ άρθρο 226Α ΚΠΔ μαρτυρική κατάθεση του 
ανήλικου παθόντος πληροί τους γενικούς κανόνες λήψης μαρτυρικών καταθέ-
σεων από ανήλικους, παθόντες ή μη (άρθρο 221α, 223 επ. ΚΠΔ) που κρίνονται 
επαρκείς για την απόδειξη της μεγάλης πλειοψηφίας των εγκλημάτων. Το δεύ-
τερο είναι ότι η κατάθεση του ανήλικου παθόντος αποτελεί στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων το μοναδικό αποδεικτικό μέσο υπέρ της ενοχής του κατηγο-
ρούμενου και με τον πλήρη εξοβελισμό της, αν δεν καταστεί εφικτή η νομότυ-
πη επανάληψή της, δεν είναι εφικτή τελικά η παροχή έννομης προστασίας μέσω 
του ποινικού δικαίου στο ευάλωτο θύμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο νομοθέτης συνειδητά αποφεύγει να λάβει θέση στο 
ερώτημα ποιες είναι οι δικονομικές συνέπειες από τη λήψη μίας κατάθεσης του 
ανήλικου θύματος κατά παράβαση των διατυπώσεων του άρθρου 226Α ΚΠΔ. 
Πράγματι, δεν επέλεξε να τυποποιήσει ρητά ως δικονομική κύρωση μία εξαρτη-
μένη απαγόρευση αξιοποίησης, καθώς δεν αναφέρει ότι η κατά παράβαση του 
παρόντος άρθρου εξέταση του ανήλικου «δεν μπορεί ν’ αποτελέσει μέρος της 
δικογραφίας» (πρβλ. άρθρο 31 παρ. 2 ΚΠΔ) ή «δεν λαμβάνεται υπόψη» (πρβλ. 
άρθρο 105 παρ. 2 ΚΠΔ), ούτε τυποποίησε ως κύρωση τη σχετική ακυρότητα, 

39.  Ό.π., σελ. 616.
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όπως έπραξε σε ανάλογες περιπτώσεις ανεπίτρεπτης λήψης μαρτυρικών κατα-
θέσεων (άρθρα 211 και 212 ΚΠΔ). Η θέση ότι ο νομοθέτης επέλεξε να αφήσει 
στο δικαστή την απόφαση αν θα αξιοποιήσει την «ελαττωματική» κατάθεση του 
ανήλικου, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, 
φαίνεται ν’ αποτελεί συνειδητή επιλογή κι επιβεβαιώνει πόσο ουσιώδης για την 
απονομή της δικαιοσύνης είναι η καταγραφή και αξιοποίηση της μαρτυρίας του 
ανήλικου θύματος.

Ειδικότερα, η ορθότητα της απόλυτης θέσης της πρόκλησης απόλυτης ακυρότη-
τας της «ελαττωματικής» μαρτυρικής κατάθεσης δοκιμάζεται ιδίως στις παρα-
κάτω εξαιρετικές περιπτώσεις:

α) όταν διενεργείται αστυνομική προανάκριση που οδηγεί στη σύλληψη του 
κατηγορουμένου, στα στενά χρονικά πλαίσια της οποίας (άρθρα 6 παρ. 2 Σ 
και 242 παρ. 2, 279 παρ. 1 ΚΠΔ) συχνά δεν είναι εφικτό να τηρηθούν οι αυ-
στηρές προϋποθέσεις της, χωρίς υπαιτιότητα των ανακριτικών υπαλλήλων 
των διωκτικών αρχών,

β) όταν επαναλαμβάνεται κατά την κύρια ανάκριση η λήψη της μαρτυρικής 
κατάθεσης κατά τους νόμιμους τύπους του άρθρου 226Α ΚΠΔ και το αποδει-
κτικό αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό της προανακριτικής μαρτυρι-
κής κατάθεσης του ανήλικου (επιβεβαιώνεται το περιεχόμενο της αρχικής κα-
τάθεσης), με τον πραγματογνώμονα να επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του ανή-
λικου μάρτυρα, οπότε η αρχική «ελαττωματική» κατάθεση εν τέλει ενισχύει 
και δεν υποβαθμίζει την αξιοπιστία του, καταδεικνύοντας ότι ο ανήλικος πα-
θών είναι σταθερός κι ακλόνητος σε όσα καταθέσει, άλλοτε πάλι χρησιμεύει 
για την ανάδειξη των αντιφάσεων στις οποίες υποπίπτει,

γ) στις ιδιαίτερα συχνές περιπτώσεις που, εκτός από αδικήματα του καταλό-
γου της παρ. 1, περιγράφονται στην κατάθεση του ανήλικου και άλλα αδική-
ματα εκτός του καταλόγου αυτού, όπως λ.χ. εκτός από βιασμό και την απο-
πλάνησή του (άρθρα 336 και 339 παρ. 1 ΠΚ) ο ανήλικος καταγγέλλει επιπρό-
σθετα ληστεία (άρθρο 380 παρ. 1 ΠΚ) ή και κάποια παράβαση του Ν 2168/1993 
περί όπλων ή του Ν 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας (λ.χ. ενδοοικογε-
νειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με παθόντα ανήλικο του άρθρου 9 
παρ. 2–1 του Ν 3500/2006) ή λ.χ. όταν το έγκλημα της αρπαγής ανηλίκου που 
τελείται από ανιόντα (άρθρο 324 παρ. 2-1 ΠΚ) συρρέει αληθινά κατ’ ιδέα με το 
αδίκημα της μη συμμόρφωσης σε διάταξη δικαστικής απόφασης (άρθρο 232Α 
παρ. 1 ΠΚ) που ρυθμίζει την επιμέλεια του προσώπου του. Εδώ η λύση της 
απόλυτης ακυρότητας της κατάθεσης θα οδηγούσε σε πλήρη αδυναμία αξιο-
ποίησής της και για αδικήματα για την απόδειξη των οποίων ο νομοθέτης δεν 
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αξιώνει τη συμμετοχή ειδικών κατά τη λήψη της κατάθεσης, ούτε την οπτικο-
ακουστική καταγραφή της,

δ) στην περίπτωση που μετά τη λήψη της προδικαστικής ανωμοτί μαρτυρικής 
κατάθεσης του ανήλικου δεν είναι δυνατή η επανάληψη της λήψης της κατά 
τον ορθό δικονομικά τρόπο, λ.χ. i) γιατί το θύμα απεβίωσε υποκύπτοντας στα 
τραύματα που προκλήθηκαν σε αυτό από τα διωκόμενα αδικήματα ή ii) όντας 
πρόσφυγας ή μετανάστης, χωρίς γνωστή διαμονή, μετοίκισε σε άγνωστη διεύ-
θυνση και οι προσπάθειες αναζήτησής του απέβησαν άκαρπες, όπως συνηθέ-
στατα συμβαίνει στην περίπτωση των αδικημάτων των άρθρων 29 παράγρα-
φοι 5 και 6 και 30 του Ν 4251/2014, αλλά και του άρθρου 323Α παράγραφος 
4 ΠΚ (εμπορία ανθρώπων). Στις περιπτώσεις μάλιστα των εγκλημάτων διακί-
νησης του Ν 4251/2014 δεν λαμβάνεται μαρτυρική κατάθεση των ανηλίκων, 
αλλά απολογία κατηγορουμένου, λόγω της αποδιδόμενης στους ανηλίκους 
τέλεσης του αδικήματος της παράνομης εισόδου στη χώρα. Η απολογία τους 
αυτή, που λαμβάνεται χωρίς την παρουσία ειδικού και τη σύνταξη πραγματο-
γνωμοσύνης και χωρίς να καταγραφεί σε οπτικοακουστικό μέσο, στην οποία 
περιγράφουν τις συνθήκες εισόδου τους στη χώρα θα θεωρηθεί έγκυρη και θα 
ληφθεί υπόψη, ενώ η μαρτυρική τους κατάθεση για το ίδιο θέμα υπό τις ίδιες 
συνθήκες θα ήταν απολύτως άκυρη; και

ε) στις περιπτώσεις ιδιαίτερα των εγκλημάτων κατά της προσωπικής ελευ-
θερίας των άρθρων 323Α παράγραφος 4 ΠΚ (εμπορία ανθρώπων) και 324 
ΠΚ (αρπαγή ανηλίκων), αν οι αστυνομικές αρχές χαρακτηρίσουν διαφορετικά 
τα διερευνώμενα αδικήματα [λ.χ. ως (ενδοοικογενειακή) παράνομη βία (άρ-
θρα 330 ΠΚ και 7 παρ. 1 του Ν 3500/2006) ή παράνομη κατακράτηση (άρθρο 
325 ΠΚ) ή εκούσια απαγωγή (άρθρο 328 ΠΚ) ή ακόμη και παραβίαση δικαστι-
κής απόφασης (άρθρο 232Α παρ. 1 ΠΚ)] απ’ ότι μετέπειτα ο εισαγγελέας, ο 
οποίος κρίνει το πρώτον ότι πρόκειται για αδικήματα του καταλόγου της παρ. 
1 του άρθρου 226Α ΚΠΔ και κινεί την ποινική δίωξη, ποια θα είναι η τύχη των 
μαρτυρικών καταθέσεων που ελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές, χωρίς 
να τηρηθεί η διάταξη του άρθρου 226Α ΚΠΔ, για το λόγο ότι κατά τη νομική 
κρίση τους θεώρησαν ότι δεν ενέπιπταν στο κανονιστικό της πεδίο; Ο εκ των 
υστέρων διαφορετικός νομικός χαρακτηρισμός των πράξεων από τον εισαγ-
γελέα ή ακόμη και το συμβούλιο πλημμελειοδικών που περατώνει ουσιαστικά 
την κύρια ανάκριση ποια επίδραση θα έχει (ex ante) στο κύρος της ληφθεί-
σας κατάθεσης; 

Στην κατεύθυνση της αποφυγής υιοθέτησης απόλυτων λύσεων που θα οδηγού-
σαν σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε αποδεικτική κατάσταση ανάγκης κατά την 
εκδίκαση τόσο σοβαρών αδικημάτων κατά των ευάλωτων ανηλίκων, ο νομοθέ-
της, μην τυποποιώντας κάποια ειδική δικονομική κύρωση, επέτρεψε την ανα-
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γωγή στη διδασκαλία των αποδεικτικών απαγορεύσεων, η οποία επιτρέπει πε-
ραιτέρω αξιολογήσεις και πολυπαραγοντικές σταθμίσεις, λαμβάνοντας υπό-
ψη τη νομική φύση της εν λόγω διάταξης, η οποία αποτελεί έναν ειδικό κανό-
να απόκτησης αποδείξεων. Σύμφωνα με τη θεωρία των αποδεικτικών απαγο-
ρεύσεων, πριν οδηγηθεί κανείς στην κατάφαση της απόλυτης ακυρότητας της 
ίδιας της έκθεσης ανωμοτί εξέτασης μάρτυρα, πρέπει να εξετάσει αν από τη μη 
εφαρμογή των παρ. 1–3 του εν λόγω άρθρου, δηλαδή από την παραβίαση μίας 
απαγόρευσης απόκτησης αποδείξεων συνάγεται ερμηνευτικά μία εξαρτημένη 
απαγόρευση αξιοποίησης της μαρτυρικής κατάθεσης του ανήλικου θύματος που 
ελήφθη κατά τους γενικούς κανόνες λήψης μαρτυρικών καταθέσεων από ανηλί-
κους, παθόντες ή μη (άρθρο 221α, 223 επ. ΚΠΔ). Στη στάθμιση για την κατάφα-
ση ή μη μίας ερμηνευτικά συναγόμενης εξαρτημένης απαγόρευσης αξιοποίησης 
λαμβάνεται υπόψη η ratio της διάταξης για την προστασία του ανήλικου και 
την προσπάθεια εξισορρόπησης της αποστέρησης του δικαιώματος αντιπαρά-
θεσης του κατηγορούμενου, η μεγάλη βαρύτητα των ερευνώμενων εγκλημά-
των και η βαρύνουσα αποδεικτική αξία της μαρτυρικής κατάθεσης του ανήλι-
κου παθόντος για την εξιχνίασή τους, η δυνατότητα εναλλακτικής νόμιμης από-
κτησης των αποδείξεων από τις αρχές, όπως και η βαρύτητα της δικονομικής 
παράβασης ανάλογα και με τη στάση των διωκτικών αρχών (αν λ.χ. συνειδη-
τά παραβίασαν τη διάταξη ή κατ’ εξαίρεση δεν υπήρχε δυνατότητα εφαρμογής 
της). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα 
ότι η διάταξη επιτάσσει αφενός τη σύνταξη πραγματογνωμοσύνης για τον έλεγ-
χο της αξιοπιστίας του περιεχομένου της κατάθεσης κι αφετέρου την καταγρα-
φή της με οπτικοακουστικό μέσο για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του προσώπου 
του ανήλικου40, αποβλέποντας στο να απαγορεύσει στη συνέχεια την εξέταση 
του ανήλικου στο ακροατήριο, στερώντας από τον κατηγορούμενο και το συνή-
γορό του το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις στον ανήλικο μάρτυρα – θύμα, 
λειτουργώντας ως μέσο προς σκοπό. Έτσι, αν παραλειφθεί η σύνταξη πραγμα-
τογνωμοσύνης ή αυτή δεν απαντά στα ερωτήματα που τέθηκαν για την αντιλη-
πτική και πνευματική ικανότητα του κατηγορούμενου ή παραλείφθηκε η οπτικο-
ακουστική καταγραφή της κατάθεσης, παράγεται μία εξαρτημένη απαγόρευση 
αξιοποίησης της «ελαττωματικής» μαρτυρικής κατάθεσης του ανήλικου το πρώ-
τον στο στάδιο της ακροαματικής διαδικασίας, προκειμένου να μην παραβιαστεί 
με την αποδεικτική αξιοποίησή της το άρθρο 6 παρ. 3δ ΕΣΔΑ41.

40. Βλ. Α. Διονυσοπούλου, ό.π., σελ. 207.
41.  Στην ίδια κατεύθυνση φαίνεται να κινείται ο Χ. Σεβαστίδης, σελ. 2689, αρ. περιθ. 24, 

ο οποίος εντοπίζει ορθά το πρόβλημα στο στάδιο της αποδεικτικής αξιοποίησης, κάνο-
ντας λόγο για απαγόρευση αποδεικτικής αξιοποίησης της κατάθεσης του ανηλίκου, για-
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Αντίθετα στην προδικασία ούτως ή άλλως δεν επιτρέπεται στον κατηγορούμενο 
κατ’ άρθρο 97 παρ. 1 ΚΠΔ να υποβάλει ερωτήσεις στον ανήλικο μάρτυρα. Επο-
μένως, αν παραλειφθεί η εφαρμογή των ρυθμίσεων των παρ. 1-3 του άρθρου 
226Α ΚΠΔ κατά την αστυνομική προανάκριση που οδηγεί στην επ’ αυτοφώρω 
σύλληψη του κατηγορούμενου (η οποία ενδέχεται να μην αποτελεί μία περίπτω-
ση περιφρονητικής παραβίασης του νόμου, αλλά να οφείλεται λ.χ. στο ότι δεν 
υφίσταται η δυνατότητα εύρεσης παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχίατρου κατά το 
σύντομο χρονικό διάστημα που διενεργείται η αστυνομική προανάκριση ή στο 
ότι δεν υφίσταται χώρος ειδικά σχεδιασμένος και προσαρμοσμένος για τη λήψη 
της κατάθεσης αυτής ή στο ότι δεν είναι εξοπλισμένο το εν λόγω απομακρυ-
σμένο από την έδρα του δικαστηρίου αστυνομικό τμήμα με μηχανήματα οπτι-
κοακουστικής καταγραφής της), τότε δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι η ανακριτι-
κή απολογία του επ’ αυτοφώρω συλληφθέντος κατά την αστυνομική προανά-
κριση κατηγορούμενου είναι απολύτως άκυρη, για το λόγο ότι το κατηγορητή-
ριο βασίστηκε στη ληφθείσα κατά τους γενικούς τύπους κατάθεση του ανήλικου 
παθόντος42. Ούτε το βούλευμα που περατώνει ουσιαστικά την κύρια ανάκριση 
λαμβάνοντάς την υπόψη πάσχει από απόλυτη ακυρότητα, για το λόγο ότι δεν 
έχει παραβιαστεί κάποιο δικαίωμα του κατηγορουμένου στην εξέταση του ανή-
λικου μάρτυρα43. Είναι διαφορετικό το ζήτημα ότι ορθότερο είναι να μην περα-

τί στο ακροατήριο παραβιάζεται το δικαίωμα του κατηγορούμενου να εξετάσει τον ανή-
λικο μάρτυρα.

42.  Ακόμη και αν υποστηρίξει κανείς τη θέση της απόλυτης ακυρότητας της κατάθεσης κατά 
την αστυνομική προανάκριση πρέπει εν προκειμένω να γίνει δεκτό ότι ακόμη και η άκυρη 
κατάθεση παρέχει notitia criminis στον εισαγγελέα για την άσκηση της ποινικής δίωξης.

43.  Βλ. στην κατεύθυνση αυτή ΣυμβΠλημΚερκ 23/2014, ΠοινΧρ ΞΕ/2015, σελ. 383. Contra 
Α. Διονυσοπούλου, ό.π., σσ. 206 – 207, σύμφωνα με την οποία επέρχεται προσβολή των 
δικαιωμάτων του κατηγορούμενου με τη λήψη της μαρτυρικής κατάθεσης του ανηλί-
κου κατ’ άρθρο 226Α ΚΠΔ, η οποία υποχωρεί για την προστασία της ψυχικής υγείας του 
ανήλικου μάρτυρα κι επομένως δεν ευσταθεί η θέση ότι δεν παραβιάζεται κάποιο ουσι-
αστικό ή δικονομικό δικαίωμα του κατηγορούμενου από τη μη εφαρμογή της διάταξης 
του άρθρου 226Α ΚΠΔ. Ωστόσο, το παραπάνω βούλευμα ρητά κάνει λόγο για την πλήρη 
αποκατάσταση του δικονομικού ελαττώματος, αναφέροντας περαιτέρω: «[τ]ο σημαντι-
κότερο όμως είναι ότι το δικονομικό ελάττωμα από την παραβίαση του άρ. 226Α ΚΠΔ, ως 
κανόνα απόκτησης αποδείξεων (μαρτυρικών καταθέσεων), κατά την αστυνομική προα-
νάκριση έχει πλήρως αποκατασταθεί στο αμέσως επόμενο δικονομικό στάδιο της κύριας 
ανάκρισης, με τη λήψη της … κατάθεσης του ανηλίκου με την παρουσία της παιδοψυχι-
άτρου … και τη σύνταξη της …  ψυχιατρικής γνωμάτευσης. Το περιεχόμενο της τελευ-
ταίας μαρτυρικής του κατάθεσης κατά την κύρια ανάκριση αποκαθιστά πλήρως την αμ-
φισβητηθείσα από τον κατηγορούμενο αξιοπιστία όλων των προηγούμενων καταθέσε-
ών του, καθώς ο ανήλικος δεν υποπίπτει σε αντιφάσεις, ούτε η ανωτέρω πραγματογνώ-
μονας-παιδοψυχολόγος επεσήμανε κάποια ανακολουθία. Με τον τρόπο αυτό η όποια 
“ένταση” προκλήθηκε στα θεμέλια του δίκαιου χαρακτήρα της προδικασίας κατ’ άρ. 6 
παρ. 1 ΕΣΔΑ έχει πλήρως αποκατασταθεί ήδη πριν το πέρας αυτής, ... Μάλιστα, ο ανή-
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τώνεται η κύρια ανάκριση, χωρίς τη λήψη της μαρτυρικής κατάθεσης του ανή-
λικου με τον ενδεδειγμένο τρόπο, υπό την έννοια ότι είναι ορθό α) ο ανακριτής, 
εφόσον διαπιστώσει ότι δεν τηρήθηκε ο δικονομικός τύπος του άρθρου 226Α 
ΚΠΔ κατά την προηγηθείσα αστυνομική προανάκριση, να επαναλάβει τη λήψη 
της μαρτυρικής κατάθεσης του ανήλικου παθόντος κατ’ άρθρο 248 παρ. 3β ΚΠΔ, 
παρέχοντας τη δυνατότητα στον κατηγορούμενο ή το συνήγορό του να του εγ-
χειρίσουν γραπτό κατάλογο ερωτήσεων προς το μάρτυρα, β) το δε συμβούλιο 
πλημμελειοδικών που διαπιστώνει κατά την κρίση του επί της ουσιαστικής πε-
ράτωσης της κύριας ανάκρισης (άρθρο 308 παρ. 1α και β ΚΠΔ) μη νομότυπη 
λήψη της κατάθεσης κατά την προδικασία να διατάσσει τη διενέργεια συμπλη-
ρωματικής κύριας ανάκρισης (άρθρα 309 παρ. 1δ και 312 ΚΠΔ) για την ορθή 
επανάληψη της λήψης της μαρτυρικής κατάθεσης από τον ανακριτή.

Θα μπορούσε βέβαια στα ανωτέρω να αντιταχθεί ότι η διάταξη του άρθρου 226Α 
ΚΠΔ ενισχύει την αξιοπιστία του αποδεικτικού υλικού κι επομένως από την πα-
ραβίασή της παραβιάζει το δικαίωμα του κατηγορουμένου σε δίκαιη διεξαγωγή 
της δίκης του. Η αξιολόγηση της θέσης αυτής απαιτεί βαθύτερο και γενικότερο 
προβληματισμό. Συγκεκριμένα, όταν η ratio μίας διάταξης είναι η ενίσχυση της 
αξιοπιστίας του αποδεικτικού υλικού και της αντικειμενικότητας μιας μαρτυρι-
κής κατάθεσης, από την παραβίασή της δεν πρέπει να συνάγεται άμεσα και ανα-
πόδραστα ως δικονομική κύρωση η απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 171 παρ. 
1δ ΚΠΔ. Τούτο διότι η κρίση σχετικά με την αξιοπιστία του αποδεικτικού υλικού 
δεν αφορά το κύρος του, αλλά εμπίπτει στο πεδίο της αιτιολογίας της δικαστι-
κής κρίσης κι αλληλεπιδρά στο πλαίσιο μιας αξιολογικής συσχέτισης με το υπό-
λοιπο αποδεικτικό υλικό, υπό την έννοια ότι ενδέχεται να ενισχύεται ή να υπο-
βαθμίζεται από αυτό. Στο μέτρο που η αποδεικτική απαγόρευση απόκτησης του 
άρθρου 226Α ΚΠΔ (όπως και αυτές των άρθρων 211Α, 224 παρ. 2 και 357 παρ. 
4β ΚΠΔ) προωθεί την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας και την αποτροπή 
δικαστικής πλάνης, μέσω της ενίσχυσης της αξιοπιστίας του συλλεγέντος απο-
δεικτικού υλικού, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις, η αξιοποίηση του αποδεικτικού υλικού που αποκτήθηκε κατά παρά-
βασή της, αλλά σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για τη λήψη των μαρτυρικών 
καταθέσεων των ανηλίκων, να είναι νόμιμη44. Όταν λοιπόν παραβιάζεται μία 
διάταξη που ενισχύει την αξιοπιστία του αποδεικτικού υλικού, υφίστανται αυξη-
μένες αξιώσεις αιτιολόγησης, όχι όμως πλήρης αποκλεισμός του αποδεικτικού 

λικος … αναφέρεται στην … μαρτυρική κατάθεσή του ελεύθερα στο περιεχόμενο της … 
κατάθεσής του και το επιβεβαιώνει, θέλοντας να αποτελέσει οργανικό περιεχόμενο της 
μαρτυρικής του κατάθεσης κατά την κύρια ανάκριση …».

44.  Βλ. εκτενώς Χ. Νάιντου, Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην ποινική δίκη, Αθήνα – Θεσσα-
λονίκη, εκδ. Σάκκουλα, 2010, σσ. 618–619.
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υλικού, μέσω της δικονομικής κύρωσης της απόλυτης ακυρότητας της μαρτυ-
ρικής κατάθεσης. Πράγματι, δεν είναι τυχαίο ότι στη διάταξη του άρθρου 211Α 
ΚΠΔ ο νομοθέτης επιτρέπει τη συνεκτίμηση της κατάθεσης του συγκατηγορού-
μενου με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό και στην ίδια κατεύθυνση στην εισηγη-
τική έκθεση του Ν 2408/1996 αναφέρεται για τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 
2 ΚΠΔ ότι «οι καταθέσεις αυτές μπορούν να αξιολογούνται αλλά όχι και να απο-
τελούν το μοναδικό αποδεικτικό έρεισμα της καταδίκης»45.

Ειδικότερα, το κρισιμότερο για τον κατηγορούμενο δικονομικό στάδιο, όσον 
αφορά την αξιοποίηση της κατάθεσης του ανήλικου μάρτυρα κατά την διεξα-
γωγή κύριας ανάκρισης, είναι αυτό κατά το οποίο κρίνεται αν θα επιβληθούν 
στον (συνηθέστατα επ’ αυτοφώρω συλληφθέντα κατά την αστυνομική προανά-
κριση) κατηγορούμενο προσωρινή κράτηση ή περιοριστικοί όροι για την προ-
στασία των ανήλικων θυμάτων από τον κίνδυνο υποτροπής του δράστη (άρθρα 
282 παρ. 4, 283 παρ. 1, 296 ΚΠΔ, όπως ισχύουν). Ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί 
ότι η κρίση για τη συνδρομή σοβαρών ενδείξεων ενοχής για την επιβολή προ-
σωρινής κράτησης κατά το στάδιο αυτό δεν μπορεί να θεμελιωθεί αποκλειστι-
κά ή κατά κύριο λόγο στην αξιοποίηση της «ελαττωματικής» κατάθεσης του μο-
ναδικού ανήλικου παθόντος που ελήφθη χωρίς το διορισμό πραγματογνώμονα 
και τη σύνταξη της έκθεσης (γνωμοδότησης) για την αντιληπτική ικανότητα και 
την ψυχική κατάσταση του ανήλικου. Η παράλειψη αυτή είναι πολύ πιο σημαντι-
κή βέβαια από την παράλειψη καταχώρισης της κατάθεσης σε οπτικοακουστικό 
μέσο που αφορά την δυνατότητα προβολής της στο ακροατήριο. Για ν’ αποτρα-
πεί ο κίνδυνος δικαστικής πλάνης απαιτείται ειδική αιτιολόγηση στο ένταλμα ή 
στη διάταξη του ανακριτή σχετικά με την αξιοπιστία της κατάθεσης και ιδίως η 
ενίσχυσή της με άλλες αποδείξεις. Έτσι, λ.χ. α) με τη συναξιολόγηση της «ελατ-
τωματικής» κατάθεσης με το λοιπό αποδεικτικό υλικό αποφεύγεται το δικονο-
μικό άτοπο να έχουν ληφθεί καταθέσεις περισσότερων ανήλικων θυμάτων που 
να κατονομάζουν ως επ’ αυτοφώρω δράστη τον κατηγορούμενο κι αυτές να μην 
μπορούν ν’ αξιοποιηθούν κατά την κρίση για την επιβολή προσωρινής κράτησης 
σε βάρος του (πόσο μάλλον όταν το δικονομικό ελάττωμα οφείλεται στην αδυ-
ναμία ή παράλειψη της οπτικοακουστικής καταγραφής τους). β) Με τον τρόπο 
αυτό, εξάλλου, ξεπερνιέται και το δικονομικό παράδοξο το ανήλικο θύμα βια-
σμού (άρθρο 336 παρ. 1 ΠΚ), αποπλάνησης (άρθρο 339 παρ. 1 ΠΚ) και ληστείας 
(άρθρο 380 παρ. 1 ΠΚ) να υποδεικνύει αμέσως στις αρχές το δράστη που συλ-
λαμβάνεται επ’ αυτοφώρω κι επειδή δεν παρέστη παιδοψυχίατρος ή παιδοψυ-
χολόγος κατά την εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές, να μην μπορεί να αξι-
οποιηθεί η κατάθεσή του για την επιβολή προσωρινής κράτησης ή περιοριστι-

45. ΠοινΧρ ΜΣτ/1996, σελ. 749.
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κών όρων ούτε για το κακούργημα της ληστείας που δεν συμπεριλαμβάνεται 
στον κατάλογο των εγκλημάτων του άρθρου 226Α παρ. 1 ΚΠΔ, λόγω της ακυ-
ρότητας του συνόλου της κατάθεσης. γ) Η θέση αυτή, τέλος, επιτρέπει τη συνα-
ξιολόγηση των παραπάνω «ελαττωματικών» καταθέσεων με το υπόλοιπο απο-
δεικτικό υλικό, όταν δεν είναι εφικτή η νομότυπη επανάληψή τους κατά την κύ-
ρια ανάκριση προς αποκατάσταση του δικονομικού ελαττώματος, επειδή ο ανή-
λικος μάρτυρας απεβίωσε ή δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του, γιατί μετοίκι-
σε σε άγνωστη διεύθυνση.

Με άλλα λόγια, η θέση ότι από την παραβίαση του συγκεκριμένου δικονομικού 
τύπου που προωθεί την αξιοπιστία του αποδεικτικού υλικού (για συγκεκριμένα 
μόνο εγκλήματα) παράγεται απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 171 παρ. 1δ ΚΠΔ, 
προϋποθέτει την απάντηση στο ερώτημα από την άσκηση ποιου συγκεκριμένου 
δικονομικού δικαιώματος (εμφάνισης, εκπροσώπησης ή υπεράσπισης) εμποδί-
στηκε ο κατηγορούμενος, λόγω της παραβίασης αυτής, η δε επίτευξη της δικαι-
ότητας της δίκης (fair trial) εξαρτάται από πολυπαραγοντικές σταθμίσεις που 
εναρμονίζονται πλήρως με τη θεωρία των αποδεικτικών απαγορεύσεων κι όχι 
μόνο από την παραβίαση των προϋποθέσεων για τη νόμιμη απόκτηση ενός απο-
δεικτικού μέσου που έθεσε ο Έλληνας νομοθέτης. Η θέση αυτή είναι συμβατή με 
τη νομολογία του ΕΔΔΑ, το οποίο εξετάζει τη δίκη στο σύνολό της (λ.χ. εν προ-
κειμένω εξετάζει αν ο κατηγορούμενος είχε τη δυνατότητα είτε στην προδικασία 
είτε στο ακροατήριο ν’ αμφισβητήσει την κατάθεση του ανήλικου μάρτυρα, θέ-
τοντας ερωτήσεις σε αυτόν46) και δεν αρκείται απλώς στην παραβίαση ενός κα-
νόνα του δικαίου απόδειξης κατά την προδικασία για να διαγνώσει την παρα-
βίαση της δικαιότητας της διαδικασίας, δικονομικό ελάττωμα που ενδέχεται ν’ 
αποκατασταθεί στη συνέχεια.

Κατ’ ακολουθία όσων προεκτέθηκαν, η κατά παράβαση του άρθρου 226Α ΚΠΔ 
ληφθείσα μαρτυρική κατάθεση του ανήλικου παθόντος: i) επιτρέπεται ν’ αξιο-
ποιηθεί στην προδικασία, όσο ακόμη δεν παραβιάζεται με την αξιοποίησή της 
κάποιο υπερασπιστικό δικαίωμα του κατηγορούμενου, συναξιολογούμενη με 
αυξημένες αξιώσεις αιτιολόγησης με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό, ii) σε κα-
μία περίπτωση όμως στην κύρια διαδικασία, γιατί (ακριβώς επειδή δεν τηρήθη-
καν οι επιπρόσθετες απαιτήσεις του άρθρου 226Α ΚΠΔ) η κατάθεση του ανήλικου 
δεν είναι δυνατόν ν’ αντικαταστήσει τη φυσική του παρουσία στο ακροατήριο 
και την υποβολή του στις ερωτήσεις του κατηγορουμένου και του συνηγόρου 
του. Αν αυτή η απαγόρευση αξιοποίησης δεν τηρηθεί από το δικαστήριο, τότε 

46.  Βλ. τις αποφάσεις A.S. κατά Φινλανδίας της 28.9.2010, § 53, D. κατά Φινλανδίας της 
7.7.2009, § 41, W. κατά Φινλανδίας της 24.4.2007, § 43, B. κατά Φινλανδίας 24.4.2007, 
§ 41.
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παράγεται απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 171 παρ. 1δ ΚΠΔ, λόγω της παραβί-
ασης του δικονομικού δικαιώματος του κατηγορούμενου από το άρθρο 6 παρ. 
3δ ΕΣΔΑ και δεν πρόκειται για ακυρότητα της προδικασίας, αλλά για ακυρότη-
τα της ίδιας της απόφασης που έλαβε υπόψη της την αναγνωσθείσα κατάθεση 
του ανήλικου, χωρίς να έχει επιτραπεί η εξέτασή του, έστω κατ’ άρθρο 226Α 
παρ. 5 ΚΠΔ47.

B. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, στη θεωρία παρατηρείται ότι δεν προβλέ-
πεται η κύρωση της σχετικής ακυρότητας (άρθρο 170 παρ. 1 ΚΠΔ) για την περί-
πτωση της παραβίασης της υποχρέωσης ανάγνωσης της προδικαστικής μαρτυ-
ρικής κατάθεσης του ανήλικου στο ακροατήριο (άρθρο 226Α παρ. 4 ΚΠΔ), αντί-
θετα με την επιλογή του νομοθέτη στο άρθρο 328 ΚΠΔ στις περιπτώσεις κωλυ-
μάτων εμφάνισης στο ακροατήριο προσώπων που δεν εξετάστηκαν στην ανά-
κριση (αλλά και στο άρθρο 365 ΚΠΔ που αφορά τις περιπτώσεις ανάγνωσης 
προδικαστικών καταθέσεων μαρτύρων, όταν η εμφάνισή τους στο ακροατήριο 
είναι αδύνατη). Για το λόγο αυτό η παράλειψη ανάγνωσης στο ακροατήριο της 
έκθεσης ανωμοτί εξέτασης του ανήλικου θύματος δεν επιφέρει ακυρότητα της 
διαδικασίας, υπό την αυτονόητη βέβαια προϋπόθεση ότι δεν θα ληφθεί υπόψη 
από το δικαστήριο στο σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης48. Απόλυτη 
ακυρότητα κατ’ άρθρο 171 παρ. 1δ ΚΠΔ θα επερχόταν, σύμφωνα με την ορθή 
άποψη αυτή, μόνο αν ο κατηγορούμενος είχε υποβάλει σχετικό αίτημα ανάγνω-
σής της και το δικαστήριο το απέρριπτε ρητά ή σιωπηρά, κατά παράβαση της 
υποχρέωσής του που προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 273 παρ. 2α και 
274β, από τις οποίες ερμηνευτικά συνάγεται ότι (και) το δικαστήριο οφείλει να 
ερευνά κάθε αποδεικτικό μέσο που επικαλέστηκε υπέρ αυτού ο κατηγορούμε-
νος49. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πρόκειται για απόλυτη ακυρότητα κι όχι 
έλλειψη ακρόασης (άρθρο 170 παρ. 2 ΚΠΔ), καθώς το δικαστήριο είναι «οίκο-
θεν» υποχρεωμένο να αναγνώσει και να αξιοποιήσει αποδεικτικά την προδικα-
στική μαρτυρική κατάθεση και η αποδοχή του αιτήματος δεν εναπόκειται στην 
κρίση του.

47.  Πρβλ. Π. Καίσαρη/Σ. Τσάκου, ό.π., σσ. 1340–1341, αρ. περιθ. 11, όπου υποστηρίζεται 
η θέση ότι «η ανάγνωση της άκυρης μαρτυρικής κατάθεσης προκαλεί νέα ακυρότητα».

48.  Βλ. Π. Καίσαρη/Σ. Τσάκου, ό.π., σελ. 1340, αρ. περιθ. 11 και τις εκεί αναφορές στη 
νομολογία, Α. Τριανταφύλλου, ό.π., σσ. 263 επ. Βλ. στη νομολογία ΑΠ 169/2015, ΤΝΠ 
ΝΟΜΟΣ, για περίπτωση ανεπίτρεπτης λήψης υπόψη κατάθεσης ανήλικης παθούσας, 
χωρίς αυτή να αναγνωστεί. Βλ. επίσης αγόρευση ΕισΕφΘεσ (Η. Σεφερίδη) στο ΜΟΕ-
φΘεσ 146/2017, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ και τις εκεί αναφορές στις ΑΠ 169/2015, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ 
8/2013, ΝοΒ 2013, σελ. 1015 και ΣυμβΕφΚερ 95/2013, ΤΝΠ ΔΣΑ.

49. Βλ. Α. Τριανταφύλλου, ό.π., σσ. 264–265. 
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Ωστόσο, από τη μη πρόκληση κάποιας ακυρότητας, χωρίς την υποβολή αιτήμα-
τος  ανάγνωσης από τον κατηγορούμενο, δεν συνεπάγεται ότι δεν παράγεται 
κάποιος αναιρετικός λόγος. Το βούλευμα και η απόφαση που δεν τη λαμβάνουν 
υπόψη πάσχουν από έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που 
επιβάλλουν τα άρθρα 93 παρ. 3 Σ και 139 ΚΠΔ (άρθρα 484 παρ. 1δ και 510 παρ. 
1Δ ΚΠΔ, αντίστοιχα), διότι δεν ελήφθη υπόψη αποδεικτικό μέσο, η λήψη υπόψη 
του οποίου επιτάσσεται από το νόμο, η δε επαρκής αιτιολογία, κατά πάγια νο-
μολογία, δεν αφορά μόνο το «τι» αποδείχθηκε (πραγματικά περιστατικά) και με 
ποιες σκέψεις και συλλογισμούς κατέληξε το δικαστήριο στην κρίση του, αλλά 
και «από ποια» αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε, υπό την έννοια ότι πρέπει να 
συνάγεται ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίμησε όλα τα αποδει-
κτικά μέσα και όχι μερικά απ’ αυτά κατ’ επιλογήν50. Περαιτέρω, υπό μία ευρύτε-
ρη της σύλληψης της νομολογίας θεώρηση της έννοιας της υπέρβασης εξουσίας 
(άρθρα 484 παρ. 1στ και 510 παρ. 1Η ΚΠΔ) που θα περιλάμβανε στην έννοια της 
«εξουσίας» και το καθήκον του δικαστηρίου αξιοποίησης του αποδεικτικού υλι-
κού, μία τέτοια παράλειψη θα συνιστούσε αρνητική υπέρβαση εξουσίας51.

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω πρέπει να παρατηρηθεί ότι από τη στιγμή 
που ο νομοθέτης επιλέγει να τυποποιήσει αυξημένες προϋποθέσεις για τη νομό-
τυπη λήψη της μαρτυρικής κατάθεσης του ανήλικου θύματος, πρέπει η πολιτεία 
να εξασφαλίσει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και την επάρκεια του 
κατά τόπους εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού για την υλοποίηση των 
νομοθετικών επιταγών. Πρέπει, λοιπόν, αφενός να συσταθούν τα προβλεπόμε-
να στο νόμο αυτοτελή γραφεία προστασίας ανήλικων θυμάτων σε κάθε εφετει-
ακή περιφέρεια κι αφετέρου να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός 
για την υποχρεωτική κατ’ άρθρο 77 παρ. 2 του Ν 4478/2017 καταχώριση και 
σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέσο της κατάθεσης του ανήλικου. Διαφορε-
τικά υφίσταται ο κίνδυνος όλες οι μαρτυρικές καταθέσεις των ανηλίκων θυμά-
των που λαμβάνονται μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4478/2017 να κριθούν από-
λυτα άκυρες (άρθρο 171 παρ. 1δ ΚΠΔ), για το λόγο ότι δεν καταγράφονται σε 

50.  Βλ. αντιπροσωπευτικά ΟλομΑΠ 1/2018, ΠοινΧρ ΞΗ/2018, σελ. 514 = ΠοινΔικ 2018, σελ. 
286, ΟλομΑΠ 2/2017, ΠοινΔικ 2017, σελ. 929, ΟλομΑΠ 1/2005, ΠοινΧρ ΝΕ/2005, σελ. 
781 = ΠοινΔικ 2005, σελ. 394, με παρατηρήσεις Γ. Χλούπη, ΑΠ 279/2018, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 

51.  Βλ. αντίστροφα, για τη θέση ότι η αξιοποίηση απαγορευμένου αποδεικτικού μέσου συνι-
στά (θετική) υπέρβαση εξουσίας, αντιπροσωπευτικά, Ν. Σαββίδη, Η υπέρβαση εξουσίας 
ως λόγος αναίρεσης κατά αποφάσεων στην ποινική δίκη, Αθήνα – Θεσσαλονίκη,  εκδ. 
Σάκκουλα, 2018, σσ. 20 – 21 και τις εκεί αναφορές στις υποσ. 60 και 61.  
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ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέσο, ώστε να είναι δυνατόν στο ακροατήριο να 
ελεγχθεί η αξιοπιστία των καταθέσεων52.

6. Καταληκτικές παρατηρήσεις

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η ανάλυση που προηγήθηκε καταλήγει στα παρα-
κάτω συμπεράσματα:

α) Παρά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του άρθρου 226Α ΚΠΔ, δεν έχει επι-
τευχθεί η αναγκαία εξισορρόπηση ανάμεσα στην προστασία του ανήλικου θύ-
ματος με την αποφυγή της περαιτέρω θυματοποίησής του κατά τη διερεύνη-
ση των σε βάρος του διαπραχθέντων ποινικών αδικημάτων και στο δικαίωμα 
αντιπαράθεσης του κατηγορούμενου με τους μάρτυρες κατηγορίας (άρθρο 6 
παρ. 3δ ΕΣΔΑ). Απαιτείται μία σύμφωνη με την ΕΣΔΑ ερμηνεία της διάταξης 
του άρθρου 226Α ΚΠΔ de lege lata, ώστε να επιτραπεί ως αντισταθμιστικό μέ-
τρο στον κατηγορούμενο (ο οποίος στερείται ακόμη και τη δυνατότητα διορι-
σμού τεχνικού συμβούλου) ή το συνήγορό του i) να υποβάλουν γραπτό κατά-
λογο ερωτήσεων στον ανακριτή προκειμένου να απαντήσει σε αυτές το ανή-
λικο θύμα ή ii) έστω και μετά την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, 
να ζητήσουν «συμπληρωματικά» την εξέταση του ανήλικου από ανακριτικό 
υπάλληλο με βάση κατάλογο ερωτήσεων που οι ίδιοι θα συντάξουν και θα 
υποβάλουν.

β) Δεν εξηγείται επαρκώς η διαφορά i) αφενός στις διατυπώσεις νομότυπης 
λήψης της κατάθεσης από το ανήλικο θύμα ανάμεσα στη ρύθμιση του άρθρου 
226Α παρ. 1–3 ΚΠΔ (εξέταση ανωμοτί, με σύνταξη πραγματογνωμοσύνης και 
ηλεκτρονική καταγραφή της κατάθεσης) και σε αυτή του άρθρου 19 παρ. 1 
του Ν 3500/2006 (εξέταση μόνο ανωμοτί, χωρίς άλλες διατυπώσεις), ii) αφε-
τέρου στη δυνατότητα κλήτευσης και εξέτασης του ανήλικου παθόντος στο 
ακροατήριο (απαγόρευση εξέτασής του στο άρθρο 226Α παρ. 3 και 4 και επι-
τρεπτό της κατ’ εξαίρεση εξέτασής του στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν 3500/2006), 
δεδομένου ότι στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2–1 του Ν 3500/2006 τυποποιεί-
ται το αδίκημα της ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπει-
ας με παθόντα ανήλικο. Ειδικότερα: i) για τη λήψη κατάθεσης από το ανήλι-
κο (νεότερο από 12 ετών) θύμα προς απόδειξη της προσβολής της γενετήσιας 

52.  Βλ. Π. Καίσαρη/Σ. Τσάκου, ό.π., σελ. 1336, αρ. περιθ. 6, όπου τίθεται το ζήτημα αν 
επιφέρει απόλυτη ακυρότητα η μη διενέργεια της εξέτασης στα αυτοτελή γραφεία προ-
στασίας ανηλίκων (υπό την προϋπόθεση ότι αυτά λειτουργούν στην αντίστοιχη εφετεια-
κή περιφέρεια) και σσ. 1339–1340, αρ. περιθ. 10, όπου υποστηρίζεται ότι η παράλειψη 
καταγραφής προκαλεί απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 171 παρ. 1δ ΚΠΔ, για το λόγο 
ότι η εν λόγω πρόβλεψη αποτελεί μετριασμό της παράκαμψης του δικαιώματος του κα-
τηγορούμενου από το άρθρο 6 παρ. 3δ ΕΣΔΑ.
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αξιοπρέπειας του άρθρου 337 παρ. 2-1 ΠΚ εφαρμόζεται το άρθρο 221α ΚΠΔ 
(εξέταση ανωμοτί τόσο στην προδικασία, όσο και στην κύρια διαδικασία), ii) 
ενώ για την απόδειξη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου μέσω 
του διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, η εξέτασή του πραγματοποιείται 
υπό τις διατυπώσεις του άρθρου 226Α ΚΠΔ και iii) για την απόδειξη της ενδο-
οικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας με παθόντα ανήλικο 
(άρθρο 9 παρ. 2–1 του Ν 3500/2006), για τη λήψη και την αξιοποίηση της κα-
τάθεσης του ανήλικου θύματος εφαρμόζεται το άρθρο 19 παρ. 1 του εν λόγω 
νόμου (ανωμοτί εξέταση που κατά κανόνα αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο, 
χωρίς να εξετασθεί ο ανήλικος).

γ) Η κατά παράβαση των παρ. 3β και 5 του άρθρου 226Α ΚΠΔ εξέταση του ανή-
λικου μάρτυρα από το δικαστήριο, τον εισαγγελέα και τους διαδίκους κατά την 
ακροαματική διαδικασία, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του κατηγο-
ρούμενου και μη εναντίωσης του ενηλικιωθέντος θύματος, δεν γεννά κάποια 
απαγόρευση αξιοποίησης της κατάθεσής του, ούτε προκαλεί κάποια σχετική 
ή απόλυτη ακυρότητα, παρά το γεγονός ότι δεν λήφθηκε κάποια πρόνοια για 
την προστασία της ευάλωτης θέσης του, για το λόγο ότι δεν προσβάλλεται κά-
ποιο υπερασπιστικό δικαίωμα του κατηγορούμενου, τουναντίον διασφαλίζεται 
η άσκηση του δικαιώματος αντιπαράθεσής του με τους μάρτυρες κατηγορίας.

δ) Η κατά παράβαση του άρθρου 226Α ΚΠΔ ληφθείσα μαρτυρική κατάθεση του 
ανήλικου παθόντος δεν επιτρέπεται ν’ αξιοποιηθεί στην κύρια διαδικασία, για-
τί η «ελαττωματική» κατάθεση του ανήλικου δεν είναι δυνατόν ν’ αντικαταστή-
σει τη φυσική του παρουσία στο ακροατήριο. Αν αυτή η απαγόρευση αξιοποίησης 
δεν τηρηθεί από το δικαστήριο, τότε παράγεται απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 
171 παρ. 1δ ΚΠΔ, λόγω της παραβίασης του δικονομικού δικαιώματος του κατη-
γορούμενου από το άρθρο 6 παρ. 3δ ΕΣΔΑ και δεν πρόκειται για ακυρότητα της 
προδικασίας, αλλά για ακυρότητα της ίδιας της απόφασης που έλαβε υπόψη της 
την αναγνωσθείσα στο ακροατήριο προδικαστική κατάθεση του ανήλικου.

ε) Η παράλειψη ανάγνωσης στο ακροατήριο της έκθεσης ανωμοτί εξέτασης 
του ανήλικου θύματος ως μάρτυρα δεν επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο για το σχη-
ματισμό της δικανικής του πεποίθησης, συνιστά όμως έλλειψη της απαιτούμε-
νης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (άρθρο 510 παρ. 1Δ ΚΠΔ). Από-
λυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 171 παρ. 1δ ΚΠΔ θα επερχόταν μόνο αν ο κατη-
γορούμενος είχε υποβάλει σχετικό αίτημα ανάγνωσής της και το δικαστήριο 
το απέρριπτε ρητά ή σιωπηρά, πρωτίστως γιατί το δικαστήριο είναι «οίκοθεν» 
υποχρεωμένο να αναγνώσει και να αξιοποιήσει αποδεικτικά την προδικαστική 
μαρτυρική κατάθεση και η αποδοχή του αιτήματος του κατηγορούμενου δεν 
εναπόκειται στην κρίση του.



       Διαδικτυακές προσβολές εννόμων αγαθών 
υπό το φως του Νόμου περί αθέμιτου 
ανταγωνισμού

Γεώργιος Δανιήλ
Δ.Ν., Δικηγόρος,  
Ειδικός Επιστήμων Νομικής Σχολής ΔΠΘ

1.  Ποινική ευθύνη ιατρών για πράξεις αθέμιτου  
ανταγωνισμού στο διαδίκτυο 

Η παρούσα μελέτη, στο πρώτο τμήμα της, εστιάζει το ενδιαφέρον της στη διε-
ρεύνηση του ενδεχομένου αναγνώρισης ποινικής ευθύνης σε ιατρούς για τέλεση 
μέσω του διαδικτύου πράξεων ανταγωνιστικών προς τους συναδέλφους τους.

Ειδικότερα πράξεις ιατρών στο διαδίκτυο θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αθέ-
μιτα ανταγωνιστικές, εφόσον είναι πρόσφορες να προσδώσουν με τρόπο αντί-
θετο στα χρηστά ήθη πλεονέκτημα στον ιατρό που τις τελεί στο πλαίσιο της προ-
σπάθειάς του για προσέλκυση του καταναλωτικού κοινού με περιορισμό ή απο-
κλεισμό της ελευθερίας επιλογής του πελάτη ή με παρεμπόδιση του ανταγωνι-
στή-ιατρού να εισέλθει επί ίσοις όροις στον ανταγωνισμό1.

Ενδεικτικά αθέμιτα ανταγωνιστικές πράξεις ιατρών στο διαδίκτυο συνιστούν η 
παραπλανητική πληροφόρηση του κοινού2, η συγκριτική διαφήμιση που αναφέ-
ρεται στη δράση άλλων ιατρών3, η διατήρηση ιστοσελίδας από ιατρό η οποία 

1.  Δουγαλής Ζ., σε: Λασκαρίδη Εμ (επιμ.) Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 
3418/2005), 2013, σελ. 271,272. Επίσης βλ. Κοτσίρη Λ., Δίκαιο Ανταγωνισμού, 7η έκδο-
ση, 2015, σελ.91 επ.

2.  Παράδειγμα παραπλανητικής πληροφόρησης αποτελεί η ανακοίνωση του ιατρού σε δια-
φήμιση στο διαδίκτυο ότι κατέχει συγκεκριμένη ειδικότητα χωρίς όμως να έχει αποκτή-
σει τους απαιτούμενους επιστημονικούς τίτλους (Βλ. και Λασκαρίδη Εμ., σε: Λασκαρί-
δη Εμ <επιμ.> Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 3418/2005), 2013, σελ. 220).

3.  Π.χ. διαφήμιση στο διαδίκτυο όπου γίνεται σύγκριση των ποσοστών επιτυχίας εγχειρητι-
κών επεμβάσεων του διαφημιζόμενου ιατρού με συγκεκριμένους συναδέλφους του (Βλ. 
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δεν παραπέμπει στις πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες4 , o κυβερνοσφετερι-
σμός5 και η διαφήμιση όπου επαγγέλλεται θεραπεία με μη αναγνωρισμένες με-
θόδους ή με φάρμακα και άλλα θεραπευτικά μέσα που δεν έχουν αναγνωρισθεί 
και καθιερωθεί επιστημονικά6 κ.α.

Στο ελληνικό δίκαιο βασικό νομοθέτημα για την αντιμετώπιση του αθέμιτου 
ανταγωνισμού είναι ο N 146/1914. Μάλιστα στον προαναφερθέντα νόμο συγκε-
κριμένες αθέμιτες πρακτικές τυποποιούνται ως ποινικά αδικήματα7. 

Εντούτοις ζήτημα τίθεται εάν οι διατάξεις του N 146/1914 εφαρμόζονται στους 
ελεύθερους επαγγελματίες, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη γενική ρήτρα του 
άρθρου 1 N 146/1914 ως αθέμιτη θεωρείται μόνον η ανταγωνιστική πράξη που 
διενεργείται στις εμπορικές, βιομηχανικές και γεωργικές συναλλαγές8.  

Η απάντηση στο προαναφερθέν ζήτημα είναι καθοριστικής σημασίας προκει-
μένου να κριθεί, αν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως στη συγκεκριμένη περί-
πτωση οι ιατροί, μπορούν να αποτελέσουν υποκείμενα τέλεσης των εγκλημά-
των που προβλέπονται στον συγκεκριμένο νόμο.

και Λασκαρίδη Εμ., σε: Λασκαρίδη Εμ <επιμ.> Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 
3418/2005), 2013, σελ. 221).

4.  Π.χ. η διατήρηση της ιστοσελίδας www.athliatros.gr από ορθοπεδικό. Η πράξη αυτή είναι 
αντίθετη προς την υποχρέωση αντικειμενικής ενημέρωσης που έχει ο ιατρός (Λασκαρίδης 
Εμ., σε: Λασκαρίδη Εμ <επιμ.> Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 3418/2005), 
2013, σελ. 235).

5.  Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν π.χ. η κατοχύρωση από διαγνωστικό κέντρο τέτοιου 
ονόματος χώρου (domain name), το οποίο να δημιουργεί σύγχυση ότι το ως άνω διαγνω-
στικό κέντρο αποτελεί μέλος γνωστής αλυσίδας διαγνωστικών κέντρων ή η χρησιμοποί-
ηση ως ονόματος χώρου (domain name) από ιατρό όχι του δικού του ονοματεπώνυμου 
αλλά άλλου καταξιωμένου ιατρού (Βλ. και Λασκαρίδη Εμ., σε: Λασκαρίδη Εμ <επιμ.> Ερ-
μηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 3418/2005), 2013, σελ. 238).. 

6.  Άρθρο 21 παρ.2 στοιχ.β) ΚΙΔ.
7.  Βλ. άρθρα 4,6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18 και 18 α του N 146/1914 
8.  Άρθρο 1 N 146/1914. Βλ. επίσης Κοτσίρη Λ., Δίκαιο Ανταγωνισμού, 7η έκδοση, 2015, 

σελ.88,89.
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Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη στην Ελλάδα τόσο στη θεωρία9 όσο και στη 
νομολογία10, οι δραστηριότητες των ελευθέρων επαγγελματιών, όπως π.χ. των 
ιατρών, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του N 146/1914, καθώς βρίσκο-
νται εκτός του γράμματος του νόμου, το οποίο ρητά περιορίζει το πεδίο εφαρμο-
γής του μόνο στις εμπορικές, βιομηχανικές και γεωργικές συναλλαγές.

Επίσης στη θεωρία11, αλλά και μεμονωμένα στη νομολογία12, έχει υποστηριχθεί 
και η άποψη ότι η σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα επιβάλλει την επέκτα-
ση της εφαρμογής του N 146/1914 και στα ελεύθερα επαγγέλματα. 

Κατά την άποψη αυτή η απαρίθμηση των συναλλαγών τόσο του άρθρου 1 όσο 
και των άρθρων 3 και 13 N 146/1914 είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική με 
αποτέλεσμα την επέκταση των «συναλλαγών» κατά την έννοια του N 146/1914 
σε κάθε επιχείρηση που ασκεί κάθε εμπορική δραστηριότητα13.

Με βάση τα παραπάνω επιχειρήματα η ίδια άποψη υποστηρίζει ότι η  έννοια της 
επιχείρησης καλύπτει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον αυτό ασκεί μία 
οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να ενδιαφέρει η νομική μορφή και η βαθμίδα 
της αγοράς που την αναπτύσσει14  

Συνεπώς η εφαρμογή της τελευταίας άποψης οδηγεί στην υπαγωγή των ελευθέ-
ρων επαγγελματιών στην έννοια της «επιχείρησης» και κατ’επέκταση της δρα-
στηριότητάς τους στην έννοια των «συναλλαγών» κατά τον N 146/191415. 

9.  Βλ. Αλεξανδρίδου Ελ, Αθέμιτος ανταγωνισμός και προστασία καταναλωτή, 4η έκδο-
ση, 1992, σελ.121, Δελούκα-Ιγγλέση Κ., Εισαγωγή στο δίκαιο του ανταγωνισμού, 1994, 
σελ.93, Κοτσίρη Λ., Δίκαιο Ανταγωνισμού, σελ.90. Αντίθετα στο γερμανικό δίκαιο στο 
πεδίο εφαρμογής της γενικής ρήτρας του άρθρου 1 UWG υπάγονται και  οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες, καθώς η συγκεκριμένη ρήτρα καταλαμβάνει κάθε αυτοτελή δραστηριό-
τητα προς επιδίωξη οικονομικού σκοπού (Βλ. Κοτσίρη Λ., Δίκαιο Ανταγωνισμού, σελ.89 
υποσημ.14) 

10.  Ενδεικτικά ΜονΠρωτΡεθ 925/2003, ΝοΒ 2004, σελ.1018, ΜονΠρωτΑθ 32309/1997, ΔΕΕ 
1998, σελ. 845.

11.  Μαρίνος Μ.-Θ., Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Γ΄έκδοση, 2015, σελ.112 επ., το ιδίου, Η ε-
φαρμογή του άρθρου 1 N 146/1914 κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού στα ελεύθερα 
επαγγέλματα, ΔΕΕ 1999, σελ.267, Τσιμπανούλης Δ., σε: Ρόκα (επιμ.), Αθέμιτος αντα-
γωνισμός, 1996, άρθρο1 αρ.περ.117-119.

12.  ΑΠ 1125/2011, ΕλΔικ 2013, σελ.1360 με παρατ. Μ.-Θ.Μαρίνου., ΜονΠρωτΑθ 8011/1992, 
ΕΕμπΔ 1992, σελ.670 με παρατ. Μ.-Θ. Μαρίνου.

13.  Μαρίνος Μ.-Θ., Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Γ΄έκδοση, 2015, σελ.112.
14.  Μαρίνος Μ.-Θ., Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Γ΄έκδοση, 2015, σελ.113.
15.  Βασικό επιχείρημα της άποψης αυτής αποτελεί η Οδηγία 2005/29 για τις αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές. Προς αυτή την κατεύθυνση βλ. και ΑΠ 1125/2011, ΕλΔικ 2013, 
σελ.1360 με παρατηρ. Μαρίνου=ΧρΙΔ 2012, σελ.305.
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Μετά την παράθεση των δύο απόψεων που έχουν υποστηριχθεί σχετικά με την 
υπαγωγή των ελευθέρων επαγγελματιών στον N 146/1914, η απάντηση στο ζή-
τημα που αφορά την τιμώρηση των αθέμιτα ανταγωνιστικών πράξεων των ια-
τρών σύμφωνα με τις διατάξεις που τυποποιούν τα περιλαμβανόμενα στον ως 
άνω νόμο εγκλήματα, θα πρέπει να είναι η ακόλουθη ανάλογα με την άποψη 
που θα επιλεγεί ως ορθότερη: 

Εάν γίνει δεκτή η άποψη, κατά την οποία οι ελεύθεροι επαγγελματίες (συνεπώς 
και ιατροί) δεν υπάγονται στο N 146/1914, διότι η γενική ρήτρα του άρθρου 1 
του ως άνω νόμου ρητά περιορίζει το πεδίο εφαρμογής του μόνο στις εμπορι-
κές, βιομηχανικές και γεωργικές συναλλαγές, η αναγνώριση ποινικής ευθύνης 
στους ιατρούς για αθέμιτα ανταγωνιστικές πράξεις με βάση τα τυποποιημένα 
στο N 146/1914 εγκλήματα, δεν θα ήταν δυνατή, διότι οι ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες βρίσκονται εκτός γράμματος νόμου.

Ούτε όμως η αποδοχή της δεύτερης άποψης μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώρι-
ση ποινικής ευθύνης των ιατρών για πράξεις αθέμιτα ανταγωνιστικές. 

Αυτό συμβαίνει, διότι η προαναφερθείσα δεύτερη άποψη προβαίνει σε απαγο-
ρευμένη in malam partem ανάλογη εφαρμογή, που υπερβαίνει το γλωσσικό νό-
ημα του κανόνα16. 

Αντίθετα οι αθέμιτα ανταγωνιστικές πράξεις των ιατρών θα μπορούσαν να τι-
μωρηθούν με τις κοινές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, εφόσον πληρούν την 
αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των τυποποιημένων σ’ αυτές εγκλη-
μάτων, όπως π.χ. της διαφήμισης μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης 
(άρθρο 305 ΠΚ), της εξύβρισης (άρθρο 361 ΠΚ)17, της συκοφαντικής δυσφήμη-

16.  Η υπαγωγή της δραστηριότητας των ελευθέρων επαγγελματιών στην έννοια των «συ-
ναλλαγών» κατά το άρθρο 1 N 146/1914 δε μπορεί να θεωρηθεί, κατά την άποψή 
μας, ότι βρίσκεται εντός της γραμματικής διατύπωσης του κανόνα αποτελώντας ευ-
ρεία γραμματική ερμηνεία, αλλά παραβίαση του γράμματος του κανόνα που συνιστά 
απαγορευμένη ανάλογη εφαρμογή εις βάρος του κατηγορουμένου. Για την ανάλογη 
εφαρμογή βλ. ενδεικτικά Μυλωνόπουλου, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος Ι, 2007, σελ.66 
επ., Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε, σε: Μανωλεδάκη Ι., Ποινικό Δίκαιο, Επιτομή ενικού Μέ-
ρους, ζ΄έκδοση, 2005, σελ.62επ.

17.  Π.χ.  η αναφορά σε διαφήμιση ιατρού στο διαδίκτυο ότι οι άλλοι δύο ιατροί της ίδιας ει-
δικότητας στην  ίδια πόλη είναι επικίνδυνοι ή η αποστολή μαζικών επιστολών διαφημι-
στικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου ο αποστολέας ιατρός, πέραν 
των άλλων, ισχυρίζεται ότι  συγκεκριμένοι ιατροί είναι ανεπαρκείς, διότι έχουν λάβει 
πτυχία σε χώρες που το επίπεδο σπουδών είναι υποβαθμισμένο.



 Γεώργιος Δανιήλ 217

σης (άρθρο 363 ΠΚ)18, της δυσφήμησης ανώνυμης εταιρίας (άρθρο 364 ΠΚ)19 και 
της απάτης (386 ΠΚ)20.

Εντούτοις ποινική ευθύνη του ιατρού με βάση τις διατάξεις του νόμου N 146/1914 
«περί αθέμιτου ανταγωνισμού»21 μπορεί να προκύψει εφόσον ο ιατρός είναι 
π.χ. διευθύνων σύμβουλος22 ιατρικής εταιρίας23 η οποία έχει τη μορφή ανώνυ-
μης εταιρίας ή είναι ο μοναδικός εταίρος ιατρικής εταιρίας, η οποία έχει τη μορ-
φή μονοπρόσωπης ΕΠΕ24.

Αναλυτικότερα τόσο η ανώνυμη εταιρία όσο και η μονοπρόσωπη ΕΠΕ αποτελούν 
εμπορικές εταιρίες κατά το τυπικό σύστημα, καθώς θεωρούνται ότι έχουν την 
εμπορική ιδιότητα, ανεξάρτητα από ον σκοπό τους, απλώς και μόνο επειδή αυτό 
ορίζεται στο νόμο, ανεξάρτητα από την εμπορικότητα του επιδιωκόμενου σκο-
πού και της δραστηριότητάς τους25. 

Η απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας κατά το τυπικό σύστημα από τις παραπά-
νω εταιρίες έχει ως πρακτική συνέπεια ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
N 146/1914. 

Εφόσον λοιπόν ο ιατρός πράττει υπό την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου 
της ιατρικής εταιρίας που έχει την μορφή α.ε. ή του μοναδικού εταίρου της μο-
νοπρόσωπης ΕΠΕ ιατρικής εταιρίας26 μπορεί να θεμελιωθεί ποινική ευθύνη του 

18.  Π.χ. αναφορά, κατά τη διαφήμιση ιατρού σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, ότι η μέθοδος 
που εφαρμόζουν συγκεκριμένοι κατονομαζόμενοι ιατροί της ίδιας ειδικότητας είναι μη 
αξιόπιστη, χωρίς να υπάρχουν σχετικές αποδείξεις ή ότι τα ποσοστά επιτυχίας χειρουρ-
γικών επεμβάσεων που πραγματοποίησαν συγκεκριμένοι χειρουργοί είναι ιδιαίτερα χα-
μηλά.

19.  Π.χ. ο ισχυρισμός κατά τα διαφήμιση ιατρικής εταιρίας στο διαδίκτυο ότι η άλλη ιατρι-
κή εταιρεία της ίδιας πόλης (η οποία έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας) χρησιμοποιεί μη 
εγκεκριμένα φάρμακα, χωρίς  όμως να ισχύει το γεγονός αυτό. 

20.  Η διαφήμιση στο διαδίκτυο, στην οποία ο ιατρός ισχυρίζεται ότι έχει ειδικότητα, χωρίς 
όμως να έχει τους αντίστοιχους τίτλους

21.  Στην περίπτωση αυτή ανακύπτουν ζητήματα συρροής με τα τυποποιημένα στον Ποινι-
κό Κώδικα εγκλήματα.

22.  Βλ. άρθρα 54 έως 63 δ του N 2190/1920.
23.  Για τις ιατρικές εταιρίες και τη διαφήμιση των παρεχομένων από αυτές υπηρεσιών βλ. 

Λασκαρίδη Εμ., σε: Λασκαρίδη Εμ <επιμ.> Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 
3418/2005), 2013, σελ. 226. Γενικά για τις ιατρικές εταιρίες βλ. Τοπάλη Στ., Ιατρεία και 
Ιατρικές Εταιρίες, Επιστημονική Επετηρίδα Αρμενόπουλου 2003, σελ.389 επ.

24.  Βλ. άρθρο 43 α του N 3190/1955.
25.  Αλεξανδρίδου Ελ., Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, 2η έκδοση, 2016, σελ.17.
26.  Στο ελληνικό ποινικό δικαιο δεν αναγνωρίζεται ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων 

(Για το ζήτημα αυτό βλ. Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε, σε: Μανωλεδάκη Ι., Ποινικό Δίκαιο, 
Επιτομή ενικού Μέρους, ζ΄έκδοση, 2005, σελ.179επ)
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κατά τις διατάξεις του N 146/1914 όπως π.χ. για παράβαση των άρθρων 427, 1228 
και 1429 του N 146/1914.

Επίσης θα μπορούσε να θεμελιωθεί συμμετοχική ευθύνη του ιατρού (συνήθως 
ηθική αυτουργία) σε περίπτωση παραβίασης τω ποινικών διατάξεων του N 
146/1914 από τρίτους30.

Ανεξαρτήτως όμως του N 146/1914, για την εφαρμογή του οποίου στους ελεύ-
θερους επαγγελματίες υπάρχει, κατά τα ανωτέρω, διάσταση απόψεων, νομι-
κή βάση για την αντιμετώπιση πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού κατά την επαγ-
γελματική δραστηριότητα ιατρών προσφέρει και ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολο-
γίας (ΚΙΔ)31.

Ειδικότερα το άρθρο 21 παρ. 2 ΚΙΔ32 καθιερώνει την υποχρέωση του ιατρού να 
αποφεύγει οποιαδήποτε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού με τους συναδέλφους 
του, παραθέτοντας ενδεικτικά πράξεις που εμπίπτουν στην έννοια αυτή.

Ακόμη, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο αθέμιτων ανταγωνιστικών πράξεων έχουν ως 
στόχο τόσο το άρθρο 17 ΚΙΔ που ρυθμίζει ζητήματα διαφήμισης των ιατρών και 

27.  Σε περίπτωση παραπλανητικής διαφήμισης από ιατρική εταιρεία που έχει τη μορφή που 
αναφέρθηκε παραπάνω, με χρήση αναληθών δηλώσεων ικανών να παραπλανήσουν το 
κοινό. 

28.  Σε περίπτωση, κατά την οποία η παραπάνω ιατρική εταιρεία διαφημίζεται προβαίνοντας 
σε συγκριτική πληροφόρηση με χρήση αναληθών ειδήσεων που μπορούν να βλάψουν 
π.χ. μία άλλη ιατρική εταιρία.

29.  Π.χ. όταν μία ιατρική εταιρεία εν γνώσει χρησιμοποιεί όνομα χώρου (domain name) 
που είναι όμοιο με την επωνυμία γνωστής ιατρικής εταιρίας με καταξιωμένους ιατρούς 
με σκοπό την πρόκληση σύγχυσης ως προς τη σχέση της πρώτης με τη δεύτερη ιατρική 
εταιρία, καθώς και τον προσεταιρισμό της πελατείας της τελευταίας.

30.  Π.χ. ο ιατρός προκαλεί στον ιδιοκτήτη μίας εφημερίδας την απόφαση να προβεί, στην 
ηλεκτρονική έκδοση της ίδιας εφημερίδας στο διαδίκτυο, σε παραπλανητική διαφήμιση 
του ιατρού με χρήση αναληθών δηλώσεων ικανών να παραπλανήσουν το κοινό. Στην 
περίπτωση αυτή ως φυσικός αυτουργός του αδικήματος που τυποποιείται στο άρθρο 4 
N 146/1914 είναι ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας, ενώ ο ιατρός θα τιμωρηθεί ως ηθικός αυ-
τουργός του αδικήματος αυτού.

31.  Ν.3418/2005.
32.  Μάλιστα υποστηρίζεται ορθά (Δουγαλής Ζ., σε: Λασκαρίδη Εμ (επιμ.) Ερμηνεία Κώδικα 

Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 3418/2005), 2013, σελ. 270) ότι «δεδομένων των ιδιαίτερων 
σκοπών που υπηρετεί ο ανταγωνισμός κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και των 
ιδιαιτεροτήτων ατού, η αφαρμογή του άρθρου 21 παρ.2 ΚΙΔ, ως ειδικού και ενταγμένου 
στο κατάλληλο συστηματικό πλαίσιο, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προηγηθεί της 
προσφυγής στη γενική διάταξη του άρθρου 1 N 146/1914, ακόμη κα υπό την εκδοχή της 
εφαρμογής του τελευταίου και στα ελεύθερα επαγγέλματα».
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παρουσίας τους στα ΜΜΕ όσο και το άρθρο 18 ΚΙΔ που αφορά την παρουσία των 
ιατρών στο διαδίκτυο.

Εντούτοις ο ΚΙΔ καθιερώνει μόνον αστική και πειθαρχική ευθύνη των ιατρών 
που επιδεικνύουν αθέμιτα ανταγωνιστική συμπεριφορά33.  

Αντίθετα δεν προβλέπει ποινικές κυρώσεις για τη διενέργεια αθέμιτων ανταγω-
νιστικών πράξεων από ιατρούς, καθώς δεν τις τυποποιεί αυτοτελώς ως ποινι-
κά αδικήματα. 

Επομένως με βάση των ΚΙΔ δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ποινικής ευθύνης 
των ιατρών για πράξεις που είναι αθέμιτα ανταγωνιστικές απέναντι σε συνα-
δέλφους τους.       

Ούτε όμως ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του N 146/1914 που τυποποιούν 
ως ποινικά αδικήματα τις ίδιες αθέμιτα ανταγωνιστικές συμπεριφορές με αυτές 
που περιγράφει ο ΚΙΔ είναι δυνατή, καθώς και πάλι επεκτείνεται το αξιόποινο 
σε βάρος του δράστη34 με αποτέλεσμα να παραβιάζονται τα άρθρα 1 ΠΚ και 7 
παρ.1 Συντ.

Τέλος η ιατρική διαφήμιση υπάγεται παράλληλα και στο πεδίο εφαρμογής του 
N 2251/199435, ο οποίος στο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτή, στα άρ-
θρα 9 επ. απαγορεύει την παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση.

Εντούτοις και στην περίπτωση αυτή, ελλείψει διατάξεων που τυποποιούν ως 
ποινικά αδικήματα τις αναφερόμενες στο νόμο αυτό αθέμιτα ανταγωνιστικές 
συμπεριφορές, ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν για τον ΚΙΔ, οπότε και πάλι δεν 
είναι δυνατή η ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του N 146/1914 για 
τη θεμελίωση ποινικής ευθύνης του δράστη των συγκεκριμένων πράξεων.

Συμπερασματικά ποινική ευθύνη ιατρών για αθέμιτα ανταγωνιστικές πράξεις 
απέναντι σε συναδέλφους τους μπορεί να προκύψει μόνο σύμφωνα με τις κοι-
νές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, εφόσον πληρούται η αντικειμενική και υπο-
κειμενική υπόσταση των τυποποιημένων σ’αυτές εγκλημάτων.  

33.  Βλ. και Δουγαλή Ζ., σε: Λασκαρίδη Εμ (επιμ.) Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας 
(Ν 3418/2005), 2013, σελ. 275.

34.  Βλ. σχετικά Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε, σε: Μανωλεδάκη Ι., Ποινικό Δίκαιο, Επιτομή ενι-
κού Μέρους, ζ΄έκδοση, 2005, σελ.63.

35.  Αυτό συμβαίνει, διότι κατά το άρθρο 1 παρ.4 του N 2251/1994 ο δέκτης της διαφήμι-
σης αποτελεί καταναλωτή (Βλ. σχετικά και Κοτσίρη Λ., Δίκαιο Ανταγωνισμού, σελ.161, 
199επ., 658 επ., Μαρίνο Μ.-Θ., Αθέμιτος Ανταγωνισμός, σελ.238 επ., Λασκαρίδη Εμ., 
σε: Λασκαρίδη Εμ (επιμ.) Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 3418/2005), σελ. 
224).
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Επιπλέον, εφαρμογή των διατάξεων του N 146/1914 για τη θεμελίωση ποινικής 
ευθύνης ιατρού θα μπορούσε να γίνει, εφόσον ο ιατρός προέβη στις αθέμιτα 
ανταγωνιστικές πράξεις ως νόμιμος εκπρόσωπος ή μοναδικός εταίρος ιατρικής 
εταιρίας κεφαλαιουχικού χαρακτήρα που έχει αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα 
κατά το τυπικό σύστημα.

Ακόμη υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης συμμετοχικής ευθύνης του ιατρού σε 
περίπτωση παραβίασης των ποινικών διατάξεων του N 146/1914 από τρίτους.

Αντίθετα δεν προβλέπονται ποινικές κυρώσεις με βάση τον Κώδικα Ιατρικής 
Δεοντολογίας ή τον N 2251/1994 για αθέμιτα ανταγωνιστικές πράξεις ιατρών 
που συνιστούν παράλληλα παράβαση των διατάξεων των ως άνω νομοθετημά-
των, ενώ στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις δεν είναι δυνατή ούτε η αναλογική 
εφαρμογή των διατάξεων του N 146/1914 που τυποποιούν ως ποινικά αδικήμα-
τα τις ίδιες αθέμιτα ανταγωνιστικές συμπεριφορές με αυτές που περιγράφει ο 
ΚΙΔ ή ο N 2251/1994, καθώς επεκτείνεται το αξιόποινο σε βάρος του δράστη με 
αποτέλεσμα να παραβιάζονται τα άρθρα 1 ΠΚ και 7 παρ.1 Συντ.

2.  Παραβιάζουν το νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού  
η χωρίς δικαίωμα πρόσβαση σε προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, καθώς και η αντιγραφή, χρησιμοποίηση  
και αποκάλυψη τέτοιων προγραμμάτων;

Σημαντικά ζητήματα από τη σύνδεση του νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού με 
αξιόποινες πράξεις στο διαδίκτυο προκύπτουν κατά την ποινική αξιολόγηση συ-
μπεριφορών όπως η χωρίς δικαίωμα πρόσβαση σε προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, καθώς και η αντιγραφή, χρησιμοποίηση και αποκάλυψη τέτοιων 
προγραμμάτων όπως π.χ. ένα πρόγραμμα υπολογισμού της μηχανογραφικής 
εφαρμογής της μισθοδοσίας.

Αναλυτικότερα πολλές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να εξοικονομήσουν 
το ποσό επένδυσης που απαιτείται για την ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων 
(προϊόντων software) επιλέγουν την χωρίς δικαίωμα απόκτηση και εκμετάλλευ-
ση τέτοιων προγραμμάτων36.

Στο παρόν τμήμα της μελέτης θα διερευνηθεί εάν οι παραπάνω συμπεριφορές 
μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 16-18 N 146/1914 περί αθέ-
μιτου ανταγωνισμού οι οποίες παρέχουν προστασία σε περίπτωση παραβίασης 
εμπορικών ή βιομηχανικών απορρήτων.

36.  Βλ. σχετικά Βασιλάκη Ειρ., Πειρατεία προγραμμάτων και άρθρα 16-17 N 146/1914, Νο-
μικό Βήμα, σελ.1338.
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Κοινό σημείο των άρθρων αυτών αποτελούν τα εμπορικά και βιομηχανικά απόρ-
ρητα.

Επομένως απαραίτητο στάδιο για την ποινική αξιολόγηση των παραπάνω συ-
μπεριφορών αποτελεί η απάντηση στο ερώτημα εάν τα προγράμματα η/υ μπο-
ρούν να υπαχθούν στην έννοια του απορρήτου.

Σύμφωνα με την κρατούσα στην επιστήμη άποψη37 που αποτελεί σύνθεση των 
θεωριών της βούλησης και του συμφέροντος38, απόρρητο συνιστά «κάθε γεγο-
νός που συνδέεται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης, γνωστό σε ορισμένα μόνο 
πρόσωπα και το οποίο κατά τη δηλωμένη ή τουλάχιστον φανερή βούληση του 
κυρίου της επιχείρησης, πρέπει να μείνε μυστικό εξαιτίας της σημαντικής οικο-
νομικής σημασίας για την επιχείρηση».

Με βάση τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι απαραίτητα στοιχεία για την υπα-
γωγή ενός προγράμματος η/υ στην έννοια του απορρήτου είναι η μοναδικότητα 
της ύπαρξης, η αποκλειστικότητα της χρήσης η βούληση του δικαιούχου για τη 
διαφύλαξη της μυστικότητας και το συμφέρον προς διατήρησή της39

Επομένως προκύπτει το συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή μπορεί να θεωρηθεί απόρρητο, όταν είναι αποτέλεσμα μελέτης με σκοπό 
την εφαρμογή σε συγκεκριμένη δραστηριότητα40. Αυτό συμβαίνει συνήθως στις 
περιπτώσεις παραγγελίας, οπότε είναι δεδομένη η μοναδικότητα και αποκλει-
στικότητα της χρήσης41.

Αντίθετα δεν υπάγονται στην παραπάνω έννοια ούτε προστατεύονται από τις 
προαναφερθείσες διατάξεις τα προγράμματα η/υ που πωλούνται νόμιμα και 
ελεύθερα42.  

37.  Βλ. σχετικά Βασιλάκη, ό.π., σελ.1340, Κοτσίρη Λ., Δίκαιο Ανταγωνισμού, 25η έκδοση, 
2010,  σελ. 306 και τις εκεί βιβλιογραφικές παραπομπές, Ρόκα Ν, Αθέμιτος ανταγωνισμός, 
1975, σελ.168, Ρόκα Ν. (επιμ.), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Ερμηνεία κατ’άρθρον, 1996, 
σελ.403,404. Για τις απόψεις που έχουν υποστηριχθεί σχετικά με την έννοια του απορ-
ρήτου βλ. αναλυτικά Δανιήλ. Γ., σε: Παύλου Στ./Σάμιου Θ. (επιμ.), Ειδικοί Ποινικοί Νό-
μοι, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, 2012, άρθρα 16-18 N 146/1914, σελ.52, 53, αρ.περ. 10 επ.

38.  Baumbach Α./Hefermehl W., Wettbewerbsrecht, Kommentar, 20η έκδοση, 1998, 
παρ.17 αρ.περ.2.

39.  Βασιλάκη, ό.π., σελ.1340, Κοτσίρης Λ., ό.π., σελ.307,308.
40.  Βλ. και Βασιλάκη, ό.π., σελ.1340.
41.  Βλ. και Βασιλάκη, ό.π., σελ.1340.
42.  Sieber Ul., Computerkriminalität und Strafrecht, 1980, σελ.275
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Εντούτοις η προστασία που παρέχεται από τις διατάξεις των άρθρων 16-18 N 
146/1914 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού δεν είναι ικανοποιητική κα-
θώς μένουν ακάλυπτες αρκετές περιπτώσεις των υπό μελέτη συμπεριφορών.

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τις αδυναμίες των διατάξεων του νόμου περί αθέμι-
του ανταγωνισμού που τιμωρούν τις προσβολές των εμπορικών και βιομηχανι-
κών απορρήτων να καλύψουν το σύνολο των περιπτώσεων αξιόποινων συμπε-
ριφορών που απασχολούν τη μελέτη, η αρχή θα γίνει από το έγκλημα που τυπο-
ποιείται στην παρ.1 του άρθρου 16 N 146/1914 δηλαδή την ανακοίνωση απορ-
ρήτου από εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της απασχολήσεώς του.

Το συγκεκριμένο έγκλημα είναι γνήσιο ιδιαίτερο καθώς δράστης μπορεί να 
είναι, κατά τη διατύπωση του νόμου, μόνον υπάλληλος, εργάτης ή μαθητευόμε-
νος της επιχείρησης43.

Εντούτοις η παραπάνω διατύπωση αφήνει ακάλυπτο έναν ευρύ κύκλο προσώ-
πων, όπως τα όργανα του νομικού προσώπου στο οποίο ανήκει το απόρρητο 
λογισμικό <τα οποία δεν υπόκεινται σε κάποιο διευθυντικό δικαίωμα>  και δεν 
μπορούν να θεωρηθούν εργαζόμενοι ή υπάλληλοι της επιχείρησης44.

Το ίδιο προβληματική εμφανίζεται και η περίπτωση των ελευθέρων επαγγελ-
ματιών που συνεργάζονται με εταιρίες σε συνθέσεις προγραμμάτων (όπως π.χ. 
οι ελεύθεροι προγραμματιστές)45. Το νομικό καθεστώς των παραπάνω ανεξάρ-
τητων επαγγελματιών δεν ταυτίζεται με αυτό των προγραμματιστών υπαλλή-
λων της επιχείρησης, καθώς συνδέονται με την επιχείρηση με σύμβαση έργου46. 

Τέλος στο ίδιο πρόβλημα εμπίπτουν και οι εμπορικοί αντιπρόσωποι47. 

Προς αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών έχει υποστηριχθεί αφενός ότι η 
απαρίθμηση του άρθρου 16 παρ.1 είναι ενδεικτική αφετέρου ότι η έννοια του 
υπαλλήλου πρέπει να ερμηνεύεται ευρέως κατά τρόπο που να περιλαμβάνει 
εκείνον που με σχέση εργασίας παρέχει υπηρεσίες στην επιχείρηση ανεξάρτητα 
από τη φύση τους ως πνευματικές ή σωματικές ή τον τρόπο πληρωμής48.

43.  Βλ. και Βασιλάκη, ό.π., σελ.1340, Κοτσίρη, ό.π., σελ.309. Βλ. επίσης Δανιήλ. Γ., ό.π., 
άρθρα 16-18 N 146/1914, σελ.57, αρ.περ. 26.

44.  Βλ. Μυλωνόπουλο Χρ., Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ποινικό δίκαιο, 1991, σελ.36. 
45.  Βλ. και Βασιλάκη, ό.π., σελ.340, Μυλωνόπουλο, ό.π., σελ.36. 
46.  Βασιλάκη, ό.π., σελ.1340.
47.  Μυλωνόπουλος, ό.π., σελ.36.
48.  Baumbach/Hefermehl, ό.π., παρ.17 αρ.περ.3, Κοτσίρης, ό.π., σελ.309, Ρόκας Ν., Αθέ-

μιτος ανταγωνισμός, 1975, σελ.128.
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Σύμφωνα με την ως άνω ευρεία ερμηνεία δράστης του εγκλήματος του άρθρου 
16 παρ.1 μπορεί να είναι τόσο ο γενικός διευθυντής μιας επιχείρησης όσο και 
η καθαρίστρια του καταστήματος, αλλά και οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες που 
παρέχουν υπηρεσίες έστω και με περισσότερο αυτόνομη μορφή.

Εντούτοις η παραπάνω λύση δεν είναι ορθή κατά την άποψή μας. Καταρχήν από 
τη διατύπωση του νόμου δεν προκύπτει η βούληση του νομοθέτη για ενδεικτι-
κή απαρίθμηση των υποκειμένων του εγκλήματος, καθώς δεν χρησιμοποιείται 
η λέξη ιδίως ή κάποια άλλη παρόμοια που να οδηγεί στο συγκεκριμένο συμπέ-
ρασμα.

Από την άλλη πλευρά η συγκεκριμένη διάταξη είναι ποινικής φύσεως. Συνε-
πώς η υιοθέτηση μίας ευρείας ερμηνεία της έννοιας του υπαλλήλου προκειμένου 
να συγκαταλέγονται στα υποκείμενα του εγκλήματος του άρθρου 16 παρ.1 N 
146/1914 και οι παραπάνω κατηγορίες προσώπων συνιστά απαγορευμένη ανα-
λογία διότι αυξάνει το αξιόποινο εις βάρος του κατηγορουμένου49.

Συμπερασματικά τα παραπάνω πρόσωπα δεν είναι πρόσφορα υποκείμενα του 
εγκλήματος του άρθρου 16 παρ.1 N 146/1914.

Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται μια σημαντική αδυναμία του νόμου αυτού.

Αντίθετα οι προαναφερθείσες άνευ δικαιώματος ανακοινώσεις ή η χρησιμοποί-
ηση απορρήτων (από ανεξάρτητους προγραμματιστές) μπορούν να υπαχθούν 
στην παρ.2 του άρθρου 16 ή στο άρθρο 17 του ίδιο νόμου που τυποποιούν την 
απαγορευμένη χρησιμοποίηση ή ανακοίνωση απορρήτου και την απαγορευμένη 
χρησιμοποίηση ή ανακοίνωση εμπιστευμένων σχεδίων αντίστοιχα εφόσον πλη-
ρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων αυτών50.

Άλλη περίπτωση που εντάσσεται στις υπό εξέταση συμπεριφορές, την οποία 
που αφήνει ακάλυπτη το άρθρο 16 παρ.1 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνι-
σμού είναι η κτήση του απορρήτου λογισμικού με αντιγραφή του σε μέσο απο-
θήκευσης και η εν συνεχεία υλική παράδοση του προγράμματος χωρίς όμως να 
συνοδεύεται από ανακοίνωση του περιεχομένου του από το δράστη51. 

Μάλιστα η υλική παράδοση του προγράμματος χωρίς ανακοίνωση του περιε-
χομένου του αποτελεί μία συχνά εμφανιζόμενη περίπτωση, καθώς η ανακοί-
νωση προϋποθέτει γνώση η οποία όσον αφορά τα προγράμματα δεν υφίστα-

49.  Βλ. και Βασιλάκη, ό.π., σελ.1341,  Μυλωνόπουλο, ό.π., σελ.36.
50.  Βλ. και Βασιλάκη, ό.π., σελ.1340, Κοτσίρη, ό.π., σελ.310, Μυλωνόπουλο, ό.π., 

σελ.36. Από τη γερμανική βιβλιογραφία βλ. ενδεικτικά Gamm O.F., Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb, 1975, παρ.17 αρ.περ.7. 

51.  Βασιλάκη, ό.π., σελ.1341, Μυλωνόπουλος, ό.π., σελ.36.
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ται στο πρόσωπο του δράστη διότι ο τελευταίος δεν έχει τις απαραίτητες τεχνι-
κές γνώσεις52.

Επίσης ακάλυπτη από την παρ.2 του άρθρου 16 N 146/1914 που τιμωρεί την άνευ 
δικαιώματος χρησιμοποίηση ή ανακοίνωση απορρήτου, είναι η περίπτωση της 
παραγωγής υλικού αντιγράφου του λογισμικού χωρίς πρόθεση γνωστοποίησης 
ή χωρίς χρησιμοποίησή του, αφού βέβαια η γνώση δεν συνιστά χρησιμοποίηση53.

Τέλος ένα ακόμη προβληματικό σημείο των διατάξεων του άρθρου 16 N 
146/1914 αποτελεί το ότι ο δράστης θα πρέπει να έχει σκοπό ανταγωνισμού. Ο 
σκοπός αυτός διευρύνει την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος και καθι-
στά το έγκλημα υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης.

Ειδικότερα για τη θεμελίωση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος 
τόσο της παρ.1 όσο και της παρ.2 του άρθρου 16 N 146/1914 θα πρέπει ο δρά-
στης, πέραν του απαραίτητου δόλου που θα καλύπτει όλα τα στοιχεία της α.υ.,  
θα πρέπει να έχει επιπλέον και σκοπό ανταγωνισμού. 

Εντούτοις τις περισσότερες φορές οι δράστες –υπάλληλοι ή μη, δρουν αποκλει-
στικά με σκοπό απόκτησης κέρδους ή από ιδεολογικά κίνητρα, χωρίς να έχουν 
σκοπό ανταγωνισμού54.

Επιπλέον ούτε πρόθεση βλάβης του κυρίου της επιχείρησης έχουν διότι εάν εί-
χαν τέτοια πρόθεση θα προέβαιναν σε πιο αποτελεσματικές πράξεις, όπως π.χ. 
στην εξάλειψη στοιχείων55.

Με βάση τα ανωτέρω, όταν ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί ή ανακοινώνει απόρρη-
το λογισμικό χωρίς να έχει σκοπό ανταγωνισμού δεν καλύπτεται η υποκειμενι-
κή υπόσταση του συγκεκριμένου εγκλήματος, ακόμη και αν οι παραπάνω πρά-
ξεις τελούνται από ιδιοτέλεια ή με σκοπό την απόκτηση κέρδους ή ακόμη και 
προς όφελος τρίτου56. 

Συμπερασματικά η ύπαρξη του σκοπού ανταγωνισμού περιορίζει σημαντικά το πε-
δίο εφαρμογής του άρθρου 16 N 146/1914 αφήνοντας ακάλυπτες πολλές περιπτώ-
σεις προσβολής απορρήτων, λόγω μη θεμελίωσης της υποκειμενικής υπόστασης.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ύπαρξη σκοπού ανταγωνισμού 
δεν αρκεί για την τιμώρηση εκείνου που χρησιμοποιεί ή ανακοινώνει μετά τη 

52.  Βλ. και Βασιλάκη, ό.π., σελ.1341.
53.  Μυλωνόπουλος, ό.π., σελ.36,37.
54.  Βλ. σχετικά Βασιλάκη, ό.π., σελ.1341,1342.
55.  Βλ. σχετικά Βασιλάκη, ό.π., σελ.1342 και τις εκεί βιβλιογραφικές παραπομπές.
56.  Μυλωνόπουλος, ό.π., σελ.37.
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λήξη της εργασιακής σχέσης το απόρρητο λογισμικό, του οποίου έλαβε γνώση 
απολύτως νόμιμα κατά το χρονικό διάστημα εργασίας του στην επιχείρηση, κα-
θώς στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης 
του εγκλήματος57.

Μόνη περίπτωση προστασίας των επιχειρησιακών απορρήτων σύμφωνα με 
τις ποινικές διατάξεις του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού, στην οποία δεν 
υπάρχει ο σκοπός ανταγωνισμού, είναι αυτή του άρθρου 17 N 146/1914. Η διά-
ταξη αυτή προστατεύει την επιχείρηση κατά την εξωτερική της δραστηριότη-
τα58. Στο άρθρο αυτό τίθεται ως προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να 
έχει δοθεί στο δράστη κατά το χρονικό διάστημα που διαρκούσε η συναλλακτι-
κή σχέση με την επιχείρηση π.χ. ως υπόδειγμα για τη δημιουργία ενός νέου προ-
γράμματος ή ως δοκιμή για τη χρησιμοποίησή του από νέο πελάτη59.

Εντούτοις οι περιπτώσεις που μένουν ακάλυπτες από τις ως άνω διατάξεις του 
νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού που προστατεύουν τα επιχειρησιακά απόρ-
ρητα μπορούν να αντιμετωπισθούν ως ακολούθως:

Καταρχήν η χωρίς δικαίωμα πρόσβαση στα προγράμματα η/υ θα μπορούσε να 
υπαχθεί στη διάταξη του άρθρου 370 Γ παρ. 2 ΠΚ που καθιστά αξιόποινη την 
πρόσβαση στα δεδομένα υπολογιστή (π.χ. hacking κλπ.) υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή έγινε χωρίς δικαίωμα και ότι ο κάτοχός τους έχει εκφράσει με αντικει-
μενικά διαγνώσιμο τρόπο τη βούλησή του να μην είναι προσβάσιμα τα στοιχεία 
σε άλλους60.

Το πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις διατάξεις του νόμου περί αθέμιτου ανταγω-
νισμού είναι ότι για την υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 370 Γ παρ.2 ΠΚ δεν 
παίζει ρόλο ο σκοπός του δράστη σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 16 
N 146/1914 που για τη θεμελίωση της υποκειμενικής υπόστασης απαιτείται η 
ύπαρξη σκοπού ανταγωνισμού61. 

Επιπλέον πλεονέκτημα της παρ.2 του άρθρου 370 Γ ΠΚ σε σχέση με τις διατάξεις 
του άρθρου 16 N 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού είναι το ότι για την τι-
μώρηση της πρόσβασης δεν απαιτεί παράλληλα και το να λάβει κάποιος γνώ-
ση των στοιχείων62.

57.  Βλ. Μυλωνόπουλο, ό.π., σελ.37.
58.  Βλ. σχετικά Βασιλάκη, ό.π., σελ. 1342.
59.  Βλ. και Βασιλάκη, ό.π., σελ.1343.
60.  Καϊάφα-Γκμπάντι .Μ, Ποινικό δίκαιο και καταχρήσεις της πληροφορικής, Αρμενόπουλος 

2007, σελ.1065, Μυλωνόπουλος, ό.π., σελ.92,93. 
61.  Βλ. και Καϊάφα-Γκμπάντι, ο.π., σελ.1065.
62.  Καϊάφα-Γκμπάντι, ο.π., σελ.1065.
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Ζήτημα τίθεται όμως ως προς την οριοθέτηση της διάταξης της παρ.2 του άρ-
θρου 370 Γ ΠΚ σε σχέση με το άρθρο 370 Β ΠΚ το οποίο τιμωρεί επίσης την πα-
ραβίαση στοιχείων ή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (δηλαδή εν 
προκειμένω την παράνομη διείσδυση σε ηλεκτρονικά δεδομένα). Προς αποφυ-
γή ολοκληρωτικής κάλυψης του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 370Γ παρ.2 ΠΚ 
από το άρθρο 370 Β ΠΚ υποστηρίζεται ορθά στη θεωρία ότι η εφαρμογή του 
άρθρου 370 Β θα πρέπει να περιοριστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει την 
παράνομη διείσδυση σε κρατικά, επιστημονικά επαγγελματικά ή επιχειρησιακά 
απόρρητα συμπεριλαμβάνοντας την εμπορική, βιομηχανική κλπ. κατασκοπία63.

Επομένως οι υπό μελέτη συμπεριφορές που μένουν ακάλυπτες από το νόμο περί 
αθέμιτου ανταγωνισμού όπως η αθέμιτη αντιγραφή, χρησιμοποίηση και αποκά-
λυψη, αλλά και κάθε άλλη παραβίαση προγραμμάτων η/υ καλύπτονται από το 
άρθρο 370 Β ΠΚ που αφορά την παραβίαση απορρήτων τη σχετιζόμενη με ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές Η υπαγωγή στο άρθρο 370Β ΠΚ επιτυγχάνεται, εφόσον 
τα προγράμματα η/υ συνιστούν επαγγελματικά ή επιχειρησιακά απόρρητα (και 
υπάρχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον για τη μεταχείρισή τους ως τέτοιων όπως 
συμβαίνει ούτως ή άλλως στις υπό εξέταση περιπτώσεις). 

Ακόμη στην περίπτωση του άρθρου 370 Β παρ.1 ΠΚ για να είναι αξιόποινη η πα-
ραβίαση των απορρήτων προγραμμάτων ή των δεδομένων δεν απαιτείται η διε-
ρεύνηση σχετικά με το αν ο δράστης είχε πρόθεση βλάβης ή όχι64. 

Επομένως οι ακάλυπτες από τις διατάξεις των άρθρων 16-18 N 146/1914 και τα 
κενά ως προς την προστασία του εμπορικού και βιομηχανικού απορρήτου καλύ-
πτονται επαρκώς από το άρθρο 370 Β ΠΚ.

Εντούτοις και πάλι δεν λείπουν προβλήματα ή αντιφάσεις:

Ειδικότερα η εφαρμογή του άρθρου 370 Β ΠΚ εξαρτάται από το αν η απόρρητη 
πληροφορία είναι ή όχι αποθηκευμένη στη μνήμη του υπολογιστή. 

Αναλυτικά, ενώ η αποκάλυψη ενός βιομηχανικού απορρήτου, το οποίο είναι 
αποθηκευμένο στη μνήμη ενός υπολογιστή ή η απλή διείσδυση σ΄αυτό από 
υπάλληλο τιμωρείται κατά το άρθρο 370 Β παρ.2 ΠΚ με φυλάκιση τουλάχιστον 
ενός έτους, για την ίδια πράξη, σε περίπτωση που το ίδιο απόρρητο δεν είναι 
αποθηκευμένο,  επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι μηνών και χρηματική ποινή 
3.000 δρχ. σύμφωνα με το άρθρο10 παρ.1 N 146/191465.

63.  Καϊάφα-Γκμπάντι, ο.π., σελ.1067,1068. Ακόμη βλ. Μυλωνόπουλο, ό.π., σελ.91, Κιούπη 
Δ., Ποινικό Δίκαιο και Internet, 1999, σελ.134.

64.  Μυλωνόπουλος, ό.π., σελ.80.
65.  Μυλωνόπουλος, ό.π., σελ.82.
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Επιπρόσθετα αυτός που παρακινεί άλλον στην αποκάλυψη απόρρητου λογισμι-
κού ή δεδομένων τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 N 146/1914 (δηλα-
δή με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών και χρηματική ποινή) εφόσον πρόκειται για 
εμπορικό ή βιομηχανικό απόρρητο και ο ίδιος έχει σκοπό ανταγωνισμού. 

Αν αντίθετα η παρακίνηση αφορά στην αποκάλυψη κρατικού ή επαγγελματικού 
απορρήτου θα εφαρμοσθούν όχι πλέον οι διατάξεις του N 146/1914 περί αθέμι-
του ανταγωνισμού αλλά το άρθρο 186 ΠΚ στο οποίο προβλέπονται αυστηρότε-
ρες ποινές φυλάκισης66. 

Δηλαδή στις παραπάνω περιπτώσεις το αξιόποινο και η βαρύτητα της ποινής 
εξαρτώνται από το τυχαίο στοιχείο της εισαγωγής σε η/υ και όχι π.χ. από τη 
σημασία του απορρήτου. 

Επιπλέον, εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, ειδικά η αντιγραφή των ως άνω 
προγραμμάτων χωρίς δικαίωμα δύσκολα θα μπορούσε να υπαχθεί στη διάταξη 
του άρθρου 216 ΠΚ ως κατάρτιση πλαστού εγγράφου, ακόμη και αν συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις της διευρυμένης έννοιας του εγγράφου κατά το άρθρο 13 γ ΠΚ. 

Η δυσκολία υπαγωγής της αντιγραφής προγράμματος η/υ στο άρθρο 216 ΠΚ ως 
κατάρτιση πλαστού εγγράφου οφείλεται στο ότι θα πρέπει κατά το άρθρο 216 
ΠΚ να συντρέχει στο πρόσωπο του δράστη σκοπός παραπλάνησης άλλου με τη 
χρήση πλαστού για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες67. 

Αντίθετα οι δράστες της αντιγραφής των προγραμμάτων πολύ σπάνια έχουν 
σκοπό παραπλάνησης σχετικά με την προέλευσή τους. 

Επίσης, όταν τα προγράμματα η/υ αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο υπολογι-
στή υπάρχουν δυσκολίες απόδειξης του δημιουργού του ηλεκτρονικού αρχείου, 
διότι η κυριότητα ή η νόμιμη κατοχή του η/υ δεν σημαίνει αυτόματα και απόδει-
ξη του παραπάνω δημιουργού68.

Το ίδιο ισχύει και με τη χρησιμοποίηση αντιγραμμένων προγραμμάτων η/υ, των 
οποίων η χρήση τους θα μπορούσε να εμπίπτει στο άρθρο 216 παρ.1 ή 3 ΠΚ, σε 
περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων του πλαστού εγγράφου και του σκο-
πού παραπλάνησης κατά τα ανωτέρω69.

66.  Βλ. Μυλωνόπουλο, ό.π., σελ.83.
67.  Καϊάφα-Γκμπάντι, ο.π., σελ.1072. 
68.  Βλ. Καϊάφα-Γκμπάντι, ο.π., σελ.1072.
69.  Καϊάφα-Γκμπάντι, ο.π., σελ.1075.
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Τέλος υπό προϋποθέσεις οι συμπεριφορές που μένουν ακάλυπτες από τις δια-
τάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού μπορεί να τιμωρηθούν και σύμφωνα με τις 
διατάξεις ειδικών ποινικών νόμων:

Συγκεκριμένα η αντιγραφή των προγραμμάτων η/υ μπορεί να υπαχθεί και στις 
αυστηρότερες διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία70 εφόσον τα προγράμμα-
τα αυτά δεν είναι κοινότυτα και πληρούν τις προϋποθέσεις του έργου κατά το άρ-
θρο 2 παρ.1 ,3 N 2121/199371. 

Επίσης και η χρησιμοποίηση του προγράμματος μπορεί να υπαχθεί στα ίδιες δια-
τάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία, υπό την προϋπόθεση της χρήσης τους σε 
δημόσια εκτέλεση ή της παρουσίασης στο κοινό χωρίς άδεια72. 

Εντούτοις λόγω των περιορισμών αυτών του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, 
η προστασία του άρθρου 370 Β ΠΚ είναι ευρύτερη και πληρέστερη.

Επιπρόσθετα στην περίπτωση της παράνομης πρόσβασης σε ηλεκτρονικό αρχείο 
προσωπικών δεδομένων θα μπορούσε να εφαρμοσθεί η διάταξη του άρθρου 22 
N 2472/199773. 

Τέλος στην περίπτωση της χωρίς δικαίωμα αποκάλυψης προγραμμάτων η/υ μπο-
ρεί να εφαρμοσθεί το άρθρο 22 N 2472/1997 όταν τα ηλεκτρονικά στοιχεία που 
αποκαλύπτονται αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία προέρ-
χονται από αρχείο.

Συμπερασματικά η ποινική προστασία που παρέχουν οι διατάξεις των άρθρων 
16-18 N 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού στις υπό μελέτη περιπτώσεις είναι 
αναποτελεσματική και παρουσιάζει πολλά κενά, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται 
η ανεπάρκεια του ως άνω νόμου και η ανάγκη τροποποίησής του τόσο ως προς τις 
τυποποιημένες αξιόποινες πράξεις όσο και ως προς τις προβλεπόμενες ποινές..

Εντούτοις τα κενά του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού καλύπτονται με επάρ-
κεια μέσω της προσφυγής στις παραπάνω τις διατάξεις του ΠΚ, κυρίως του 
άρθρου 370 Β ΠΚ και υπό προϋποθέσεις σε αυτές των ειδικών ποινικών νόμων 
όπως π.χ  στις διατάξεις του N 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία ή του N 
2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα.              

70.  Άρθρο 66 N 2121/1993.
71.  Καϊάφα-Γκμπάντι, ό.π., σελ.1072.
72.  Καϊάφα-Γκμπάντι, ό.π., σελ.1073.
73.  Καϊάφα-Γκμπάντι, ό.π., σελ.1068. Στην περίπτωση, κατά την οποία τα προσωπικά δε-

δομένα συνιστούν και επαγγελματικό απόρρητο, χωρίς όμως να είναι ευαίθητα, υπερι-
σχύει λόγω ποινής η διάταξη του άρθρου 370 Β ΠΚ (Καϊάφα-Γκμπάντι, ό.π., σελ.1068).
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1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Unit)1 
ορίζει την κυβερνοασφάλεια ως τη συλλογή εργαλείων, πολιτικών, εννοιών 
ασφάλειας, εγγυήσεων ασφάλειας, κατευθυντήριων γραμμών, προσεγγίσεων 
διαχείρισης κινδύνου, δράσεων, κατάρτισης, βέλτιστων πρακτικών, διασφάλι-
σης και τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία της 
διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των κεφαλαίων 
στις διασυνδεδεμένες υποδομές που ανήκουν στην κυβέρνηση, τους ιδιωτικούς 
οργανισμούς και τους πολίτες. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν συνδεδεμένες 
υπολογιστικές συσκευές, προσωπικό, υποδομή, εφαρμογές, υπηρεσίες, συστή-
ματα τηλεπικοινωνιών και δεδομένα στο κυβερνοχώρο2.

Η πληροφορία είναι στο επίκεντρο των πληροφοριακών συστημάτων και απο-
στολή της κυβερνοασφάλειας είναι η προστασία της πληροφορίας όπου και αν 
αυτή βρίσκεται διαθέσιμη (υπολογιστές, δίκτυα, προγράμματα) από ακούσια ή 
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλαγή ή καταστροφή. Παρά την ομολογου-
μένως αλματώδη εξέλιξη των ψηφιακών υποδομών την τελευταία 20ετία, η τε-
χνολογία αποδεικνύεται ότι είναι εγγενώς ευάλωτη, λαμβανομένων υπόψιν των 
περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης, διακοπής της ροής της πληροφορίας, βλά-

1.  www.itu.int
2.  Guide to Developing a National Cybersecurity Strategy. Strategic engagement in 

cybersecurity, σ.13, διαθέσιμο σε https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-
CYB_GUIDE.01-2018-PDF-E.pdf
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βης ή/και καταστροφής των υποδομών, υποκλοπής δεδομένων, συχνά διαβαθ-
μισμένων.

Σε εθνικό επίπεδο, λαμβανομένης υπόψη και της τρέχουσας δύσκολης οικο-
νομικής συγκυρίας που διέρχεται η Ελλάδα, το διακύβευμα είναι η δημιουργία 
ενός ασφαλούς περιβάλλοντος Διαδικτύου, υποδομών και υπηρεσιών, που θα 
τονώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα τους οδηγήσει στην περαιτέρω 
χρήση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Με τη θέσπιση της Εθνικής 
Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας3, η οποία σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 
82/20174 συστάθηκε και λειτουργεί στην Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτι-
κής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κα-
θορίζονται οι βασικές αρχές για τη δημιουργία ενός ασφαλούς διαδικτυακού πε-
ριβάλλοντος στην Ελλάδα, τίθενται οι στρατηγικοί στόχοι και το πλαίσιο δρά-
σεων μέσω του οποίου αυτοί θα εκπληρωθούν και επιχειρείται να καλυφθεί το 
οργανωτικό και συντονιστικό κενό ανάμεσα στους φορείς που δραστηριοποιού-
νται στην Ελλάδα στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τόσο στο δη-
μόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

2.  Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679  
και η σχέση του με την Κυβερνοασφάλεια 

Η κλίμακα της συλλογής και της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που επέτρεψε στην τε-
χνολογία που χρησιμοποιείται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στις δημόσιες αρ-
χές να κάνουν εκτεταμένη χρήση των δεδομένων αυτών για την επιδίωξη των 
δραστηριοτήτων τους. Οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, ανέδει-
ξαν σε μεγάλο βαθμό την «ανεπάρκεια» της κοινοτικής Οδηγίας 95/46/ΕΚ, κυ-
ρίως λόγω της ύπαρξης αποκλίσεων κατά την εκτέλεση και εφαρμογή της στις 
χώρες της ΕΕ5, καθώς η Οδηγία δεν κατόρθωσε να αποτρέψει τον κατακερματι-
σμό της εφαρμογής της προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση6, 

3.  Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας,3η αναθεώρηση, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 7.3.2018, διαθέσιμο σε https://www.enisa.europa.eu/
topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/NCSSGR.pdf

4.  Προεδρικό Διάταγμα 82/2017 (ΦΕΚ Α΄ 117/10.8.2017) Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

5.  Βλ. σχετικά προοίμιο 2016/679 ΕΕ
6.  Ενδεικτικά, αξίζει να σχολιαστεί ότι η Ελλάδα, ελλείψει σχετικού νομοθετήματος για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων ενσωμάτωσε την κοινοτική Οδηγία 95/46ΕΚ στο 
εθνικό δίκαιο το 1997 με το Ν 2472/1997 σε αντίθεση με τη Γαλλία, που προφανώς εξαι-
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την ανασφάλεια δικαίου ή τη διαδεδομένη στο κοινό αντίληψη ότι υπάρχουν ση-
μαντικοί κίνδυνοι για την προστασία των φυσικών προσώπων, ιδίως όσον αφο-
ρά τη δραστηριότητά τους μέσω διαδικτύου.

Μετά από διάλογο ετών, η ΕΕ κατέληξε στο κείμενο του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων7 (στο εξής ΓΚΠΔ ή Κανονισμός), που τέθηκε σε ισχύ 
στις 25.5.2018 και που επιχειρεί να διασφαλίσει ένα ισχυρό και πιο συνεκτικό 
πλαίσιο προστασίας των δεδομένων στην Ένωση, υποστηριζόμενο από αυστη-
ρή εφαρμογή της νομοθεσίας, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί 
η αναγκαία εμπιστοσύνη που θα επιτρέψει στην ψηφιακή οικονομία να αναπτυ-
χθεί στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Απώτερος στόχος του ΓΚΠΔ είναι να 
ενισχυθούν η ασφάλεια δικαίου και η πρακτική ασφάλεια για τα φυσικά πρόσω-
πα, τους οικονομικούς παράγοντες και τις δημόσιες αρχές, όπως αυτή αποτυ-
πώνεται και στη στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια. 

Η χάραξη για τη Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενω-
σιακό επίπεδο, δεν θα μπορούσε παρά να επηρεαστεί από τις διατάξεις του Κα-
νονισμού, κυρίως σε επίπεδο φορέων επεξεργασίας της πληροφορίας και απαι-
τήσεων ασφάλειας. Η όλη δομή του Κανονισμού, η προστασία των δεδομένων 
από το σχεδιασμό και εξ ορισμού (άρθρο 25), όπως συμβαίνει στα πληροφορια-
κά συστήματα που συνεργάζονται σε περίπτωση περιστατικού επικίνδυνου για 
την κυβερνοασφάλεια, η καταγραφή των εμπλεκόμενων φορέων, που κατά πε-
ρίπτωση είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 24), οι από κοινού υπεύθυ-
νοι επεξεργασίας (άρθρο 26), ο εκτελών την επεξεργασία (άρθρο 28), η απο-
τύπωση των αρχείων δραστηριοτήτων (άρθρο 30) από όπου προκύπτει η ροή 
και ο κύκλος ζωής της πληροφορίας, η γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
στην αρμόδια εποπτική αρχή (άρθρο 33), η εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων (άρθρο 35) κατά κύριο λόγο μεγάλης κλίμακας ή δι-
αβαθμισμένα, η προηγούμενη διαβούλευση (άρθρο 36) στην περίπτωση που η 
εκτίμηση αντικτύπου υποδείξει ότι η επεξεργασία θα προκαλούσε υψηλό κίν-

τίας του Ν 78-17 για την πληροφορική και τις ελευθερίες, καθυστέρησε 9 χρόνια να εν-
σωματώσει την κοινοτική Οδηγία στο εθνικό δίκαιο, ψηφίζοντας το Ν 2004-801. Για πε-
ραιτέρω ανάλυση, βλ. Μυλώση, Μαρία, «Η έννομη προστασία των δεδομένων οικονομι-
κής συμπεριφοράς από την αθέμιτη ηλεκτρονική επεξεργασία τους: συγκριτική μελέτη 
της νομικής ρύθμισης σε Ελλάδα και Γαλλία», Θεσσαλονίκη, 2015, διαθέσιμο σε ψηφιακή 
μορφή: https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17488

7.  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων), Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L119/1-88, 4.5.2016
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δυνο ελλείψει μέτρων μετριασμού του κινδύνου από τον υπεύθυνο επεξεργα-
σίας, η αμοιβαία συνδρομή των εμπλεκόμενων εποπτικών αρχών (άρθρο 61) 
και ο μηχανισμός συνεκτικότητας (άρθρο 63), συναντώνται, έστω και με άλλη 
διατύπωση στο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια και 
εξασφαλίζουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. 

Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές ειδικά 
για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης 
ποινικών αδικημάτων συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης έναντι των απει-
λών κατά της δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψής τους και της ελεύθερης κυ-
κλοφορίας των δεδομένων αυτών που αφορούν κατ’εξοχήν την κυβερνοασφά-
λεια, αποτελεί το αντικείμενο ειδικής ενωσιακής νομικής πράξης. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία από δημόσιες αρχές σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ θα πρέπει, όταν χρησιμοποιούνται για αυτούς 
τους σκοπούς, να ρυθμίζονται από ειδικότερη ενωσιακή νομική πράξη, δηλαδή 
την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8. 

3.  Βασικές αρχές και στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής 
Κυβερνοασφάλειας 

Στις βασικές αρχές της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια, συγκα-
ταλέγονται η ανάπτυξη και η εδραίωση ενός ασφαλούς και ανθεκτικού κυβερ-
νοχώρου ο οποίος θα ρυθμίζεται στη βάση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών 
κανόνων, προτύπων και ορθών πρακτικών και στον οποίο οι πολίτες, και οι φο-
ρείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα δραστηριοποιούνται και θα αλληλε-
πιδρούν με ασφάλεια, σύμφωνα με τις αξίες που διέπουν ένα κράτος δικαίου, 
όπως, ενδεικτικά, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας και η συ-
νεχής βελτίωση των δυνατοτήτων των αρχών σε επίπεδο υποδομών και επιχει-
ρησιακής συνέχειας. Το γεγονός ότι η ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο οφείλει να 
ακολουθεί το ρυθμό ανάπτυξης των υποδομών, είναι και ο λόγος που οδήγησε 
τον εθνικό νομοθέτη να αποτιμά, να αναθεωρεί και να επικαιροποιεί την Εθνική 
Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, εφόσον είναι αναγκαίο, κάθε τριετία το αργό-
τερο. Καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη ισχυρής κουλτούρας ασφάλειας 
των πολιτών και των χρηστών πληροφοριακών συστημάτων, αξιοποιώντας τις 
σχετικές δυνατότητες της ακαδημαϊκής, κοινότητας και εν γένει των φορέων 

8.  Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L119/89-131,4.5.2016
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του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην κατεύθυνση της επίγνωσης (awareness) 
που εισάγει και το κείμενο του Κανονισμού και του ψηφιακού εγγραματισμού 
(digital literacy). 

Με βάση τα παραπάνω, οι στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας 
θα μπορούσαν να συνοψιστούν στην ενίσχυση της ικανότητας των φορέων του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των συμ-
βάντων κυβερνοασφάλειας, στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και στη δυνατό-
τητα ανάκτησης των συστημάτων ΤΠΕ έπειτα από κυβερνοεπιθέσεις, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια της διοίκησης. Στην κατεύθυνση αυτή, κινείται η δη-
μιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου συντονισμού και συνεργασίας με τον 
ταυτόχρονο καθορισμό των επιμέρους αρμοδιοτήτων και ρόλων των εμπλεκό-
μενων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την εφαρμογή της Εθνικής 
Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, με ενεργό συμμετοχή της χώρας στις διεθνείς 
πρωτοβουλίες και δράσεις κυβερνοασφάλειας των διεθνών οργανισμών για την 
ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και την ευαισθητοποίηση όλων των κοινωνι-
κών φορέων και ενημέρωση των χρηστών για ασφαλή χρήση του κυβερνο-
χώρου. Ταυτόχρονα, το εθνικό θεσμικό πλαίσιο οφείλει να συμβαδίζει με τις 
νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές σε ενωσιακό επίπε-
δο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Κανονισμού που δεσμεύει σε κάθε πε-
ρίπτωση το σύνολο των κρατών μελών. 

4.  Το πλαίσιο δράσης της Εθνικής Στρατηγικής  
για την Κυβερνοασφάλεια

Η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση της Στρατηγικής και ακολούθως την αξιολόγηση και την αναθεώρη-
ση της. Τα στάδια αυτά ορίζουν έναν συνεχή κύκλο ζωής, υπό την έννοια ότι η 
Εθνική Στρατηγική πρώτα αναπτύσσεται και υλοποιείται, στην συνέχεια αξιολο-
γείται βάσει προκαθορισμένων δεικτών αξιολόγησης και, εφόσον κριθεί απα-
ραίτητο, αναθεωρείται και επικαιροποιείται9, ανταποκρινόμενη στις εκάστοτε 
ανάγκες αλλά και τις νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα συνέβη με 
την Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
που θεσμοθετεί μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου 
και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση10. 

9.    Βλ. Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, ό.π., σελ.9
10.  Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L194/1-30, 19.7.2016
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Ακολουθώντας το πρότυπο του Κανονισμού, σε επίπεδο καταγραφής προσώ-
πων, διαδικασιών, αρχείων, αποτύπωσης κενών και εκτίμησης αντικτύπου, για 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής, πρέπει καταρχήν να 
καταγραφούν οι εμπλεκόμενοι φορείς (stake holders) τόσο του δημόσιου όσο 
και του ιδιωτικού τομέα. 

Ακολούθως, πρέπει να αποτυπωθούν οι κρίσιμες υποδομές του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα και να καταγραφούν οι μεταξύ τους εξαρτήσεις, φερ’ειπείν 
μέσω των συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών των φορέων, που δια-
σφαλίζουν αξιόπιστη ανταλλαγή πληροφοριών μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και σεβασμού σε επίπεδο ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των φο-
ρέων που συμμετέχουν στην Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας. 

Όπως ήδη ειπώθηκε, κατά το πρότυπο του Κανονισμού, για την καλύτερη δυνα-
τή υλοποίηση της Στρατηγικής, πρέπει απαραιτήτως να εκπονηθεί μελέτη απο-
τίμησης επικινδυνότητας σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα βασίζεται στην αναγνώ-
ριση, την ανάλυση και τελικώς την αποτίμηση των επιπτώσεων των κινδύνων 
που θα οδηγήσει στον καθορισμό ενός σχεδίου προστασίας των κρίσιμων υπο-
δομών ανά τομέα ή/και ανά φορέα. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι καθοριστικής 
σημασίας η συμβολή των δομών και των ομάδων που έχουν επιχειρησιακό ρόλο 
στη διασφάλιση της Κυβερνοασφάλειας (π.χ. ομάδες απόκρισης για συμβάντα 
που αφορούν την ασφάλεια υπολογιστών).

Η μελέτη, η οποία θα πρέπει να επικαιροποιείται ανά τριετία, οφείλει να λαμβά-
νει υπόψη της όλες τις πιθανές απειλές, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με κα-
κόβουλες ενέργειες (όπως για παράδειγμα στην περίπτωση τέλεσης κυβερνοε-
γκλήματος ή κυβερνοεπίθεσης), τους εμπλεκόμενους φορείς, τις κρίσιμες υπο-
δομές και τους κινδύνους που σχετίζονται με φυσικά φαινόμενα, τεχνικές αστο-
χίες ή δυσλειτουργίες και ανθρώπινα λάθη. 

Για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής απαραίτητη είναι 
μεταξύ άλλων και η καταγραφή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την 
εξυπηρέτηση των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής, δηλαδή οι προβλεπόμενες 
νομοθετικές ρυθμίσεις, οι ανατιθέμενοι ρόλοι και οι κατανεμημένες αρμοδιότη-
τες φορέων που σχετίζονται με την Κυβερνοασφάλεια (πχ επεξεργασία προσω-
πικών δεδομένων, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, άρση του απορρήτου των επι-
κοινωνιών, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δικτύων κλπ), οι κανονιστικές 
πράξεις που εξειδικεύονται ανά τομέα (πχ τραπεζικό, φορολογικό, ιατρικό) και 
η ως τώρα επίπτωσή τους στη βελτίωση της Κυβερνοασφάλειας (πχ κανονισμοί 
και ελεγκτικός ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος), τα υφιστάμενα σχέδια αντι-
μετώπισης έκτακτων αναγκών (όπως Καλλικράτης, Εγνατία, Ξενοκράτης κ.λπ.) 
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καθώς και οι ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς οδηγίες και κανονισμοί σχετικά με 
την ασφάλεια των δικτύων και τωνπληροφοριών καθώς και των κρίσιμων υπο-
δομών (ενδεικτικά, ο Οδηγός ανάπτυξης Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλει-
ας που συντάσσει και επικαιροποιεί η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών).

Το πλαίσιο δράσης περιλαμβάνει την κατάρτιση εθνικού σχεδίου έκτακτης ανά-
γκης στον Κυβερνοχώρο, το οποίο θα καθορίζει τις δομές και τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των σημαντικών περιστατικών που πραγματοποιούνται σε κρί-
σιμα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής των φορέων που συμμετέ-
χουν στην Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας και την αποκατάσταση των 
υπηρεσιών που οι φορείς αυτοί προσφέρουν στην κοινωνία. Εξυπακούεται ότι 
και σε αυτό το πεδίο, πρέπει προηγουμένως να έχουν οριστεί οι ρόλοι και οι 
αρμοδιότητες των διαφόρων φορέων που διαχειρίζονται το εκάστοτε επικίνδυ-
νο περιστατικό. Για τον λόγο αυτό, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην Εθνική Στρατηγι-
κή Κυβερνοασφάλειας φορείς, οφείλουν να λαμβάνουν τα τεχνικά και οργανω-
τικά μέτρα που διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των συ-
στημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών τους και να ελαχιστοποιούν τις επι-
πτώσεις ενός περιστατικού ασφαλείας. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας είναι 
αρμόδια να ορίσει (πχ μέσω κανονιστικών πράξεων) τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ασφάλειας και τα αντίστοιχα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, βάσει της αποτί-
μησης επικινδυνότητας σε εθνικό επίπεδο, που οι φορείς οφείλουν να εφαρμό-
ζουν ώστε να επιτύχουν ένα θεμελιώδες και κοινό επίπεδο ασφάλειας. Στην κα-
τεύθυνση αυτή, μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα οι ομάδες απόκρισης, των 
οποίων ο κύριος ρόλος είναι ο συντονισμός των δράσεων κατά τη διαχείριση 
του περιστατικού από τους εμπλεκόμενους φορείς, βάσει καθορισμένων ρό-
λων, αρμοδιοτήτων και διαδικασιών αλλά και επιχειρησιακών και επικοινωνια-
κών δυνατοτήτων. Παράλληλα, οι εθνικές ασκήσεις ετοιμότητας αποτελούν ση-
μαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση της ετοιμότητας των φορέων που συμμε-
τέχουν και τον εντοπισμό των αδυναμιών και της ευπάθειας των συστημάτων 
(π.χ. άσκηση ΠΑΝΟΠΤΗΣ). Μέσω της προσομοίωσης περιστατικών ασφάλειας 
παρέχεται καταρχήν η δυνατότητα να αντιμετωπισθούν περιστατικά ασφάλειας 
σε συνθήκες που αφορούν σε πραγματικά περιστατικά, με την εφαρμογή σχετι-
κών μέτρων ασφάλειας που έχουν ληφθεί καθώς και συναφών καταρτισθέντων 
σχεδίων έκτακτης ανάγκης, ώστε οι φορείς να προβούν στις σχετικές βελτιώ-
σεις και επικαιροποιήσεις και παράλληλα ενισχύεται η ανταλλαγή πληροφορι-
ών και γνώσεων, η συνεργασία μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν και ενδυ-
ναμώνεται, παράλληλα η κουλτούρα της συνεργασίας για την αύξηση του επί-
πεδου Κυβερνοασφάλειας στη χώρα. 
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Εκτός από τους συντονισμένους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 
καθοριστικής σημασίας είναι και ο ρόλος των πολιτών των οποίων η γνώση σχε-
τικά με τους κινδύνους του διαδικτυακού περιβάλλοντος πρέπει να ενισχυθεί 
κατά κύριο λόγο μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης από εκπαιδευτικές δράσεις 
για τους διαχειριστές και χρήστες των συστημάτων επικοινωνιών και πληροφο-
ρικής των φορέων. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι σημαντικός ο ρόλος της ακα-
δημαϊκής κοινότητας μέσω της συμμετοχής σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα διε-
θνή ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, και της προσαρμογής των προ-
γραμμάτων σπουδών, σχετικά με θέματα που άπτονται της Εθνικής Στρατηγικής 
Κυβερνοασφάλεια με την ταυτόχρονη προαγωγή των εξειδικευμένων γνώσεων. 

5. Τελικές σκέψεις

Η Κυβερνοασφάλεια, είναι μια διαρκής πρόκληση την οποία καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, για την επί-
τευξη των κοινωνικοοικονομικών τους στόχων. Οι διατάξεις του Κανονισμού 
2016/679, οριοθετούν τις προϋποθέσεις για το κατάλληλο σχέδιο δράσης που 
πρέπει να υλοποιηθεί για ένα κατά το δυνατόν ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλ-
λον. Η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο οργανωσιακό, υπο-
δομών και νομοθεσίας και η συνδρομή της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω ερευ-
νητικών προγραμμάτων και εξειδικευμένης γνώσης, θα προετοιμάσουν τον ψη-
φιακά ενημερωμένο πολίτη ώστε να καταστεί συνειδητοποιημένος χρήστης των 
ψηφιακών υπηρεσιών και ως εκ τούτου λιγότερο ευάλωτος σε θέματα κυβερ-
νοασφάλειας. 



       Εγκληματολογική ανάλυση κυβερνοεπιθέσεων 
και νομικά ζητήματα

Αθανάσιος Δημητριάδης
Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστήμιου Μακεδονίας

1.  Εισαγωγή 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της πληροφορικής και η ευρύτατη χρήση 
του Διαδικτύου έχουν στρέψει το σύνολο των δραστηριοτήτων του σύγχρονου 
ανθρώπου, στον κυβερνοχώρο. Ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής αυτής ανά-
πτυξης, είναι ευαίσθητα και μη προσωπικά δεδομένα, όπως τραπεζικοί λογα-
ριασμοί, κωδικοί πρόσβασης (passwords), μυστικά, ιατρικά θέματα, θρησκευτι-
κές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις κ.α. να «ταξιδεύουν» μέσω διαδικτύου ή να βρί-
σκονται αποθηκευμένα σε υπολογιστικά συστήματα, με σκοπό την διεκπεραίω-
ση κάθε είδους δραστηριότητας, εμπορικής, κοινωνικής, επιστημονικής. Βάση 
των προαναφερομένων, διαμορφώθηκε κατάλληλο νομικό πλαίσιο, ώστε να 
εξασφαλίζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου κάθε μορφής επικοινωνίας. Ταυ-
τόχρονα όμως, ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής αυτής ανάπτυξης, ήταν και η 
στροφή και της εγκληματικότητας στον ηλεκτρονικό χώρο, δημιουργώντας έτσι 
ηλεκτρονικής μορφής εγκλήματα, όπως η παράνομη πρόσβαση σε υπολογιστι-
κά συστήματα. Τέθηκε επομένως η ανάγκη, η διακρίβωση εγκληματικών πράξε-
ων να επεκταθεί και στον χώρο αυτό εφαρμόζοντας παράλληλα το νομικό πλαί-
σιο που σχετίζεται με την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων όσο και 
του απορρήτου των επικοινωνιών. Ωστόσο, η εφαρμογή του νομικού πλαισί-
ου σε μία εγκληματολογική ανάλυση ψηφιακών συστημάτων θέτει σημαντικούς 
προβληματισμούς κάτι το οποίο αποδεικνύεται μέσω των σχετικών γνωμοδοτή-
σεων που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί.

Το άμεσο εμφανές αποτέλεσμα όλων των προαναφερομένων είναι να εγείρο-
νται προβληματισμοί τόσο νομικής όσο και τεχνικής φύσεως. Συγκεκριμένα, αυ-



240 Εγκληματολογική ανάλυση κυβερνοεπιθέσεων και νομικά ζητήματα

τοί αφορούν τόσο την νομιμότητα της διαδικασία διακρίβωσης εγκλημάτων που 
περιλαμβάνουν ψηφιακές συσκευές, όσο και την ίδια την ανάλυση τους, καθώς 
από το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν έχουν τεθεί σαφή όρια. Κρίνεται λοιπόν απα-
ραίτητη η δημιουργία ενός πλαισίου μέσω του οποίου η διαδικασία διακρίβωσης 
ψηφιακών εγκλημάτων θα είναι δικαστικά παραδεκτή.

Σκοπός της παρούσας είναι η μελέτη του νομικού πλαισίου, της διαδικασίας 
εγκληματολογικής ανάλυσης και η πρόταση κατηγοριοποίησης των σημείων 
ενός υπολογιστικού συστήματος που προστατεύονται από το απόρρητο των 
επικοινωνιών, ώστε να αποτελέσει την βάση ενός πλαισίου διακρίβωσης ψη-
φιακών εγκλημάτων με τρόπο αποδοτικό και δικαστικά παραδεκτό. Η εν λόγω 
ανάγκη κατηγοριοποίησης αποδεικνύεται μέσω της παρουσίασης των προβλη-
μάτων που θέτουν ενδεικτικά πρακτικά παραδείγματα, σχετικά με κυβερνοεπι-
θέσεις.

Η μελέτη αποτελείται από έξι ενότητες. Στο παρόν κεφάλαιο έγινε εισαγωγή στο 
αντικείμενο και αναλύθηκε το πρόβλημα και ο στόχος. Η δεύτερη ενότητα απο-
τελεί το θεωρητικό υπόβαθρο όπου γίνεται αναφορά σε οδηγίες του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, στο σχετικό εθνικό νομικό πλαίσιο και τέλος μελετάται ο το-
μέας της ψηφιακής εγκληματολογίας. Στη τρίτη ενότητα προτείνεται κατηγορι-
οποίηση των σημείων των υπολογιστικών συστημάτων που παρουσιάζουν ψη-
φιακά ιστορικό ενδιαφέρον. Στην μετέπειτα ενότητα παρουσιάζονται διάφοροι 
προβληματισμοί οι οποίοι έχουν ως στόχο την κατανόηση της σημαντικότητας 
στο να τεθούν σαφή όρια στην ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με μια εγκλημα-
τολογική εξέταση. Στην πέμπτη ενότητα αναλυτικά παρουσιάζεται ένα ολοκλη-
ρωμένο σενάριο μιας κυβερνοεπίθεσης και τα προβλήματα που δημιουργούνται 
κατά την διακρίβωση της και στην τελευταία ενότητα (υπό 6) εισάγονται συμπε-
ράσματα και μελλοντικές προτάσεις.

2. Θεωρητικό Υπόβαθρο
2.1. Νομικό Πλαίσιο

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο με την προστα-
σία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Η συνταγματική προστασία των προσωπικών δεδομένων καλύπτεται από:

●  Άρθρο 2 παρ. 1 όπου «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου 
αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».
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●  Άρθρο 5 παρ. 1 σύμφωνα με το οποίο, «Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει 
ελεύθερα την προσωπικότητα του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονο-
μική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των 
άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

●  Άρθρο 9 σχετιζόμενο με το άσυλο της κατοικίας ως ένα από τα ατομικά και 
κοινωνικά δικαιώματα του ανθρώπου.

●  Άρθρο 9Α με το οποίο κατοχυρώθηκε συνταγματικά η προστασία των προ-
σωπικών δεδομένων. Η διάταξη αυτή έχει πεδίο εφαρμογής ευρύτερο από το 
άρθρο 9 και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι διευρύνει αυτή την κανονιστι-
κή διάταξη.

● Άρθρο 14 σχετικό με την Ελευθερία του τύπου.

●  Άρθρο 19 αναφερόμενο στο απόρρητο των επιστολών, ανταπόκρισης και επι-
κοινωνίας. Συγκεκριμένα με την παρ.1 διασφαλίζεται το απαραβίαστο του 
απορρήτου επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παράλληλα στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι ο 
νόμος θα ορίζει τα σχετικά με την ανεξάρτητη αρχή που διασφαλίζει το απόρ-
ρητο της παρ.1 και θα ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή 
δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρί-
βωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων Επίσης στο εν λόγω άρθρο γίνεται ανα-
φορά σε αρμόδια ανεξάρτητη αρχή –για την διασφάλιση του απορρήτου. Τέ-
λος αναφέρεται ότι στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 
αυτού και των άρθρων 9 και 9Α δεν αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία.

●  Άρθρο 25 παρ. 1 περί της «Αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία 
θεμελιωδών δικαιωμάτων» και άρα με την διάταξη αυτή ρητά κατοχυρώνεται 
το κοινωνικό κράτος δικαίου.

●  Άρθρο 101Α όπου προβλέπεται η συγκρότηση και λειτουργία ανεξάρτητης 
αρχής, τα μέλη της οποίας διορίζονται με ορισμένη θητεία και διέπονται από 
προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία.

Εν συνεχεία παρατίθενται οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απαντούν 
στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τόσο γενικά όσο και ειδικά στον 
χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

●  Οδηγία 95/46/ΕΚ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυ-
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κλοφορία των δεδομένων αυτών», η οποία αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο προ-
στασίας των προσωπικών δεδομένων».

●  Οδηγία 97/66/ΕΚ «περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα»

●  Οδηγία 2002/58/ΕΚ «Για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών». Η οδηγία αυτή εξειδικεύει την προηγούμενη αναφερόμενη 
στην προστασία δεδομένων σε συγκεκριμένο τομέα. Επίσης με αυτή καταρ-
γείται και αντικαθίσταται η πρώτη, ήτοι η οδηγία 97/66/ΕΚ.

●  Οδηγία 2006/24/ΕΚ «Για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υπο-
βάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοι-
νό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών 
και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ». Παρατηρούμε ότι αυτή εν 
μέρει τροποποιεί την προηγούμενη και η οποία επιβάλλει την διατήρηση συ-
γκεκριμένων δεδομένων κίνησης και θέσης (όχι του περιεχομένου της επικοι-
νωνίας) για το χρονικό διάστημα από έξι μήνες έως και δύο χρόνια, το οποίο 
ορίζεται από το κάθε κράτος μέλος.

●  Οδηγία 2009/136/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκ-
τρονικών επικοινωνιών.

●  Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφα-
σης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Επιπρόσθετα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η διασφάλιση του 
απορρήτου επιχειρείται από τους κάτωθι επιγραμματικά αναφερόμενους εκτε-
λεστικούς νόμους των άρθρων του συντάγματος που έχουν αναφερθεί παραπά-
νω και οι οποίοι ενσωματώνουν τις ως άνω οδηγίες.

●  Ν 2225/1994 «Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοι-
νωνίας και άλλες διατάξεις».

●  N 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα», με τον οποίο συστήθηκε και η Αρχή Προστασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).
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●  Ν 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση 
και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα-
φείς ρυθμίσεις».

●  Ν 3115/2003 με τον οποίο συστάθηκε η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) κατά εφαρμογή των άρθρων 19 και 101Α του 
Συντάγματος.

●  Ν 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

●  Ν 3471/06 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτι-
κής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του 
Ν 2472/1997».

●  Ν 3472/2006 περί ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης 
και άλλες διατάξεις (Τροποποιήσεις του Ν.3115/2003).

●  Ν 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου 
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις».

●  Ν 3783/2009 «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρε-
σιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις».

●  Ν 3917/2011 «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επε-
ξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών η-
λεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστη-
μάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώ-
ρους και συναφείς διατάξεις».

●  Ν 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκειας αυτής».

●  Ν 4070/2012 «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις».

●  Ν 4411/2016 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 
έγκλημα στον Κυβερνοχώρο κ.λπ.».

Τέλος, παρατίθενται γνωμοδοτήσεις σχετικές με το απόρρητο των ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών:

●  Υπ’ αριθμ. 06/2006 γνωμοδότηση του κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. Κυριά-
κου Καρούτσου «Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στα εργαστήρια Δ/νσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών- Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών (κο-
μπιούτερ-Η/Υ)».
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●  Υπ’ αριθμ. 09/2009 γνωμοδότηση του κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. Γ. Σα-
νιδά που αποτελεί απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος.

●  Υπ’ αριθμ. 12/2009 γνωμοδότηση του κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. Ι. Τέντε, 
η οποία επικυρώνει την ανωτέρω γνωμοδότηση

2.2. Ψηφιακή Εγκληματολογία

Ψηφιακή εγκληματολογία (digital forensics) ορίζεται η χρήση επιστημονικά 
αποδεκτών μεθόδων που αποσκοπούν στην αναγνώριση, συλλογή, εξέταση και 
ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων ενός υπολογιστικού συστήματος (οποιαδή-
ποτε ηλεκτρονική συσκευή με δυνατότητα μόνιμης ή προσωρινής αποθήκευσης 
δεδομένων) ή δικτύου, με σκοπό την εξαγωγή αδιαμφισβήτητων, αδιάβλητων 
και νομικά έγκυρων αποδεικτικών στοιχείων (ψηφιακών πειστηρίων)1.

Στόχος της ψηφιακής εγκληματολογίας είναι η απάντηση των 5 W’s και How 
ερωτημάτων, ήτοι2:

● “Who was involved” (Ποιός εμπλέκεται)

● “What happened” (Τι συνέβει)

● “When did it take place” (Πότε συνέβει)

● “Where did it take place” (Πού συνέβει)

● “Why did that happen” (Γιατί συνέβει) και 

● “How this happened” (Πώς συνέβει - modus operandi).

Η απάντηση των εν λόγω ερωτημάτων επιτυγχάνεται μέσω του εντοπισμού, της 
εξέτασης και της ανάλυσης των τεχνουργημάτων (artifacts) ενός υπολογιστικού 
συστήματος η δικτύου. Ο όρος τεχνούργημα είναι δανεισμένος από την αρχαιο-
λογία όπου εκεί ορίζεται ως τα κατασκευάσματα τα οποία παρουσιάζουν ιστο-
ρικό ενδιαφέρον. Παρότι δεν υφίσταται επίσημη έννοια του όρου τεχνούργημα, 
αναλογικά με τον αρχαιολογικό τομέα, στον τομέα της ψηφιακής εγκληματολο-
γίας, ένα τεχνούργημα αποτελεί ένα σημείο, αρχείο, τοποθεσία, δημιούργημα 

1.  Karen Kent, Suzanne Chevalier, Tim Grance, Hung Dang. Guide to Integrating Forensic 
Techniques into Incident Response. NIST. [Ηλεκτρονικό] 08 2006. http://nvlpubs.nist.
gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-86.pdf.

2.  Steve Anson, Steve Bunting, Ryan Johnson, Scott Pearson. Mastering Windows Network 
Forensics and Investigation. Second. s.l. : SYBEX,, 2012
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ενός Λειτουργικού Συστήματος (ΛΣ), εφαρμογής ή συσκευής που παρουσιάζει 
ψηφιακά, ιστορικό ενδιαφέρον. Παραδείγματα τεχνουργημάτων αποτελούν δι-
κτυακές διευθύνσεις (IP address), αρχεία κειμένου, αρχεία ρυθμίσεων, κλειδιά 
μητρώου ρυθμίσεων (registry keys) κ.α.

2.3. Προτεινόμενη κατηγοριοποίηση

Η εν λόγω προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των τεχνουργημάτων αποτελεί την 
βάση για την πλήρη κατανόηση των σημείων εξέτασης ενός υπολογιστικού συ-
στήματος. Επιπρόσθετα, η αποτελεί την βάση για την απαρίθμηση των τεχνουρ-
γημάτων και επομένως μπορεί να θέσει σαφή και ρητά όρια στην εξέταση τους 
υπό το πρίσμα της νομοθεσίας περί απορρήτου επικοινωνιών. Επιπλέον, σε 
κάθε αναθεώρηση του νομικού πλαισίου, βάση της κατηγοριοποίησης τα τε-
χνουργήματα μπορούν να αναθεωρούνται αντίστοιχα κάθε φορά αλλάζοντας ή 
όχι κατηγορία. Τέλος, αποτελεί το κοινό σημείο αναφοράς μεταξύ της επιστή-
μης της Νομικής και της Πληροφορικής. 

Τα τεχνουργήματα ενός υπολογιστικού συστήματος μπορούν να κατηγοριοποι-
ηθούν χρησιμοποιώντας δύο άξονες:

1. Την νομοθεσία περί απορρήτου επικοινωνιών. Έτσι ενα τεχνούργημα μπορεί:

●  να χρήζει βουλεύματος η εξέταση του (π.χ. IP διεύθυνση, διεύθυνση ιστότο-
που - www.facebook.com). Περαιτέρω μπορεί να ανήκει σε τεχνουργήματα 
όπως ορίζονται από τον Ν.3471/06:

i. δεδομένα κίνησης

ii. δεδομένα θέσης

iii. επικοινωνία

iv. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

●  να μην χρήζει βουλεύματος η εξέταση του (π.χ. ιστορικό εφαρμογων που 
έχουν λειτουργήσει σε ένα σύστημα, λογαριασμοί χρηστών ενός συστήμα-
τος). 

2. Την κατάσταση αποθήκευσης στην οποία μπορεί να βρίσκεται ένα τεχνούργη-
μα. Συγκεκριμένα αυτό μπορεί να είναι:

● αποθηκευμένο (π.χ. δίσκο του συστήματος).

●  υπό επεξεργασία σε μνήμη του συστήματος (π.χ. RAM, αρχείο ανάκτησης 
μνήμης RAM - pagefile.sys).
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● προσωρινά διαγεγραμμένο (κάδος ανακύκλωσης).

●  μόνιμα διαγεγραμμένο. Ένα τεχνούργημα σε αυτήν την κατάσταση μπορεί 
να ανακτηθεί είτε πλήρως είτε μερικώς (μέθοδος carving).

3. Περιπτώσεις – Προβληματισμοί

Πλήρη απαρίθμηση των τεχνουργημάτων και κατηγοριοποίηση τους δεν είναι 
είναι εφικτή, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία δεν θέτει σαφή όρια. Ισχυρά παρά-
δειγμα αποτελούν τα κάτωθι:

●  το αρχείο συστήματος ονομάτων τομέων (DNS: Domain Name System) στο 
οποίο αποθηκεύονται οι αντιστοιχίσεις διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτο-
κόλλου (IP: Internet Protocol) διευθύνσεων (π.χ. 172.217.7.163) με ονόματα 
ιστότοπων (π.χ. google.gr). Η εξέταση του εν λόγω αρχείου κρίνεται απαραί-
τητη καθώς μπορεί να οδηγήσει σε γεωγραφικό εντοπισμό του δράστη μιας 
κυβερνοεπίθεσης. Σύνηθες παράδειγμα είναι η διαδικασία εύρεσης IP διευ-
θύνσεων από ονόματα ιστοτόπων να έχει παραμετροποιηθεί ώστε να μην επι-
τελείται προς τον αρχικό σκοπό της αλλά για την αποστολή δεδομένων από 
ένα παραβιασμένο υπολογιστικό σύστημα προς τον δράστη μιας επίθεσης. 
Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 σε συνδυασμό με την παρ. 3 
και 4 του άρθρου 2 του Ν 3471/06, το ανωτέρω αρχείο προστατεύεται από 
το απόρρητο των επικοινωνιών και ως εκ τούτου η εξέταση και ανάλυση του 
χρήζει βουλεύματος άρσης απορρήτου. Από την άλλη μεριά, ωστόσο, φαίνε-
ται ότι το εν λόγω αρχείο δύναται να εξεταστεί καθώς ένα λειτουργικό σύστη-
μα αποθηκεύει αυτές τις αντιστοιχίσεις για χρόνο μεγαλύτερο από τον χρόνο 
που λαμβάνει χώρα η επικοινωνία. Δηλαδή, η διατήρηση αυτής της πληροφο-
ρίας είναι μεγαλύτερη από τον αναγκαίο χρόνο που χρειάζεται για την επίτευ-
ξη της επικοινωνίας. 

●  το αρχείο στο οποίο διατηρείται το ιστορικό ενός περιηγητή ιστού. Η εξέτα-
ση του εν λόγω αρχείου κρίνεται σημαντική ιδιαίτερα σε περιπτώσεις Phishing 
όπου ο δράστης έχει δημιουργήσει έναν πλαστό ιστότοπο για τον σκοπό την 
μόλυνσης του υπολογιστή του θύματος όταν αυτό επισκεφτεί τον εν λόγω 
ιστότοπο. Σύνηθες ενέργεια του δράστη αποτελεί να διαγράφει τα ίχνη του 
από το σύστημα όταν έχει ολοκληρώσει τον στόχο του. Στο εν λόγω παρά-
δειγμα θα διαγράψει είτε μέρος του αρχείου που διατηρείται το ιστορικό ενός 
περιηγητή είτε ολόκληρο το ιστορικό. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, η ονομα-
σία της εν λόγω κακόβουλης ιστοσελίδας δύναται να ανακτηθεί ως κείμενο. 
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Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.3471/06 το εν λόγω τε-
χνούργημα προστατεύεται από το απόρρητο. Από την άλλη μεριά, ωστόσο, η 
ανάκτηση της ονομασίας μια ιστοσελίδας σε κείμενο χωρίς την απόδειξη ότι 
αυτή αποτελούσε δεδομένα κίνησης μιας επικοινωνίας καθιστά το τεχνούργη-
μα στην κατηγορία που δεν εμπίπτουν στο απόρρητο των επικοινωνιών.

●  τα τεχνουργήματα (αρχεία βίντεο, εικόνας, κειμένου κ.α.) που δημιουργούνται 
από εφαρμογές ομότιμων δικτύων (P2P: Peer-to-Peer networks - torrents). 
Αυτά αρχικά φαίνεται να ανήκουν στην κατηγορία των τεχνουργημάτων που 
προστατεύονται από το απόρρητο. Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ-
θρου 2 του Ν.3471/06 ως επικοινωνία ορίζεται κάθε πληροφορία που ανταλ-
λάσσεται ή διαβιβάζεται μεταξύ ενός πεπερασμένου αριθμού μερών. Στα P2P 
δίκτυα, ωστόσο, η πληροφορία δύναται να ανταλλάσσεται μεταξύ όλων των 
χρηστών του διαδικτύου. Γεννάται επομένως το ερώτημα, εάν τα τεχνουργή-
ματα που ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται για σύνδεση σε P2P δίκτυα δεν 
εμπίπτουν στο απόρρητο των επικοινωνιών και άρα τα δεδομένα κίνησης, θέ-
σης αλλά και η ίδια η πληροφορία δύναται να εξεταστεί και να αναλυθεί. 

●  εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (Virtual Private Networks - VPN). Ένα τέτοιο δίκτυο 
είναι μία εικονική διαδικτυακή σύνδεση μεταξύ δύο Η/Υ, χρησιμοποιώντας 
την υπάρχουσα υποδομή του διαδικτύου. Λέγεται εικονική σύνδεση διότι χρη-
σιμοποιεί την υπάρχουσα φυσική σύνδεση με το διαδίκτυο για να δώσει την 
δυνατότητα σε απομακρυσμένα γραφεία ή χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ένα 
απομακρυσμένο τοπικό δίκτυο (συνήθως μίας επιχείρησης). Σε πολλές επιθέ-
σεις μπορεί να υπάρξει εξάπλωση της επίθεσης σε επιπρόσθετα υπολογιστικά 
συστήματα και άρα η εξέταση των τεχνουργημάτων (αρχεία καταγραφής συμ-
βάντων) των λογισμικών που επιτρέπουν την εγκαθίδρυση τέτοιων εικονικών 
ιδιωτικών δικτύων κρίνεται απαραίτητη. Το ερώτημα είναι εάν τα τεχνουρ-
γήματα αυτά ανήκουν στην κατηγορία αυτών που προστατεύονται από το 
απόρρητο, καθώς δεν αποτελούν επικοινωνία μέσω μιας διαθέσιμης στο κοι-
νό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Από την άλλη μεριά ωστόσο, για 
την εγκαθίδρυση ενός τέτοιου δικτύου συνήθως χρησιμοποιείται το διαδίκτυο.

4. Συμπεράσματα

Εν κατακλείδι παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη ερμηνεία του νόμου και 
ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η σύγκλιση της επιστήμης της Νομικής και της 
Πληροφορικής προς τον σκοπό αυτό. Οι σχετικές του απορρήτου γνωμοδοτή-
σεις επιβάλλουν την αναθεώρηση πολλών συμπερασμάτων και την δημιουργία 
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ενός ξεκάθαρου πλαισίου, διότι η επίκληση στην αυθεντία τους είναι αδύνατη να 
σταθεί νομικά. Εν τέλει ίσως επιβάλλεται μία αναθεώρηση του νόμου στην οποία 
πρέπει να συμμετέχουν επιστήμονες της Πληροφορικής και η οποία θα συμπε-
ριλαμβάνει και μελλοντικές τεχνολογίες (π.χ. cloud). Αυτό είναι επιτακτικό και 
λόγω της διεξαγωγής της αέναης μάχη μεταξύ της δικαιοσύνης και της εφευρε-
τικότητας του εγκλήματος, ως προς την εύρεση ή μη «κενών» νόμου. Επιπρό-
σθετα, τα όρια της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των επικοινωνιών πρέπει 
να είναι ρητά καθορισμένα και να μην επιδέχονται παρερμηνείες, διότι και κατά 
το άρθρο 2 του Συντάγματος ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώ-
που αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. Από την άλλη πλευ-
ρά όμως δεν πρέπει να παραλύεται το έργο της δικαιοσύνης και γενικότερα η 
διαδικασία της διακρίβωσης εγκλημάτων από τις διωκτικές αρχές.



       Διασυνοριακή ροή οικονομικών δεδομένων:  
Η Συμφωνία SWIFT

Σταυρούλα Ρίζου
Δικηγόρος, Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

1. Η διασυνοριακή ροή δεδομένων1

Ι.  Η διασυνοριακή ροή στο πλαίσιο του Γενικού  
Κανονισμού 2016/679

Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
εφαρμόζεται στις χώρες του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),2 όπου η 
διακίνηση προσωπικών δεδομένων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, και επιπλέον της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, είναι 
ελεύθερη.3 Αντίθετα, η μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ συλ-
λήβδην δεν επιτρέπεται ελεύθερα με βάσει το 44 άρθρο του Κανονισμού 
2016/679 και καθίσταται εφικτή μόνο υπό προϋποθέσεις,4 προκειμένου να δι-
ασφαλιστεί η μη υπονόμευση της προστασίας που παρέχει ο Γενικός Κανονι-
σμός στα προσωπικά δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες, οι 
οποίες δεν ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η διαβίβαση των δε-
δομένων εκτός ΕΕ επιτρέπεται μόνον όταν η τρίτη χώρα παρέχει «επαρκές 

1.  Βλ. άρθρο 4 στοιχ. 23 Κανονισμού 2016/679.
2.  Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, συντομογραφούμενος ως ΕΟΧ, αποτελείται από τα 

28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώ-
νης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (όλα εκτός της Ελβετίας, δηλαδή: Ισλανδία, Λιχτεν-
στάιν και Νορβηγία): http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Glossary:European_Economic_Area_(EEA).

3.  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/
rules-international-transfers-personal-data_el

4.  Weber, R. H., & Staiger, D. (2017). Transatlantic data protection in practice. Schulthess.
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επίπεδο προστασίας» των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 45 Κανονισμού 
2016/679) ή όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει παράσχει επαρκείς εγγυ-
ήσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής (άρθρο 46). Επιπλέον 
οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες (BCR)5 είναι ένας από τους τρόπους με τους 
οποίους μπορούν να αποδειχθούν τέτοιες επαρκείς διασφαλίσεις (άρθρο 47) 
από έναν όμιλο επιχειρήσεων ή ομίλους επιχειρήσεων οι οποίες ασκούν από 
κοινού οικονομική δραστηριότητα.6

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή της Ε.Ε. έχει την εξουσία, στο πλαίσιο του άρθρου 45 
του Κανονισμού 2016/679, όπως προβλέπονταν και στο άρθρο 25 παρ.6 της Οδη-
γίας 95/46/ΕΚ, να αποφαίνεται ότι μία τρίτη χώρα εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων είτε λόγω της εθνικής της νομοθεσίας 
είτε λόγω των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων η Ανδόρα (απόφαση 2010/625/EU), η Αργεντινή 
(2003/490/EC), ο Καναδάς, μόνον ως προς τις εμπορικές επιχειρήσεις, (2002/2/
EC), οι Φερόες Νήσοι (2010/146/EU), το Guernsey (2003/821/EC), η Νήσος του 
Μαν (2004/411/EC), το Jersey (2008/393/EC), το Ισραήλ (2011/61/EU), η Νέα 
Ζηλανδία (2013/65/EU), η Ελβετία (2001/518), η Ουρουγουάη (2012/484/EU)7. 
Όσον αφορά τις ΗΠΑ,επί του παρόντος έχει αναγνωρίσει ότι εξασφαλίζεται το 
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας μόνον ως προς το περιορισμένο πλαίσιο που 
διέπει η «Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα».8

Σε περίπτωση κατά την οποία η χώρα προς την οποία θα πραγματοποιηθεί η 
διαβίβαση των δεδομένων δεν έχει λάβει την προαναφερθείσα άδεια της Επι-
τροπής της Ε.Ε. του άρθρου 45 του Κανονισμού 2016/679, θα πρέπει να παρέ-
χονται εγγυήσεις από τον υπεύθυνο ή τον εκτελούντα την επεξεργασία προ-
κειμένου να εξασφαλιστεί η νομιμότητα της διαβίβασης. Ειδικότερα, η άδεια 
της Εποπτικής Αρχής απαιτείται κατά την διασυνοριακή μεταβίβαση δεδομέ-
νων εφόσον υπάρχουν: α) συμβατικές ρήτρες ή β) διατάξεις προς συμπερίλη-

5.  Για τον ορισμό των εταιρικών δεσμευτικών κανόνων βλ. άρθρο 4 στοιχ. 20 Κανονισμού 
2016/679. 

6.  Article 29 Working Party.(2018).Recommendation on the approval of the Processor Binding 
Corporate Rules form. Διαθέσιμο στο : http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=623848

7.  Βλ. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/
index_en.htm 

8.  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/
adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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ψη σε διοικητικές ρυθμίσεις μεταξύ δημόσιων αρχών ή φορέων οι οποίες πε-
ριλαμβάνουν εκτελεστά και ουσιαστικά δικαιώματα υποκειμένων των δεδο-
μένων. Δεν απαιτείται άδεια της Αρχής για τη διασυνοριακή διαβίβαση, διότι 
επιτυγχάνεται η παροχή εγγυήσεων, όταν υπάρχει: α) νομική δέσμευση μετα-
ξύ δημόσιων αρχών ή φορέων, β) δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες9, γ) τυποποι-
ημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από την Επιτροπή, δ) 
τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από εποπτική 
αρχή και εγκρίνονται από την Επιτροπή, ε) εγκεκριμένος κώδικας δεοντολογί-
ας, είτε τέλος στ) εγκεκριμένος μηχανισμός πιστοποίησης.10

Όταν δεν έχει εξασφαλιστεί απόφαση επάρκειας της Επιτροπής, αλλά ούτε και 
οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46 του Κανονισμού, 
η διαβίβαση επιτρέπεται, χωρίς άδεια της Εποπτικής Αρχής, σε εφαρμογή 
παρεκκλίσεων (Άρθρο 49), εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, οι 
οποίες αρκεί να υφίστανται διαζευτικά, όπως η συγκατάθεση του υποκειμέ-
νου, η αναγκαιότητα της διαβίβασης για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του 
υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας ή όταν η σύμβα-
ση συνήφθη προς όφελος του υποκειμένου των δεδομένων μεταξύ του υπευ-
θύνου επεξεργασίας και άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, η ύπαρξη ση-
μαντικών λόγων δημόσιου συμφέροντος, η θεμελίωση, η άσκηση ή η υποστή-
ριξη νομικών αξιώσεων, η προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκει-
μένου των δεδομένων ή άλλων προσώπων και όταν η διαβίβαση από μητρώο 
που σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους προορίζεται για 
την παροχή πληροφοριών στο κοινό και είναι ανοικτό για αναζήτηση πληρο-
φοριών είτε στο ευρύ κοινό είτε σε οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να επικαλε-
στεί έννομο συμφέρον.11 

Τέλος, σε περίπτωση που δεν καλύπτεται καμία από τις προαναφερθείσες 
προϋποθέσεις οι οποίες καθιστούν νόμιμη την διαβίβαση προσωπικών δεδο-
μένων από κράτη της ΕΕ προς τρίτες χώρες, (απόφαση επάρκειας της Επι-
τροπής, κατάλληλες εγγυήσεις, προϋποθέσεις για παρεκκλίσεις, εταιρικοί δε-
σμευτικοί κανόνες) η διαβίβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από ενημέ-
ρωση της Εποπτικής Αρχής και του υποκειμένου και εφόσον η διασυνορια-

9.    Article 29 Working Party.(2018).Recommendation on the approval of the Processor 
Binding Corporate Rules form. Διαθέσιμο στο: http://ec.europa.eu/newsroom/
article29/item-detail.cfm?item_id=623848

10.  Αρθρο 46 Κανονισμού 2016/679.
11.  Αρθρο 49 Κανονισμού 2016/679.
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κή διαβίβαση δεν είναι επαναλαμβανόμενη, αφορά μόνο περιορισμένο αριθμό 
υποκειμένων, είναι απαραίτητη για τους σκοπούς επιτακτικών έννομων συμ-
φερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας των οποίων δεν υπερι-
σχύουν τα συμφέροντα ή τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου και 
επιπλέον ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει εκτιμήσει όλες τις περιστάσεις που 
σχετίζονται με τη διαβίβαση των δεδομένων και έχει παράσχει τις δέουσες εγ-
γυήσεις για την προστασία των δεδομένων.12

Ως προς το ζήτημα της αρμοδιότητας της εκάστοτε εποπτικής αρχής των δια-
συνοριακών πράξεων επεξεργασίας, το άρθρο 56 του Κανονισμού 2016/679 
ορίζει ότι η Εποπτική Αρχή της κύριας ή της μόνης εγκατάστασης του υπευθύ-
νου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία είναι αρμόδια να ενερ-
γεί ως επικεφαλής εποπτική αρχή για τις διασυνοριακές πράξεις επεξεργα-
σίας, δηλαδή για την επεξεργασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων διάφορων εγκαταστάσεων του υπευθύνου ή εκτελούντος την 
επεξεργασία σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή μιας μόνης εγκατάστασης 
του υπευθύνου ή εκτελούντος την επεξεργασία στην ΕΕ αλλά που επηρεάζει ή 
ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς υποκείμενα των δεδομένων σε περισσότε-
ρα του ενός κράτη μέλη13. Η εκάστοτε εποπτική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 
64 του Κανονισμού, είναι αρμόδια να εγκρίνει κατά τον μηχανισμό συνεκτικό-
τητας, ο οποίος ιδίως στις διασυνοριακές περιπτώσεις επιτυγχάνεται μέσω του 
μηχανισμού συνεργασίας των εποπτικών αρχών14 που προβλέπεται στο άρθρο 
63, συγκεκριμένα τους Εταιρικούς Δεσμευτικούς Κανόνες, χωρίς να απαιτείται 
η ειδική άδεια από εποπτική αρχή, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 46 παρ. 2.15

12.  Αρθρο 49 Κανονισμού 2016/679.
13.  Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. Προσωπικά δεδομένα, Αθήνα, εκδ. Νομική Βιβλιο-

θήκη, 2016, σελ. 119 επ. και τις εκεί παραπομπές, Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., 
«Διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ: Η πρόσφατη απόφα-
ση του ΔΕΕ ενόψει της σχετικής δραστηριότητας του Facebook (C-362/14, M. Schrems 
κατά Ιρλανδού Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)», Δίκαιο Μέσων Ενημέ-
ρωσης και Επικοινωνίας 1 (2016), σσ. 12-24 και τις εκεί παραπομπές.

14.  Ομάδα εργασίας του Άρθρου 29 για την Προστασία των Δεδομένων.(2017).Κατευθυντή-
ριες γραμμές για την εφαρμογή και τον καθορισμό διοικητικών προστίμων για τους σκο-
πούς του Κανονισμού 2016/679. Διαθέσιμο στο: http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/
PAGE/APDPX/GDPR/FILES%20GDPR/WP253_EL.PDF

15.  Article 29 Working Party.(2018). Recommendation on the approval of the Processor 
Binding Corporate Rules form. Διαθέσιμο στο:http://ec.europa.eu/newsroom/
article29/item-detail.cfm?item_id=623850
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ΙΙ.  Διασυνοριακή Ροή Δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ:  
Από το καθεστώς Safe Harbor στο καθεστώς της Privacy Shield

Οι αρχές του «ασφαλούς λιμένα» ήταν μια συμφωνία η οποία συνήφθη για την 
προστασία των δεδομένων των πολιτών της ΕΟΧ, τα οποία μεταφέρονταν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες από εταιρείες των ΗΠΑ. Οι εταιρείες των ΗΠΑ που ήθελαν 
να συμμετάσχουν στο καθεστώς «Safe Harbor» πιστοποιούσαν ότι θα προστα-
τεύουν τα δεδομένα τα οποία μεταβιβάζονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των Ηνωμένων Πολιτειών.16 Οι αρχές του «ασφαλούς λιμένα» αποτυπώ-
νονται στην Απόφαση 2000/520 της Επιτροπής της ΕΕ, κατά την οποία το κα-
θεστώς αυτό εξασφαλίζει το κριτήριο του ικανοποιητικού επιπέδου προστα-
σίας των προσωπικών δεδομένων. Αναλυτικότερα, η εν λόγω απόφαση εξε-
δόθη στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναγνώρι-
ση των χωρών με επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
κατά το άρθρο 25 παρ.6 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. Εκτός των συμφωνιών «Safe 
Harbor», η διασυνοριακή ροή δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ επιτυγχάνονταν 
σε ρυθμιστικό επίπεδο, διαμέσου των Model Contractual Clauses, συμφωνά με 
τις οποίες διαβιβάζονταν επί του πρακτέου τα δεδομένα των παγκόσμιων τε-
χνολογικών εταιρειών17 και των Binding Corporate Rules που θεσπίστηκαν με 
την Σύσταση 1/2007.18 Η απόφαση 2000/520 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακυ-
ρώθηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ στις 6.10.2015 (υπόθ. C-362/2014).19Ως εκ 
τούτου, τον Οκτώβριο του 2015 για λόγους ασυμβατότητας προς το νομικό 
ευρωπαϊκό πλαίσιο, μετά και την αποκάλυψη μαζικής επεξεργασίας των δια-
βιβαζόμενων στις ΗΠΑ δεδομένων από τις Υπηρεσίες Ασφαλείας των ΗΠΑ, η 

16.  Hall, H. K. (2018). Restoring Dignity and Harmony to United States-European Union Data 
Protection Regulation. Communication Law and Policy, 23(2), 125-157.

17.  Robinson D. (2016) “Facebook data transfers threatened by EU ruling”, Financial Times, 
Διαθέσιμο στο : https://www.ft.com/content/8fe7c850-226f-11e6-9d4d-c11776a5124d

18.  Τάσσης Σ. , «ΔΕΕ υπόθ. C-362/2014, απόφ. της 6.10.2015 [Διασυνοριακή ροή δεδομέ-
νων] (σημ.)», Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 3 (2015), σελ. 498-512.

19.  Απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2015 στην υπόθεση C-362/14, Maximilian Schrems 
κατά Data Protection Commissioner, EU:C:2015:650, http://curia.europa.eu/juris/
document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd9d080de48ebc48fda74aaf9bd1
77eae4.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbhr0?doclang=EL&text=&pageIndex=0&part=1&mo
de=DOC&docid=169195&occ=first&dir=&cid=8915. Βλ. την Απόφαση σε Δίκαιο Μέσων 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας vol 3 2015, σσ. 498 επ, με σημείωμα Σ.Τάσση, Βλ. επίσης 
διεξοδικά Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, «Διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομέ-
νων από την ΕΕ στις ΗΠΑ: Η πρόσφατη απόφαση του ΔΕΕ ενόψει της σχετικής δραστη-
ριότητας του Facebook (C-362/14, M. Schrems κατά Ιρλανδού Επιτρόπου Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων)», Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας vol 1 (2016), 
σσ. 12-24 και τις εκεί παραπομπές.
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Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ νέους αυστηρότερους κανό-
νες προστασίας των διαβιβαζόμενων στις ΗΠΑ προσωπικών δεδομένων. 

Την 2.2.2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε με τις ΗΠΑ ένα νέο ρυθμιστι-
κό πλαίσιο για τη διατλαντική ροή δεδομένων με προστατευτικότερους κανό-
νες για τα διαβιβαζόμενα στις ΗΠΑ δεδομένα. Η 2016/1250 Απόφαση της Επι-
τροπής της 12ης Ιουλίου του 2016 έθεσε σε εφαρμογή την «Ασπίδα προστασίας 
ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα»20 η οποία αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις που 
έθεσε το Δικαστήριο της ΕΕ στην απόφασή του τον Οκτώβριο του 2015. Το 
ισχύον καθεστώς της «EU-U.S. Privacy Shield», όπως και το προηγούμενο κα-
θεστώς του «ασφαλούς λιμένα» βασίζεται σε ένα σύστημα αυτοπιστοποίη-
σης με το οποίο οι αμερικανικές εταιρίες δεσμεύονται από ένα σύνολο αρχών 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Ωστόσο, σε αντίθεση με το «Safe Harbor», 
που περιείχε μία γενική εξαίρεση για λόγους εθνικής ασφάλειας, η «Ασπίδα 
προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα» προβλέπει ρητά στο κεφάλαιο 3, 
την πρόσβαση και την χρήση προσωπικών δεδομένων από τις δημόσιες Αρχές 
των ΗΠΑ που μεταφέρονται βάσει της συμφωνίας για σκοπούς εθνικής ασφά-
λειας, επιβολής του νόμου και άλλους σκοπούς δημόσιου συμφέροντος.21 Από 
την 1η Αυγούστου 2016, οι εταιρείες μπορούν να προσχωρούν στην «Ασπίδα 
προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα» με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ 
να ελέγχει εάν οι πολιτικές τους στον τομέα της προστασίας της ιδιωτικότη-
τας συνάδουν με τα υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων που απαιτού-
νται από αυτήν.22

2. Η υπόθεση SWIFT

Η υπόθεση SWIFT είναι αξιοσημείωτη αφενός για τα θέματα που αναδείχθη-
καν μέσα από την ίδια και αφετέρου διότι θέτει την προσοχή στον μετασχημα-
τισμό της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας υπό το πρίσμα της διασυνοριακής ροής των 

20.  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2016 βάσει 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιω-
τικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ, ΕΕ L 207/1.8.2016, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/
TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250. 

21.  Tzanou, M. (2017). The EU-US Data Privacy and Counter-Terrorism Agreements: What 
Lessons for Transatlantic Institutionalisation?.

22.  Milt K. (2018). Personal data protection. ( Fact Sheets on the European Union): http://
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId= FTU_4.2.8.html
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οικονομικών προσωπικών δεδομένων, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.23 
Επιπλέον καταδεικνύει την διαφορετική σημασία της έννοιας της ασφάλειας 
όπως αποδίδεται και αξιολογείται από την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Η SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) είναι 
μια παγκόσμια συναιτεριστική εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Βέλ-
γιο, η οποία ως εκ τούτου διέπεται από το βελγικό δίκαιο και χρησιμοποιεί 
ένα παγκόσμιο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων προκειμένου να διαβιβά-
ζει πληροφορίες χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αναλυτικότερα, παρέχει 
υπηρεσίες ανταλλαγής χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων που καθιστούν δυνα-
τές τις διεθνείς μεταφορές χρημάτων για πάνω από 11.000 χρηματοπιστωτι-
κά ιδρύματα.24 

Οι καταβολές της Συμφωνίας TFTP μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ χρονολογού-
νται στον Ιούνιο του 2006, όταν αναδείχθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της 
Ευρώπης και των ΗΠΑ, η ύπαρξη του Προγράμματος Ανίχνευσης της Χρη-
ματοδότησης της Τρομοκρατίας (Terrorist Finance Tracking Program, TFTP), 
που θέσπισε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, χάρη στο οποίο κατέστη δυνατό στις Αρ-
χές των ΗΠΑ να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα τμήμα των οικονομικών δεδο-
μένων Ευρωπαίων πολιτών που συγκεντρώνει η SWIFT.25 Ο σκοπός ήταν να 
προσδιορίσουν, να παρακολουθήσουν και να ταυτοποιήσουν τους τρομοκρά-
τες και τα δίκτυά στα οποία εντάσσονται διαμέσω των ροών των χρημάτων 
τους.26Παρόλο που η ύπαρξη του προγράμματος TFTP δημοσιοποιήθηκε από 
τους New York Times27 τον Ιούνιο του 2006, έχει την επαρχή του τον Οκτώβριο 
του 2001,28 ως απόρροια των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ειδικό-
τερα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που λειτουργούσε μυστικά το πρό-
γραμμα TFTP από το 2001 σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Πληρο-

23.  De Goede, M. (2012). The SWIFT affair and the global politics of European security. JCMS: 
Journal of Common Market Studies, 50(2), 214-230.

24.  Συμφωνα με τον ιστοτοπο της SWIFT: https://www.swift.com/about-us/discover-swift
25.  Μυλώση, Μ. (2015). Η έννομη προστασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 

από την αθέμιτη ηλεκτρονική επεξεργασία τους: συγκριτική μελέτη της νομικής ρύθμι-
σης σε Ελλάδα και Γαλλία.σελ. 266 επ.

26.  Tzanou, M. (2017). The EU-US Data Privacy and Counter-Terrorism Agreements: What 
Lessons for Transatlantic Institutionalisation?.

27.  Lichtblau, E. and Risen, J. “Bank Data Is Sifted by U.S. in Secret to Block Terror”, 
New York Times, June 23, 2006.Διαθέσιμο στο: http://www.nytimes.com/2006/06/23/ 
washington/23intel.html

28.  De Goede, M. (2012). The SWIFT affair and the global politics of European security. JCMS: 
Journal of Common Market Studies, 50(2), 214-230.
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φοριών των ΗΠΑ (CIA), είχε συλλέξει και αναλύσει μεγάλο όγκο δεδομένων 
από την SWIFT, τα οποία αποθηκεύονταν σε ένα αντίγραφο βάσης δεδομένων 
(mirror database).29 Η διαβίβαση αυτή κατέστη εφικτή μέσω του κέντρου επε-
ξεργασίας δεδομένων που διατηρούσε η SWIFT στις ΗΠΑ, όπου υπήρχαν αντί-
γραφα όλων των συναλλαγών αποθηκευμένα για το διάστημα 124 ημερών. Το 
Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε κλήσεις προς το κέντρο αυτό, απο-
κτώντας ακολούθως πρόσβαση σε δεδομένα παγκοσμίας κλίμακας, περιλαμ-
βανομένων, μεταξύ άλλων, αυτών των Ευρωπαίων πολιτών.30

Ο αντίκτυπος της ευρείας γνωστοποίησης του προγράμματος TFTP στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση πυροδότησε σειρά ενεργειών και διαβουλεύσεων τα επόμε-
να έτη. Εν πρώτοις θα πρέπει να τονιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
ήταν μία από τις κύριες εποπτικές αρχές της SWIFT.31 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο ενέκρινε ψήφισμα τον Ιούλιο του 2006 με το οποίο εξέφρασε τις ανησυχίες 
του για το πρόγραμμα TFTP και απέρριψε την μη διαφάνεια κάθε πράξης που 
αφορούσε την προστασία της ιδιωτικής ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.32 Πα-
ράλληλα, σύμφωνα με τη γνώμη της βελγικής Αρχής προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, η μεταφορά δεδομένων από τις υπηρεσίες SWIFT παραβίασε την 
εθνική νομοθεσία του Βελγίου, ως χώρα εφαρμοστέου δικαίου για την SWIFT 
ως προς την διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτες χώρες. Αναλυτικότερα, σύμ-
φωνα με την νομοθεσία του Βελγίου για την προστασία προσωπικών δεδομέ-
νων, η SWIFT δεν νομιμοποίητο να διαβιβάζει στις ΗΠΑ προσωπικά δεδομένα 
διότι οι ΗΠΑ δεν παρείχαν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των προσωπι-
κών δεδομένων, προϋπόθεση του άρθρου 25 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για να κα-
ταστεί η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες. Επιπλέον η SWIFT όφειλε να 

29.  Αναφορά για τον έλεγχο της εφαρμογής της συμφωνίας TFTP, ο οποίος πραγματοποιήθηκε 
το Νοέμβριο του 2010 από την Κοινή Εποπτική Αρχή της Europol. Διαθέσιμο στο: http://
www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15117&_dad=portal&_schema=PORTAL&_
piref33_15124_33_15117_15117.etos=2011&_piref33_15124_33_15117_15117.
minas=-1&_piref33_15124_33_15117_15117.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%
CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7

30.  De Goede, M. (2012). The SWIFT affair and the global politics of European security. JCMS: 
Journal of Common Market Studies, 50(2), 214-230.

31.  Opinion 10/2006 (WP128) on the processing of personal data by the Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), Novermber 22, 2006, p.14. 
Διαθέσιμο στο: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=234

32.  Ψήφισμα της 6ης Ιουλίου 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παρα-
κολούθηση των δεδομένων τραπεζικών εντολών με το σύστημα SWIFT από τις μυστι-
κές υπηρεσίες των ΗΠΑ, Διαθέσιμο στο: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0317+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL
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ενημερώσει τους χρήστες των υπηρεσιών, οι οποίοι εν προκειμένω ήταν τα 
εκάστοτε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για το γεγονός της διαβίβασης στις 
ΗΠΑ προσωπικών δεδομένων και της πρόσβασης σ’ αυτά από το Υπουργείο 
Οικονομικών των ΗΠΑ. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όφειλαν ακόμη να ενη-
μερώσουν τους πελάτες τους που χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες του SWIFT.33 
Παράλληλα, σύμφωνα με τη Γνώμη της ομάδας εργασίας για την προστασία 
δεδομένων η οποία συστάθηκε από το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, οι δι-
αβιβάσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ήταν 
ασύμβατες με τα άρθρα της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.34

Η πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της SWIFT από το Υπουργείο Οικονο-
μικών των ΗΠΑ συνεχίστηκε στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος έως ότου η 
SWIFT ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2007 την αναδιάρθρωση της δομής του 
ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων, βάσει του οποίου διαβιβά-
ζονταν τα οικονομικά δεδομένα που προέρχονταν από την ΕΕ, προκειμένου η 
αποθήκευση των δεδομένων αυτών να λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στην Ευ-
ρώπη. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω ανακοίνωσης, κατέστη απαραίτητη η έναρ-
ξη της διαπραγμάτευσης για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των 
ΗΠΑ, η οποία να επιτρέπει στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ την διαβί-
βαση των οικονομικών στοιχείων μέσω της διεξαγωγής διοικητικών κλήσεων 
στην SWIFT.35

Στις 30 Νοεμβρίου 2009, μία ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 
της Λισαβόνας, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η Ενδιάμεση συμφω-
νία TFTP μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Θα πρέπει να σημειωθεί πως μετά την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, απαιτεί-
ται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για σύναψη της Συμφωνίας από 
το Συμβούλιο της ΕΕ σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 
218 ΣΛΕΕ, διότι αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική της Ε.Ε. και την πολιτική 
ασφάλειας. Στις 11 Φεβρουαρίου 2010, κατόπιν σύστασης της κοινοβουλευτι-
κής επιτροπής LIBE, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε την σύναψη εν-

33.  Μυλώση, Μ. (2015). Η έννομη προστασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 
από την αθέμιτη ηλεκτρονική επεξεργασία τους: συγκριτική μελέτη της νομικής ρύθμι-
σης σε Ελλάδα και Γαλλία.σελ. 266 επ.

34.  Opinion 10/2006 (WP128) on the processing of personal data by the Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), Novermber 22, 2006, p.14. 
Διαθέσιμο στο: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=234

35.  Tzanou, M. (2017). The EU-US Data Privacy and Counter-Terrorism Agreements: What 
Lessons for Transatlantic Institutionalisation?.
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διάμεσης συμφωνίας TFTP36. Μετά την απόρριψη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας 
TFTP από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και κατόπιν δεύτερου γύρου διαπραγ-
ματεύσεων, η νέα συμφωνία TFTP ολοκληρώθηκε, μετά την υπερψήφισή της 
από το ΕΚ την 8η Ιουλίου 201037. 

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής, σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση στοιχείων μηνυμάτων 
χρηματοοικονομικής φύσεως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις HΠA, για σκοπούς 
του Προγράμματος Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 
(TFTP) τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2010 όπως ορίζει το κείμενο της Συμφω-
νίας. Συλλήβδην καθορίζει τον σκοπό της μεταφοράς των οικονομικών δεδομέ-
νων και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρεί το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ 
για να αποκτήσει την πρόσβαση σε αυτά. Αναλυτικότερα ορίζει την φύση των δε-
δομένων, την χρονική περίοδο διατήρησης τους, τις διασφαλίσεις που ισχύουν 
για την επεξεργασία των δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα του υποκειμένου 
των δεδομένων. Προβλέπει κοινή έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα TFTP, κοινές 
αναθεωρήσεις της συμφωνίας, διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο μερών και την θέ-
σπιση ανεξάρτητης εποπτείας ως προς την συμμόρφωση με τη Συμφωνία.38

Ως προς την φύση των δεδομένων στα οποία αναφέρεται η Συμφωνία TFTP, 
κατά το άρθρο 5 παρ. 7 της Συμφωνίας, δύνανται να συμπεριλαμβάνουν πλη-
ροφορίες για τον προσδιορισμό του εντολέα και/ή του αποδέκτη της συναλ-
λαγής, μεταξύ των οποίων το όνομα, ο αριθμός λογαριασμού, η διεύθυνση και 
ο εθνικός αριθμός ταυτότητας. Ακόμη δύνανται τα διαβιβαζόμενα δεδομένα να 
αποτελούν «ευαίσθητα» δεδομένα, (ήτοι, προσωπικά δεδομένα που παρέχουν 
πληροφορίες για τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, 

36.  European Parliament legislative resolution of 11 February 2010 on the proposal for a 
Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and 
the United States of America on the processing and transfer of Financial Messaging Data 
from the European Union to the United States for purposes of the Terrorist Finance 
Tracking Programme (05305/1/2010 REV 1 — C7-0004/2010 — 2009/0190(NLE)) P7_
TA(2010)0029. 

37.  Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμά-
των από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του 
προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, L 195/5, Δια-
θεσιμο στο:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22010A
0727(01)&qid=1526644803481&from=EN

38.  Tzanou, M. (2017). The EU-US Data Privacy and Counter-Terrorism Agreements: What 
Lessons for Transatlantic Institutionalisation?.
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τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις και την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή)39, τα οποία πρέπει να προ-
στατεύονται από τις αρχές των ΗΠΑ επιδεικνύοντας πλήρη σεβασμό και λαμ-
βάνοντας δεόντως υπόψη τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα τους.40

Το άρθρο 4 της συμφωνίας TFTP μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ παρουσιάζει αναλυ-
τικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα, την διαδικασία σύμφωνα με 
την οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις για πρόσβαση στα δεδομένα γίνονται από 
το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.41 Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικο-
νομικών των ΗΠΑ οφείλει να αποστείλει αίτημα για την πρόσβαση στα δεδομένα 
της SWIFT, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από την Europol για να λάβει νομική ισχύ 
ώστε να νομιμοποιηθεί η διαβίβαση των δεδομένων. Τα αιτήματα περιγράφουν 
όσο το δυνατόν σαφέστερα τα δεδομένα, των οποίων η διερεύνηση καθίσταται 
αναγκαία για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη της τρομοκρατίας ή 
της χρηματοδότησής της. Παράλληλα, το αίτημα για την πρόσβαση στα δεδομέ-
να πρέπει να είναι αφενός όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο, ώστε να περιορίζε-
ται ο όγκος των ζητουμένων δεδομένων στα αναγκαία, ικανοποιώντας την αρχή 
της αναλογικότητας, και αφετέρου τεκμηριωμένο. Επί του πρακτέου, θα πρέπει 
να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Κοινή Επο-
πτική Αρχή (ΚΕΑ) της Europol, το θέμα της ορθής αξιολόγησης και έγκρισης των 
αιτημάτων των αμερικανικών αρχών εντοπίζεται κυρίως στην αοριστία ως προς 
την αναγκαιότητα των αιτούμενων διαβιβάσεων δεδομένων.42

Το άρθρο 5 της Συμφωνίας προβλέπει τις εγγυήσεις που διέπουν την επεξερ-
γασία των δεδομένων από τις αρχές των ΗΠΑ, κατόπιν της εγκρίσεως από την 
Europol. Καταρχήν, η επεξεργασία των δεδομένων θα λαμβάνει χώρα απο-
κλειστικά για τον σκοπό της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης της 
δίωξης ή της χρηματοδότησής της τρομοκρατίας. Παράλληλα, το πρόγραμ-
μα TFTP δεν δύναται να προχωρήσει σε εξόρυξη δεδομένων ή σε τυχόν άλ-

39.  Möller, C. (2017). The Evolution of Data Protection and Privacy in the Public Security 
Context-An Institutional Analysis of Three EU Data Retention and Access Regimes .

40.  Αρθρο 5 παρ.7 της Συμφωνίας (2010/412/ΕΕ)
41.  Συμφωνία (2010/412/ΕΕ)
42.  Αναφορά για τον έλεγχο της εφαρμογής της συμφωνίας TFTP, ο οποίος πραγματοποιήθηκε 

το Νοέμβριο του 2010 από την Κοινή Εποπτική Αρχή της Europol. Διαθέσιμο στο: http://
www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15117&_dad=portal&_schema=PORTAL&_
piref33_15124_33_15117_15117.etos=2011&_piref33_15124_33_15117_15117.
minas=-1&_piref33_15124_33_15117_15117.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%
CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7
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λους τύπους αλγοριθμικής ή αυτόματης ανάλυσης προφίλ ή ηλεκτρονικού φιλ-
τραρίσματος. Συλλήβδην, τα πρότυπα ασφαλείας διατήρησης των δεδομένων, 
όπως η ασφαλής αποθήκευση, η περιορισμένη πρόσβαση σε αυτά, η προστα-
σία από χειραγώγηση και αλλοίωση προβλέπονται στο άρθρο 5.43 Ειδικότερα, 
ως προς την διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων, 
απαγορεύεται η διασύνδεση των δεδομένων με καμία άλλη βάση δεδομένων.

Η συμφωνία ενισχύει σημαντικά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
εγγυώμενη την διαφάνεια της επεξεργασίας, καθώς επίσης και τα δικαιώματα 
πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των ανακριβών δεδομένων. Στο πλαί-
σιο της Συμφωνίας TFTP τα δεδομένα που διαβιβάζονται στις Αρχές των ΗΠΑ 
και αφορούν διατραπεζικές συναλλαγές από λογαριασμούς Ευρωπαίων πολι-
τών τυγχάνουν προστασίας από τις προβλεπόμενες διατάξεις των άρθρων 15 
και 16.44 Συγκεκριμένα το άρθρο 15 της συμφωνίας προβλέπει τη δυνατότητα 
του υποκειμένου των δεδομένων να ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα του που 
έχουν τύχει επεξεργασίας στο πλαίσιο της συμφωνίας, ενώ το άρθρο 16 προ-
βλέπει τη δυνατότητα του υποκειμένου να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή 
ή το κλείδωμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανακριβή ή 
που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση της συμφωνίας. Τα ανω-
τέρω δικαιώματα ασκούνται ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ 
μέσω της εκάστοτε εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων.45

Το άρθρο 13 της συμφωνίας προβλέπει κοινές επανεξετάσεις, σε τακτά δι-
αστήματα, των διατάξεων περί εγγυήσεων, ελέγχων και αμοιβαιότητας, οι 
οποίες διενεργούνται από ομάδες επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και εκπροσώπων δύο Αρχών προστα-
σίας δεδομένων από κράτη μέλη της ΕΕ·. Στις ομάδες ενδέχεται να συμμετέ-
χουν και εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων 
καθώς και άτομα με δικαστική πείρα. Σύμφωνα με την τελευταία και τέταρτη 
κατά σειρά Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την από κοινού επανεξέ-
ταση της εφαρμογής της συμφωνίας που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρί-

43.  Möller, C. (2017). The Evolution of Data Protection and Privacy in the Public Security 
Context-An Institutional Analysis of Three EU Data Retention and Access Regimes .

44.  http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/08B7FE59E
A0CF68BC225820C0021E80A?OpenDocument&highlight=SWIFT

45.  Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Άσκηση Δικαιωμάτων στο 
Πλαίσιο της συμφωνίας TFTP, Διαθέσιμο στο: http://www.dpa.gr/portal/page?_
pageid=33,177056&_dad=portal&_schema=PORTAL
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ου 2017, η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίηση της από την ορθή εφαρμογή 
της συμφωνίας, των ελέγχων της και των εγγυήσεων που παρέχει όσον αφο-
ρά την διαβίβαση των δεδομένων. 46

Παράλληλα, τέθηκε σε ενωσιακό επίπεδο το ζήτημα της σύστασης ενός Ευρω-
παϊκού Συστήματος Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, 
τον Ιούλιο του 2011. H Επιτροπή Της Ε.Ε. ενέκρινε ανακοίνωση47 όσον αφο-
ρά τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρακολούθησης της Χρημα-
τοδότησης της Τρομοκρατίας (TFTS), για το οποίο το Κοινοβούλιο εξέφρασε 
αμφιβολίες. Τον Νοέμβριο του 2013, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στο εν λόγω 
στάδιο δεν είχε κρίνει σκόπιμη την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού TFTS.48

Όσον αφορά τις θεσμικές εξελίξεις στην υπόθεση SWIFT, σε ενωσιακό επίπε-
δο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε το Ψήφισμα 2013/2831, με το οποίο 
αιτήθηκε την προσωρινή αναστολή της Συμφωνίας SWIFT προκειμένου να δι-
απιστωθεί η ενδεχόμενη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οικονομικά δεδο-
μένα, υπερβαίνοντας τις εξουσίες που προβλέπει η Συμφωνία, και αφετέρου 
η  ανάλυση των διαδικασιών που προβλέπονται από την Συμφωνία και ο εντο-
πισμός της λύσης για την προσήκουσα εφαρμογή αυτών.49Από την άλλη με-
ριά, ως απάντηση για τις μη εξουσιοδοτημένες εξουσίες των αμερικανικών 
υπηρεσιών, το Κογκρέσο των ΗΠΑ θέσπισε τον «Νόμο για την Ελευθερία των 
Πληροφοριών» (US Freedom Act) ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 2 Ιουνί-
ου 2015.50 Ο σκοπός αυτού του νόμου είναι να τερματίσει τη μαζική συλλογή 
δεδομένων των Αμερικανών από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ 
(NSA)51. Ο US Freedom Act τροποποίησε τον American Patriot Act που αφορά 

46.  Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την από 
κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβα-
ση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνω-
μένες Πολιτείες της Αμερικής για τους σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ,COM/2017/031 final, Διαθέσιμο στο : http://
ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EL/1-2013-842-EL-F1-1.Pdf

47. Βλ. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-877_el.htm
48.  Βλ. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1160_el.htm
49.  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ψήφισμα 2013/2831 σχετικά με την αναστολή της συμφωνίας 

TFTP ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης εκ μέρους της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας 
των ΗΠΑ.

50.  https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2048/text
51.  The National Security Agency/Central Security Service (NSA/CSS): https://www.nsa.

gov/about/faqs/



262 Διασυνοριακή ροή οικονομικών δεδομένων: Η Συμφωνία SWIFT

την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας ενάντια στην τρομοκρατία και τον νόμο 
για την Παρακολούθηση των Εξωτερικών Πληροφοριών (Foreign Intelligence 
Surveillance Act, FISA)52

Αναμφισβήτητα η τελική Συμφωνία SWIFT, όπως ισχύει επί του παρόντος νο-
μιμοποίησε και επαναπροσδιόρισε το πρόγραμμα TFTP, από ένα μυστικό και 
προσωρινό μέτρο σε ένα διαρκές και θεσμοθετημένο διατλαντικό πρόγραμ-
μα διεθνούς ασφάλειας, όπως προσήκει σε μία Συμφωνία η οποία αφορά την 
ευρεία πρόσβαση και ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων πολιτών στο 
πλαίσιο της πάταξης της τρομοκρατίας με εφαλτήριο όχημα την χρηματοδό-
τηση της53. 

52.  Pelin Raducu, I. (2014). Reflections upon the Interaction between Domestic and 
European Personal Data Protection Legislation.

53.  De Goede, M. (2012). The SWIFT affair and the global politics of European security. 
JCMS: Journal of Common Market Studies, 50(2), 214-230.
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στην ψηφιακή λήθη

Μαρία Ιακωβίδου
Δικηγόρος

Σε πλήρη αντίθεση με την ανθρώπινη μνήμη, η οποία εκ φύσεως είναι παροδική 
και ποσοτικά πεπερασμένη, το Διαδίκτυο «δεν ξεχνά ποτέ»1. Η έκρηξη της τε-
χνολογικής εξέλιξης και η διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία της πληροφορίας 
συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοένα αυξανόμενη συγκέντρωση πληροφοριών 
και δεδομένων, καθιστώντας τη διατήρησή τους περισσότερο εύκολη και επι-
κερδή από τη διαγραφή2 τους (storage by default).

1.  Ιωάννης Ιγγλεζάκης, «Το δικαίωμα στη λήθη: ένα νέο ψηφιακό δικαίωμα για τον Kυ-
βερνοχώρο», Lawspot, 18-1-2017, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.
lawspot.gr/nomika-blogs/iglezakis12383/dikaioma-sti-lithi-ena-neo-psifiako-dikaioma-
gia-ton-kyvernohoro. J. Lasica, «The World Wide Web never forgets», American 
Journalism Review, Ιούνιος 1998, διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση http://ajrarchive.org/
article.asp?id=1793. L. Mitrou / M. Karyda, «EU’s Data Protection Reform and the Right 
to be Forgotten: A Legal Response to a Technological Challenge?», February 5, 2012, 5th 
International Conference of Information Law and Ethics 2012, Corfu-Greece, June 29-30, 
2012, διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση https://ssrn.com/abstract=2165245, σελ. 7.

2.  N. Andrade, «Oblivion: The Right to Be Different … from Oneself Reproposing the Right to 
Be Forgotten», “VII International Conference on Internet, Law & Politics. Net Neutrality 
and other challenges for the future of the Internet” [monograph online], IDP, Revista de 
Internet, Derecho y Política No. 13, σσ. 122-137, Universitat Oberta de Catalunya, Φε-
βρουάριος 2012, διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση http://www.raco.cat/index.php/IDP/
article/download/251843/337494, σελ. 123. V. Mayer-Schönberger, «Useful Void: The Art of 
Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing», KSG Faculty Research Working Paper Series 
RWP07-022, 2007, διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση https://www.hks.harvard.edu/publications/
useful-void-art-forgetting-age-ubiquitous-computing, σελ. 4. A. Rouvroy, «Réinventer l’ art 
d’ oublier et de se faire oublier dans la société de l’information?», 11-4-2008, διαθέσιμο στην 
ηλ. διεύθυνση http://works.bepress.com/antoine e_rouvroy/5/, σελ. 7.
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Στην εποχή της αβάσταχτης ψηφιακής μνήμης3, αναδείχθηκε η ιδιαίτερη σημα-
σία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο και κατέστη επιτακτική η 
ανάγκη θέσπισης ενός ψηφιακού δικαιώματος στη λήθη, με στόχο την ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου και του ελέγχου που ασκεί το άτομο επί των προσωπι-
κών του δεδομένων.

Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη (droit à l’ oubli numérique, right to digital 
oblivion) ή άλλως το δικαίωμα του χρήστη του διαδικτύου να λησμονηθεί (right 
to be forgotten4), συνιστά ψηφιακό δικαίωμα και αναφέρεται στη δυνατότητα 
του ατόμου να ζητά τη διαγραφή ψηφιακών προσωπικών δεδομένων του, τα 
οποία κατέστησαν στο παρελθόν δημόσια στο διαδίκτυο, είτε από τον ίδιο είτε 
από τρίτους, και να ασκεί έλεγχο επ’ αυτών, επιτυγχάνοντας τη μη εμφάνιση 
του ονόματός του στις μηχανές αναζήτησης και αποφεύγοντας τη ζημία και τον 
κοινωνικό του στιγματισμό5. 

Το εν λόγω δικαίωμα, το οποίο μπορεί να αναδιατυπωθεί και ως «δικαίωμα στη 
λήθη του κυβερνοχώρου»6, έχει απασχολήσει έντονα τα τελευταία χρόνια όχι 
μόνο τους εθνικούς νομοθέτες αλλά και τη νομολογία δικαστηρίων ευρωπαϊκών 
κρατών και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και έχει πυροδοτή-
σει επίσης, έντονη επιστημονική και δημόσια συζήτηση για πιθανές νομικές, τε-
χνικές, οργανωτικές αλλά και οικονομικές επιπτώσεις, αποτελώντας έτσι, πε-
δίο σφοδρών αντιπαραθέσεων. 

Βάσιμα ερωτήματα εγέρθηκαν, αναφορικά με το κατά πόσο η κατοχύρωση του 
συγκεκριμένου δικαιώματος, και συνακόλουθα η διαγραφή μιας ψηφιακής πλη-
ροφορίας κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον χρήστη, προσκρού-
ει σε συνταγματικώς θεμελιωμένα δικαιώματα, όπως αυτά της ελευθερίας της 
έκφρασης, της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας της πληροφόρησης 

3.  Φερενίκη Παναγοπούλου – Κουτνατζή, «Το δικαίωμα στη λήθη στην εποχή της αβάστα-
χτης μνήμης: Σκέψεις αναφορικά με την Πρόταση Κανονισμού Προστασία Δεδομένων», 
ΕφημΔΔ 2012.264 επ..

4.  F. Werro, «The Right to Inform v. the Right to be Forgotten: A Transatlantic Clash», Mά-
ιος 2009, Haftungsrecht Im Dritten Millenium = Liability In The Third Millenium, pp. 
285-300 (Aurelia Colombi Ciacchi, Christine Godt, Peter Rott & Leslie Jane Smith eds., 
Baden- Baden, F.R.G.: Nomos 2009), διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση http://ssrn.com/
abstract=1401357, σελ. 285.

5.  Φερενίκη Παναγοπούλου – Κουτνατζή, «H εξέλιξη του δικαιώματος στη λήθη (περί λήθης 
της λήθης;)», ΕφημΔΔ 2016.714-728(714).

6.  Ν. Xanthoulis, «Conceptualising a Right to Oblivion in the Digital World: A Human 
Rights-Based Approach», 22-5-2012, διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση https://ssrn.com/
abstract=2064503 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2064503.
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που επιβάλλουν τη διατήρηση μιας πληροφορίας στο διαδίκτυο, και σε άλλα 
δικαιώματα όπως αυτό της διατήρησης της συλλογικής και ιστορικής μνήμης7.

Το πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος στην ψηφιακή λήθη είναι ευρύτερο από 
αυτό του κλασικού δικαιώματος στη λήθη (droit à l’ oubli, right to oblivion), 
διότι δεν αφορά μόνο γεγονότα του παρελθόντος και προσωπικά δεδομένα του 
ατόμου (συνήθως αυτού που έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα), τα οποία δεν είναι 
επίκαιρα και για τα οποία υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος του κοινού, αλλά και 
άλλες περιπτώσεις λ.χ. την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομέ-
νων8, την ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία κλπ.

Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους δικαιώ-
ματα: α) το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων (right to delete9/
erasure), το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο υποκείμενο των δεδομένων να ζητή-
σει τη διαγραφή δεδομένων που το αφορούν και β) το δικαίωμα στη λήθη (right 
to oblivion), το οποίο προστατεύει το άτομο από τη διατήρηση των προσωπικών 
του δεδομένων στο διαδίκτυο για μεγάλο χρονικό διάστημα10. 

Η βασική διαφορά των δύο δικαιωμάτων εντοπίζεται στο χρόνο άσκησής τους. 
Τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, το δικαίωμα διαγραφής μπορεί να ασκηθεί 
οποτεδήποτε, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων έρχεται σε αντίθεση με τη 
νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ το δικαίωμα στη λήθη θε-
μελιώνεται βάσιμα με την πάροδο του χρόνου, όταν δηλαδή, το υποκείμενο των 
δεδομένων δεν θα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημοσιότητας11.

Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη θεμελιώνεται, όπως και το κλασικό δικαίωμα 
στη λήθη, στο συνταγματικό δικαίωμα προστασίας της προσωπικότητας (άρ. 5 
παρ. 1 Συντ.) σε συνδυασμό με την αρχή της αξίας του ανθρώπου (άρ. 2 παρ. 1 
Συντ.), το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής (άρ. 9 παρ. 1 εδ. β΄ Συντ.) 

7.    Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη και οι περιορισμοί του, εκδόσεις 
Σάκκουλα, 2014, σελ. 20.

8.    Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη και οι περιορισμοί του, εκδόσεις 
Σάκκουλα, 2014, σελ. 112.

9.    B.-J. Koops, «Forgetting Footprints, Shunning Shadows: A Critical Analysis of the “Right 
to Be Forgotten” in Big Data Practice», 20 Δεκεμβρίου 2011, SCRIPTed, Vol. 8, No. 
3 (2011), pp. 229-256, Tilburg Law School Research Paper No. 08/2012, διαθέσιμο 
στην ηλ. διεύθυνση https://ssrn.com/abstract=1986719 ή http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.1986719, σελ. 4.

10.  Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη και οι περιορισμοί του, εκδόσεις 
Σάκκουλα, 2014, σελ. 83. 

11.  Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη και οι περιορισμοί του, εκδόσεις 
Σάκκουλα, 2014, σελ. 83.
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και το δικαίωμα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης (άρ. 9Α Συντ.), καθώς και στη 
διάταξη του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που (Ε.Σ.Δ.Α.).

Υπό το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Ν 
2472/1997, το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη δεν αναγνωριζόταν ρητώς στο 
υποκείμενο των δεδομένων, αλλά θεμελιωνόταν μία δυνατότητα διαγραφής 
προσωπικών δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο του δικαιώματος πρόσβασης (άρθρο 12 Ν 2472/1997 
σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ), το υποκείμενο των δεδο-
μένων, είχε τη δυνατότητα υποβολής αίτησης στον υπεύθυνο επεξεργασίας ζη-
τώντας, κατά περίπτωση, τη διαγραφή των δεδομένων των οποίων η επεξεργα-
σία δεν ήταν σύμφωνη προς το νόμο.

Ομοίως, ασκώντας το δικαίωμα σχετικής αντίρρησης (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β΄ Ν 
2472/1997) ή αντίταξης (άρθρο 14 Οδηγίας 95/46/ΕΚ), το υποκείμενο μπορού-
σε να αιτηθεί τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Στο δε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα, αναγνωριζόταν εμμέσως το δικαίωμα διαγραφής, στην 
περίπτωση που η εποπτική αρχή εξακρίβωνε την παράβαση εκ μέρους του 
υπεύθυνου επεξεργασίας και επέβαλε την καταστροφή των προσωπικών δεδο-
μένων που είχαν τύχει επεξεργασίας (άρθρο 4 παρ. 2 σε συνδυασμό με άρθρο 
4 παρ. 1 Ν 2472/1997). 

Ωστόσο, στο νέο Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομέ-
νων 2016/679 (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ μόλις χθες, αντικαθιστώντας την 
Οδηγία 95/46/ΕΚ, αναγνωρίζεται ρητώς στο άρθρο 17 το δικαίωμα διαγραφής 
(right to erasure) ή άλλως το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη.

Ειδικότερα, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που το αφορούν 
και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να τα διαγράψει χωρίς αδικαιο-
λόγητη καθυστέρηση, εάν α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι 
πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν 
σε επεξεργασία, ή β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί -ακόμη και χω-
ρίς την επίκληση συγκεκριμένου λόγου- τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζε-
ται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, ή γ) 
το υποκείμενο αντιτίθεται στην επεξεργασία, ή δ) τα προσωπικά δεδομένα υπο-
βλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ή ε) πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τη-
ρηθεί νομική υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή στ) τα δεδομένα έχουν 
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συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφο-
ριών.

Στην περίπτωση που υφίσταται κάποιος λόγος διαγραφής, ο υπεύθυνος επε-
ξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει άμεσα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία 
έχει δημοσιοποιήσει, και επίσης, πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τε-
χνολογία και το κόστος εφαρμογής, να λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβα-
νομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργα-
σίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκεί-
μενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τυχόν συνδέσμων με τα 
δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω προσωπικών δε-
δομένων. Ελλειμματική καθίσταται όμως, η προστασία του ατόμου στην περί-
πτωση που οι τρίτοι θεμελιώνουν ένα αυτοτελές δικαίωμα περαιτέρω τήρησης 
των δεδομένων ή δεν είναι γνωστή η ταυτότητά τους ή είναι αδύνατη η επικοι-
νωνία με αυτούς.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται επίσης, να ανακοινώνει κάθε διαγρα-
φή προσωπικών δεδομένων σε κάθε αποδέκτη στον οποίο αυτά γνωστοποιήθη-
καν, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη 
προσπάθεια. Από το γράμμα της διάταξης ωστόσο, δεν συνάγεται υποχρέωση 
των τρίτων να συμμορφωθούν με το υποβληθέν αίτημα διαγραφής και ως εκ 
τούτου η προστασία του υποκειμένου των δεδομένων είναι ελλιπής. 

Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη, όπως κατοχυρώνεται στον Γενικό Κανονι-
σμό, όπως βέβαια και τα λοιπά δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, δεν είναι απόλυτο και είναι δυνατός ο περιορισμός του. Έτσι, το 
δικαίωμα διαγραφής δεν ικανοποιείται και τα δεδομένα διατηρούνται, στο βαθ-
μό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη: α) για την άσκηση του δικαιώματος 
ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση, β) για την τή-
ρηση νομικής υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση 
καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δη-
μόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, γ) για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, δ) για σκοπούς αρχει-
οθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής 
έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, ή ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστή-
ριξη νομικών αξιώσεων.

Συμπερασματικά, μολονότι το δικαίωμα διαγραφής αναγνωρίσθηκε ρητά στον 
νέο Κανονισμό, αφέθηκε σημαντικό περιθώριο βελτιωτικών προβλέψεων και 
νομοθετικών ρυθμίσεων, κυρίως όσον αφορά στη θεμελίωση του ευρύτερου 
δικαιώματος στη λήθη στο ψηφιακό περιβάλλον. 
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Διαπιστώνεται ότι, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση 
του δικαιώματος διαγραφής σε περίπτωση που ο υπεύθυνος της επεξεργασίας 
εκλείψει ή δεν είναι εύκολο να εντοπισθεί, θέτοντας έτσι εν αμφιβολία την απο-
τελεσματική εφαρμογή του.

Πέραν των παραπάνω επιβαλλόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, μεγαλύτερες 
και συστηματικότερες προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν για την εναρμόνιση 
της αμερικανικής νομοθεσίας, όπου εδρεύουν οι κολοσσοί της τεχνολογίας και 
της πληροφορικής, με την ευρωπαϊκή, η οποία παρέχει πληρέστερη προστασία 
των προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, διακύβευμα αποτελεί, πάντοτε, η ισορροπία μεταξύ μνήμης και λήθης, 
του δικαιώματος να μην κατατρέχεται κανείς διαρκώς από το παρελθόν του και 
του συμφέροντος για τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης, καθώς και η ορθή 
στάθμιση των συγκρουόμενων δικαιωμάτων της ψηφιακής λήθης με την ελευ-
θερία της έκφρασης, την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της πληροφό-
ρησης.



       Το Μοντέλο της Διαμοιρασμένης Οικονομίας 
και οι Νομικές του Προεκτάσεις

Άγγελος-Σιδέρης Παπαδόπουλος
Δικηγόρος

Περίληψη
Οι νεοεμφανιζόμενες επιχειρήσεις της Οικονομίας του Διαμοιρασμού κερδίζουν συ-
νεχώς έδαφος σε σχέση με τις ομόλογες παραδοσιακές επιχειρήσεις που κατείχαν 
μέχρι πρότινος δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Εταιρίες όπως η Uber και η Airbnb 
αμφισβητούν τους επί μακρό χρονικό διάστημα παγιωμένους συσχετισμούς της 
αγοράς οδηγώντας αναπόφευκτα σε φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων, τα 
οποία χρίζουν κανονιστικής ρύθμισης. Οι επιχειρήσεις της Διαμοιρασμένης Οικονο-
μίας διαθέτουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά τα οποία ενώ λειτουργούν ως αντα-
γωνιστικά πλεονεκτήματα ταυτόχρονα δημιουργούν ένα πλήθος δυσεπίλυτων νομι-
κών προβλημάτων. Υπό τα δεδομένα αυτά, οι κρατικοί φορείς προσπαθούν να δια-
μορφώσουν το κατάλληλο  κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του καινοτόμου αυτού 
φαινομένου, εξισορροπώντας τα αντιμαχόμενα συμφέροντα. Με τη σειρά της, η πα-
γκόσμια νομική κοινότητα καλείται να δώσει λύσεις στα κρίσιμα νομικά ζητήματα 
που ανακύπτουν από την λειτουργία της Οικονομίας του Διαμοιρασμού.

Ι. Εισαγωγή
Το φαινόμενο της Διαμοιρασμένης Οικονομίας, το οποίο αποτελεί αντικείμενο 
διερεύνησης της παρούσας εισήγησης, πρωτοεμφανίστηκε σε μια βασική του 
μορφή στη συναλλακτική πρακτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ενεχυροδα-
νειστήρια, δανειστικές βιβλιοθήκες και ανταλλακτικές αγορές είναι μερικά μόνο 
από τα παραδείγματα στα οποία η αποτελεσματικότητα των πόρων μεγιστοποι-
ήθηκε χάρη στην κοινή πρόσβαση των ανθρώπων σε αυτούς. 

Η κατακόρυφη τεχνολογική πρόοδος των τελευταίων δεκαετιών, και ιδίως η δι-
άδοση της χρήσης του διαδικτύου και των έξυπνων κινητών συσκευών, έδωσαν 
νέα πνοή στην Οικονομία του Διαμοιρασμού διαμορφώνοντας το επιχειρηματικό 
μοντέλο όπως είναι γνωστό σήμερα.
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Στις μέρες μας η Διαμοιρασμένη Οικονομία χαίρει καθολικής αποδοχής, δεδο-
μένου ότι ολοένα και περισσότερα άτομα συμμετέχουν σε αυτή, είτε ως πάρο-
χοι αγαθών και υπηρεσιών, είτε ως τελικοί καταναλωτές. Εταιρίες όπως η Uber  
και  η Airbnb αξιοποίησαν στο έπακρο τις δυνατότητες του νέου επιχειρηματικού 
προτύπου, με αποτέλεσμα να μετατραπούν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα σε οι-
κονομικούς κολοσσούς, οι οποίοι κυριαρχούν στο μεγαλύτερο μέρος των αγο-
ρών στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Η δυναμική είσοδος των μοντέλων Διαμοιρασμού στις παγκόσμιες αγορές, επισκία-
σε παραδοσιακές επιχειρήσεις και επαγγέλματα, υφαρπάζοντας από αυτές τη μερί-
δα του λέοντος. Ως φυσικό επακόλουθο, δημιουργήθηκαν έντονες αντιδράσεις ενα-
ντίον του συγκεκριμένου κλάδου, οι οποίες οδήγησαν περαιτέρω σε σημαντικές ζυ-
μώσεις, δημιουργώντας νέες ισορροπίες στο κοινωνικό και οικονομικό status quo.

Υπό τα δεδομένα αυτά, οι κρατικοί φορείς προσπαθούν να διαμορφώσουν το 
κατάλληλο  κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του καινοτόμου αυτού φαινομέ-
νου, εξισορροπώντας τα αντιμαχόμενα συμφέροντα. Με τη σειρά της, η παγκό-
σμια νομική κοινότητα καλείται να δώσει λύσεις στα κρίσιμα νομικά ζητήματα 
που ανακύπτουν από την λειτουργία της Οικονομίας του Διαμοιρασμού.

ΙΙ. Μεθοδολογία
Στη παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η μεθοδολογία και η συλλογιστική που ακο-
λουθεί  η διπλωματική μου εργασία για το ΔΠΜΣ «Δίκαιο & Πληροφορική» με τίτλο 
«Το μοντέλο της Διαμοιρασμένης Οικονομίας και οι Νομικές του Προεκτάσεις». 

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση αφενός μιας σφαιρικής εικόνας για τον 
τρόπο λειτουργίας του μοντέλου της Διαμοιρασμένης Οικονομίας και αφετέρου 
των νομικών προεκτάσεων της εφαρμογής του. Στοχεύει στην κατανόηση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων τα οποία αποτελούν τη γενεσι-
ουργό αιτία συγκεκριμένων νομοθετικών προβλημάτων και στην πρόταση απο-
τελεσματικών μεθόδων επίλυσης τους.

Επιχειρείται καταρχάς η εννοιολογική προσέγγιση του μοντέλου της Διαμοιρασμέ-
νης Οικονομίας. Παρουσιάζονται οι επικρατέστεροι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί 
και απαριθμούνται τα κοινά τους σημεία τα οποία συνδυαστικά οριοθετούν το εν 
λόγω επιχειρηματικό πρότυπο . Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας ως 
Διαμοιρασμένη Οικονομία ορίζεται αρχικά το οικονομικό σύστημα στο οποίο η πρό-
σβαση σε αγαθά και υπηρεσίες διαμοιράζεται μεταξύ ατόμων ή επιχειρήσεων, δω-
ρεάν η έναντι αμοιβής, συνηθέστερα μέσω ψηφιακών πλατφορμών του Διαδικτύου.

Ακολουθεί ταξινόμηση των επιχειρήσεων του Διαμοιρασμού σε επιμέρους υπο-
κατηγορίες με βάση τον τρόπο λειτουργίας τους και τις επιδιώξεις τους. Ήτοι 
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οι επιμέρους κλάδοι του μοντέλου διακρίνονται σε : οικονομία της περιστασι-
ακής απασχόλησης (gig economy), οικονομία της συνεκμετάλλευσης (pooling 
economy), συνεργατική οικονομία (collaborative economy), οικονομία των κοι-
νών αγαθών(communing economy). Επιπροσθέτως γίνεται περαιτέρω διαχωρι-
σμός των εφαρμογών της Διαμοιρασμένης Οικονομίας σε τρείς διακριτές κατη-
γορίες με βάση τον τρόπο λειτουργίας τους και τις επιδιώξεις τους: τα συστή-
ματα προϊόντων υπηρεσιών (product-service systems), τις αγορές αναδιανομής 
(redistribution markets) και τα συνεργατικά μοντέλα (collaborative lifestyles).

 Επίσης αναλύονται τα κίνητρα που οδηγούν στην ενεργή συμμετοχή στις πλατ-
φόρμες της Οικονομίας του Διαμοιρασμού. Τέλος παρουσιάζονται συγκριτικά οι 
πιθανές θετικές επιδράσεις του μοντέλου σε σχέση με τις ενδεχόμενες αρνητι-
κές του συνέπειες.

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην επιτακτική ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης 
της Διαμοιρασμένης Οικονομίας. Αναλύονται τα κυριότερα κοινά χαρακτηριστι-
κά των επιχειρήσεων του κλάδου τα οποία αποτελούν εμπόδια στην εκπόνη-
ση ενός αποτελεσματικού κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία τους, ήτοι 
ο πρωτεϊκός τους χαρακτήρας, η τάση αποδιαμεσολάβησης και η αποκέντρω-
ση. Έπεται η επισήμανση των σχετικών  νομικών ζητημάτων που αναδύονται σε 
κλάδους του Δικαίου όπως η διοικητική αδειοδότηση , το δίκαιο του Ανταγωνι-
σμού και η απασχόληση.

Επιπροσθέτως μελετάται η περίπτωση μιας εκ των διασημότερων εκπροσώ-
πων της Οικονομίας του Διαμοιρασμού, της αμερικανικής εταιρείας ride-sharing 
Uber, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για το επιχειρηματι-
κό μοντέλο εν γένει. Αναλύεται συνοπτικά το ιστορικό σύστασης της, ο τρόπος 
λειτουργίας της και οι αντιδράσεις που προκάλεσε η επιτυχία της. Ακολουθεί η 
μελέτη της σχετικής νομολογίας σε διεθνές επίπεδο όπου αποτυπώνεται η υπε-
ρασπιστική γραμμή που τηρούσε μέχρι πρότινος η Uber σε όλες τις δικαστικές 
τις διαμάχες καθώς και η σταδιακή μεταστροφή της στάσης των δικαστικών ορ-
γάνων προς αυτή.

Για του σκοπούς της συγκεκριμένης εισήγησης παρουσιάζεται συγκριτικά με το 
παράδειγμα της Uber, η οποία αποτελεί την μελέτη περίπτωσης στην οποία επι-
κεντρώνεται η διπλωματική εργασία, η περίπτωση μια ακόμη διάσημης εκπρο-
σώπου του μοντέλου της Διαμοιρασμένης Οικονομίας, της εταιρείας Airbnb που 
δραστηριοποιείται στο τομέα της διαμονής. Παρουσιάζονται οι ομοιότητες τους 
ως προς τον τρόπο σύστασης τους και λειτουργίας τους αλλά και οι έντονες δι-
αφορές ως προς την πολιτική που τήρησαν προς τους κρατικούς φορείς και της 
αντιμετώπισης που δέχθηκαν από αυτούς. Αναλύονται τέλος οι ειδικές νομοθε-
τικές διατάξεις περί βραχυχρόνιας μίσθωσης η οποίες ρυθμίζουν την λειτουργία 
της Airbnb και παρόμοιων επιχειρήσεων.
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ΙΙΙ. Συμπεράσματα
Η νομοθετική ρύθμιση των επιχειρήσεων της Οικονομίας του Διαμοιρασμού απο-
τελεί εκ προοιμίου ένα δύσκολο εγχείρημα εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστι-
κών τους. Τα στοιχεία όμως αυτά συνθέτουν  επίσης το σκληρό πυρήνα του μο-
ντέλου και συνεπώς η πλήρης εξάλειψη τους θα αλλοίωνε την ίδια τη φύση της Δι-
αμοιρασμένης Οικονομίας. Απαιτείται λοιπόν να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ επι-
χειρηματικής καινοτομίας και κρατικής παρέμβασης ώστε να μπορέσουν οι επιχει-
ρήσεις του Διαμοιρασμού να διατηρήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα 
σεβόμενες παράλληλα τους κανόνες δικαίου.

Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να επιστρατευτούν οι προσεγγίσεις της σύγχρο-
νης διακυβέρνησης καθώς οι παραδοσιακές μορφές θεωρούνται ακατάλληλες να 
αντιμετωπίσουν τα εξειδικευμένα ζητήματα του φαινομένου. Συγκεκριμένα απαι-
τείται αγαστή συνεργασία των ιδιωτικών επιχειρήσεων με τους κρατικούς φορείς, 
ώστε με αμοιβαίες υποχωρήσεις να καταλήξουν στη διαμόρφωση μιας κοινά απο-
δεκτής ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικής αυτορρύθμισης και κρατικής παρέμβασης.

Σε διαφορετική περίπτωση η τήρηση μια αδιάλλακτης στάσης εκ μέρους των επι-
χειρήσεων και η απροθυμία συνεργασίας  με τις  εκάστοτε διοικητικές αρχές οδη-
γεί στο αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα, την θέσπιση δηλαδή απαγορευ-
τικών για την λειτουργία του μοντέλου κρατικών περιορισμών. Το συμπέρασμα 
αυτό ενισχύεται από την μελέτη του νομολογιακού ιστορικού της εταιρείας Uber  
όπου παρά τη σταθερή άρνηση της να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε κρατική 
επιταγή αφορούσε υπηρεσίες μεταφοράς, αντιτείνοντας τον ισχυρισμό ότι η ίδια 
αποτελεί υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας, παρατηρήθηκε μια σαφής με-
ταστροφή της διεθνούς νομολογίας εις βάρος της. Τα όργανα απονομής της δι-
καιοσύνης άνοιξαν τις πύλες στους εκάστοτε κρατικούς φορείς για την επιβολή 
διοικητικών μέτρων τα οποία στην πράξη κατέστησαν απαγορευτική τη λειτουρ-
γία των υπηρεσιών της Uber σε διάφορες περιοχές.

Αντιθέτως η εταιρεία Airbnb διατήρησε μια πιο διαλλακτική στάση επιδεικνύοντας 
προθυμία συνεργασίας με τους εκάστοτε κρατικούς φορείς. Με αυτή της την στά-
ση κατάφερε την διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου κανονιστικού πλαισίου για 
επιχειρήσεις Διαμοιρασμένης Οικονομίας  στον τομέα της Διαμονής, δηλαδή τη νο-
μοθεσία περί βραχυχρόνια μίσθωσης.

Η περίπτωση της Uber οφείλει να χρησιμεύσει ως παράδειγμα προς αποφυγή και 
αυτό της Airbnb ως παράδειγμα προς μίμηση τόσο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που 
υιοθετούν το μοντέλο της Διαμοιρασμένης Οικονομίας όσο και για τους κρατικούς 
φορείς που αναλαμβάνουν το δυσχερές εγχείρημα της νομοθετικής τους ρύθμισης. 
Οι δύο πλευρές θα πρέπει να επιχειρήσουν να χτίσουν μεταξύ τους γέφυρες επικοι-
νωνίας, λειτουργώντας ως συνεργάτες παρά ως αντίπαλοι, προκειμένου να εγγυη-
θούν πως η Οικονομία του Διαμοιρασμού θα αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυ-
ξης και ευημερίας και όχι αφορμή αντιπαραθέσεων και καταπάτησης δικαιωμάτων.



       Επεξεργασία δεδομένων απειλών που 
σχετίζονται με τον διαμοιρασμό πληροφοριών 
ασφάλειας, υπό το πρίσμα του νομικού 
πλαισίου της ΕΕ

Δήμητρα Πουτούρη
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Ι. Πρόλογος

Στην σημερινή εποχή,  το τοπίο ασφαλείας στον κυβερνοχώρο αλλάζει συνε-
χώς  με ταχύτατους  ρυθμούς. Στο πλαίσιο της συνεχούς εξελισσόμενης τε-
χνολογίας και των μεθόδων επίθεσης, η κατάσταση γίνεται ακόμη πολυπλο-
κότερη. Προκειμένου να αντιμετωπίσει την αλματώδη ευπάθεια της Ευρώπης 
σε επιθέσεις και απειλές στον κυβερνοχώρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότει-
νε τη συνεργασία στην ανακοίνωσή της σχετικά με την «Ενίσχυση του συστή-
ματος κυβερνο-ανθεκτικότητας της Ευρώπης και την προώθηση του ανταγω-
νιστικού και καινοτόμου κλάδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο», ενθαρρύνο-
ντας τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να συνεργαστούν και να ανταλλά-
ξουν πληροφορίες σχετικές με απειλές. Επιπρόσθετα, η αυξανόμενη σημασία 
της ανταλλαγής πληροφοριών φαίνεται να είναι μεταξύ των κορυφαίων τάσε-
ων στον κυβερνοχώρο. Μία τέτοια ανταλλαγή, βοηθά τις Αρχές επιβολής του 
νόμου (Law Enforcement Agencies), τους οργανισμούς, τις κρίσιμες υποδομές 
και τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν και να διερευνήσουν τα εγκλήματα, και 
επιπλέον τους επιτρέπει να εντοπίζουν κυβερνοεπιθέσεις σε πραγματικό χρό-
νο. Ωστόσο, η ανταλλαγή πληροφοριών για τον εντοπισμό απειλών επιθέσε-
ων στον κυβερνοχώρο είναι μία απαιτητική διεργασία εξαιτίας του γεγονότος 
ότι συντελείται χρονικά συνήθως πριν από το έγκλημα. Ο προληπτικός επο-
μένως χαρακτήρας της, καθιστά την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
που εμπεριέχονται στις πληροφορίες αυτές, και είναι εν γένει απλά δεδομένα, 
αναγκαία και ευρεία, όπως απαιτεί το νομικό πλαίσιο. Εντούτοις, το τελευταίο 
δημιουργεί μερικές φορές περισσότερα εμπόδια παρά λύσεις. Επιπλέον, ο Γε-
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νικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation 
- GDPR) επιβάλλει ακόμη αυστηρότερους κανόνες για την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων. Επομένως, για να διασφαλιστεί η νομιμότητα της 
ανταλλαγής πληροφοριών, είναι απαραίτητο οι τελευταίες να καταστούν συμ-
βατές με τον GDPR.

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση μίας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας 
στον εντοπισμό επιθέσεων μέσω του διαμοιρασμού πληροφοριών για απει-
λές στον κυβερνοχώρο σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον ευρωπαϊκό νομι-
κό πλαίσιο.

ΙΙ. Σύγκλιση νομικής και τεχνολογίας

Ο διαμοιρασμός γνώσης για απειλές στον κυβερνοχώρο μεταξύ οντοτήτων 
οφείλει είναι διαρθρωμένη, συχνή και τακτική. Ωστόσο, εξακολουθούν να 
υπάρχουν πολλές εκκρεμείς νομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις για τη βελ-
τίωση του διαμοιρασμού, όπως οι ανησυχίες για την προστασία των προσωπι-
κών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής ή ο κίνδυνος ευθύνης όσων ενέχονται 
θεσμικά στην επεξεργασία.

Γενικότερα, ο Διαμοιρασμός Πληροφοριών (Information Sharing) κατέχει εξέ-
χουσα σημασία στον τομέα της ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, διότι παρέ-
χει πολλά οφέλη, επιτρέποντας στους οργανισμούς να αξιοποιήσουν τις ικα-
νότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία της ευρύτερης κοινότητας σχετικά με 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Μπορεί επιπρόσθετα να παρέχει σε έναν 
οργανισμό καλύτερη κατανόηση του τοπίου ασφαλείας στον κυβερνοχώρο 
(Situational Awareness), συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών που χρησιμο-
ποιούνται και του τρόπου δράσης των εγκληματιών. 

Οι δύο βασικοί τύποι πληροφοριών1 που δύνανται να διαμοιραστούν για τους 
ανωτέρω σκοπούς είναι:

1) Τεχνικές / επιχειρησιακές πληροφορίες: Αυτό το είδος των πληροφοριών 
είναι τεχνικού χαρακτήρα. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι πληροφορίες μπο-
ρούν να μεταφερθούν σε πραγματικό χρόνο και με αυτοματοποιημένο τρόπο, 
από υπολογιστή σε υπολογιστή. Μπορεί να σχετίζονται με τρωτά σημεία, απει-

1.  Lewis J.; Zheng D., Cyber Threat Information Sharing - Recommendations for Congress 
and the Administration, Washington DC, CSIS - Center for Strategic and International 
Studies.
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λές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ή με πληροφορίες σχετικά με περι-
στατικά που έχουν ήδη συμβεί. Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών περιλαμ-
βάνουν hashes of malicious files, διευθύνσεις URL, διευθύνσεις IP κ.α.

2) Στρατηγικές πληροφορίες: Αυτός ο τύπος πληροφοριών είναι πιο λεπτο-
μερής και παρέχει περισσότερα επεξηγηματικά στοιχεία. Ομοίως, μπορεί να 
σχετίζεται με τρωτά σημεία, απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ή 
πληροφορίες για περιστατικά, αλλά με περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. 
Ωστόσο, είναι δύσκολο να αυτοματοποιηθούν και να μεταδοθούν σε πραγματι-
κό χρόνο, εξαιτίας του γεγονότος ότι τις περισσότερες φορές περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες κιν-
δύνου, τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν τε-
θεί σε εφαρμογή. Μπορεί επίσης να είναι γενικότερης φύσεως, όπως η ανταλ-
λαγή απόψεων σχετικά με τις καλύτερες προσεγγίσεις στην ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Πλαίσιο Διαμοιρασμού της Microsoft, επισημαίνε-
ται ότι ο διαχωρισμός - μοντελοποίηση των συμμετεχόντων στην λειτουργία 
του διαμοιρασμού πραγματοποιήθηκε εξαιτίας «του διαφορετικού βαθμού τε-
χνικής ικανότητας, να αντιμετωπίζουν σημαντικά διαφορετικές απειλές και 
των διαφορετικών κινήτρων να ενεργούν με πληροφορίες για την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο»2. Θέτοντας όμως ως κριτήριο το υπάρχον Ενωσιακό νο-
μικό πλαίσιο, που αφορά στον διαμοιρασμό πληροφοριών, κάποιες από τις 
οντότητες αυτές ενοποιούνται σε σχέση με την νομική τους ικανότητα αφενός 
να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και αφετέρου να τα δια-
μοιράζονται. Για παράδειγμα, οι εθνικές ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων ανα-
γκών στην πληροφορική (CERT),  οι εθνικές ομάδες παρέμβασης για συμβάντα 
που αφορούν την ασφάλεια των υπολογιστών (CSIRT) και οι Διωκτικές Αρχές 
ακολουθούν την Οδηγία 2016/680/ΕΕ και την Οδηγία 2016/1148/ΕΕ διαφο-
ροποιούνται σημαντικά από τον ΓΚΠΔ και διατηρούν κάποιο μεγαλύτερο βαθ-
μό ευελιξίας. Έτσι, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 που ακολουθεί διακρίνουμε 
ουσιαστικά τις εξής τέσσερις Οντότητες Ανταλλαγής Πληροφοριών:

1. Κυβερνητικές (Government: CSIRT, CERT, LEAs)
2. Επιχειρηματικές (B2B)
3. Κοινότητες Λογισμικού Ανοιχτής Πηγής προς ανταλλαγή πληροφοριών (OSC)
4. Μεμονωμένα Άτομα (Individuals)

2.  Goodwin C.; J. Paul Nicholas, A framework for cybersecurity information sharing and 
risk reduction, 2015



278 Επεξεργασία δεδομένων απειλών που σχετίζονται με τον διαμοιρασμό πληροφοριών ασφάλειας

Εικόνα 1: Σύμπτυξη οντοτήτων διαμοιρασμού πληροφοριών του Πλαισίου Διαμοιρασμού 
της Microsoft με κριτήριο το υπάρχον Ενωσιακό Νομικό Πλαίσιο για τον διαμοιρασμό

Από τις παραπάνω οντότητες, δεν εξετάζουμε την οντότητα Government, η 
οποία υπόκειται σε καθορισμένα νομοθετικά πλαίσια (όπως οι προαναφερθεί-
σες Οδηγίες NIS, 2016/680/ΕΕ και 2013/40/ΕΕ). Τα ρυθμιστικά αυτά πλαίσια 
επιτρέπουν, ενθαρρύνουν ή και διευκολύνουν τον διαμοιρασμό της παραγόμε-
νης γνώσης από απειλές του κυβερνοχώρου μεταξύ ομότιμων «κυβερνητικών» 
οντοτήτων.

Οι Δείκτες Παραβίασης περιέχουν μεταξύ άλλων και επιγραμμικά αναγνωριστι-
κά στοιχεία ταυτότητας, γεγονός που συνεπάγεται πως αποτελούν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. Μία ενδεικτική λίστα τέτοιων αναγνωριστικών είναι:

• Σύνδεση σε Ιστότοπο (Website Login)

• Όνομα Χρήστη (Username)

• Κωδικός Πρόσβασης (Password)

• Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email Address)

• Ταυτότητα Συνόδου Ιστοτόπου (Website Session ID)

• Στοιχεία Γεω-εντοπισμού (Geolocation)

• Αναγνωριστικά Συσκευών και Εφαρμογών (Device and App Ids)

• Διευθύνσεις Πρωτοκόλλων Διαδικτύου (IP Address)

• Cookies

• Ταυτότητα Ραδιοσυχνοτήτων (RFID Tags)

Στο σημείο αυτό αξίζει να υπομνησθεί πως κάθε συσκευή που συνδέεται στο 
διαδίκτυο, προκειμένου να αναγνωριστεί και να μπορέσει να επικοινωνήσει με 
άλλες συσκευές, λαμβάνει μία διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου ως χαρα-
κτηριστικό της μοναδικότητάς της, γνωστή και ως διεύθυνση IP. Ο χαρακτή-
ρας αυτής της διεύθυνσης ονοματοδοσίας των διασυνδεδεμένων στο διαδίκτυο 
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συσκευών, είναι διττός: Έτσι, μία διεύθυνση IP μπορεί είτε να είναι στατική, 
που σημαίνει ότι είναι στάσιμη, αφιερωμένη για πάντα στην συσκευή που συνο-
δεύει, δεν αλλάζει στην πάροδο του χρόνου και επομένως επιτρέπει την μόνι-
μη εξακρίβωση της διασυνδεδεμένης στο διαδίκτυο συσκευής, είτε δυναμική, η 
οποία αντιστοιχίζεται προσωρινά σε κάθε συσκευή και δύναται να αλλάζει δυ-
ναμικά ανά κάποια χρονικά διαστήματα. Αν και η εκχώρηση δυναμικών διευ-
θύνσεων IP τελικά συνέβαλε στην αποφυγή επιτήρησης των χρηστών, η βασι-
κή ιδέα ήταν η χρήση μικρότερου συνόλου διευθύνσεων IP για χρήστες με δια-
κοπτόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο (όπως οι dial-up συνδέσεις), και σήμερα, οι 
πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου συνήθως επιλέγουν να αναθέτουν δυναμικές δι-
ευθύνσεις IP.Ιδιαίτερα δε επί του ζητήματος του νομικού χαρακτηρισμού των δυ-
ναμικών διευθύνσεων ΙΡ ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση C-582/14 (Patrick 
Breyer κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας)3 κλήθηκε με την 
έκδοση προδικαστικής απόφασης του Ανώτατου Γερμανικού Ομοσπονδιακού Δι-
καστηρίου(Bundesgerichtshof), να απαντήσει σε δύο ερωτήματα σχετικά με την 
ερμηνεία ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 95/46/ΕΕ για την προστασία των 
δεδομένων. Αυτές οι ερωτήσεις αφορούσαν ουσιαστικά:

i.  εάν οι δυναμικές διευθύνσεις IP χαρακτηρίζονται ως δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, και

ii.  εάν τα δεδομένα αυτά μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από έναν 
διαχειριστή ιστοτόπου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η λει-
τουργία του ιστοτόπου.

Το ΔΕΕ έκρινε σχετικά με το πρώτο ερώτημα ότι οι δυναμικές διευθύνσεις IP 
μπορούν να συνιστούν «προσωπικά δεδομένα» ακόμη και όταν μόνο ένα τρί-
το μέρος (στην προκειμένη περίπτωση ένας πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου – 
Internet Service Provider) διαθέτει τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για 
τον προσδιορισμό του ατόμου, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα πρό-
σθετα δεδομένα αποτελούν «πιθανώς έναν εύλογο τρόπο που μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για τον εντοπισμό» του ατόμου. Το δικαστήριο εμφατικά επισημαίνει, 
σύμφωνα με τη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα, ότι αυτό δεν συμβαίνει «Αν η 
αναγνώριση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα απαγορεύεται 
από το νόμο ή είναι πρακτικά αδύνατη λόγω του γεγονότος ότι απαιτεί δυσανά-
λογη προσπάθεια όσον αφορά το χρόνο, το κόστος και το ανθρωπίνως δυνατόν, 
ώστε ο κίνδυνος ταυτοποίησης να φαίνεται στην πραγματικότητα ασήμαντος».

3.  https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-10/cp160112el.pdf,  
[τελευταία επίσκεψη Ιούνιος 2018]
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Υιοθετώντας μια «υποκειμενική / σχετική» προσέγγιση της ερμηνείας των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα, το ΔΕΕ αξιολόγησε την πιθανότητα (ενδεχο-
μένως) προσδιορισμού ενός ατόμου από τον πάροχο υπηρεσιών επιγραμμικών 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και εάν αυτός διαθέτει τα νομικά και πρακτικά 
«εύλογα» μέσα που του επιτρέπουν να το πράξει. Αυτό συνεπάγεται ότι το ζήτη-
μα του κατά πόσο υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αξι-
ολογείται κατά περίπτωση. Εν προκειμένω, το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι:

«Σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο υπάρχουν νόμιμοι οδοί ώστε ο 
πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικών υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας να μπορεί 
να επικοινωνήσει με την αρμόδια αρχή, ώστε η τελευταία να μπορεί να πάρει τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να λάβει τις πληροφορίες αυτές από τον πάροχο 
υπηρεσιών διαδικτύου και να κινήσει την ποινική διαδικασία».

Αναφορικά δε με το δεύτερο τεθέν ερώτημα, με το οποίο το δικαστήριο κλήθηκε 
να κρίνει την νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα, το ΔΕΕ επιβεβαίωσε εκ νέου την προηγούμενη απόφασή του4 σύμφωνα 
με την οποία η Οδηγία περιλαμβάνει έναν εξαντλητικό και περιοριστικό κατάλο-
γο των περιπτώσεων στις οποίες η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη, μεταξύ άλλων βάσει νόμιμου συμφέροντος 
όπου η επεξεργασία είναι «αναγκαία για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερό-
ντων που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τον τρίτο ή τους 
τρίτους στους οποίους γνωστοποιούνται τα δεδομένα, εκτός εάν τα συμφέρο-
ντα υπερισχύουν των συμφερόντων για το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων».  Σύμφωνα με αυτήν την πα-
ραπομπή το δικαστήριο, αντιτίθεται σε ειδικές ρυθμίσεις των Κρατών Μελών 
να «αποκλείουν κατηγορηματικά και εν γένει τη δυνατότητα επεξεργασίας ορι-
σμένων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων χωρίς να επιτρέπουν την αντι-
στάθμιση των αντιτιθέμενων δικαιωμάτων και συμφερόντων σε μια συγκεκριμέ-
νη περίπτωση. Έτσι, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να υπαγορεύουν σαφώς, για 
ορισμένες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το αποτέλεσμα της 
αντισταθμίσεως των αντιτιθέμενων δικαιωμάτων και συμφερόντων, χωρίς να 
επιτρέπουν διαφορετικό αποτέλεσμα λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων μιας 
συγκεκριμένης περίπτωσης». Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να τίθενται υπερβολι-

4.  Απόφαση της 24ης Νοεμβρίου 2011 , Υποθέσεις C-468/10 και C-469/10: «ASNEF και 
FECEMD», http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205
&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=373105, [τελευταία 
επίσκεψη Ιούνιος 2018]
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κά αυστηρές και στενές ερμηνείες των «νόμιμων συμφερόντων» και μολονότι 
το ΔΕΕ δεν το διευκρινίζει σαφώς, οι φορείς εκμετάλλευσης ιστοτόπων ενδέχε-
ται τελικά να έχουν έννομο συμφέρον, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνε-
χή ασφάλεια ή τη λειτουργία των ιστοτόπων τους, για την πρόληψη για παρά-
δειγμα από κυβερνοεπιθέσεις.

Υπό τις συνθήκες αυτές της νομολογίας, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι οι οντό-
τητες διαμοιρασμού της παραγόμενης γνώσης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που επιτρέπει ή όχι τον διαμοιρασμό της. Η συμ-
μόρφωση αυτή έγκειται τόσο στην νομική βάση συλλογής, στο ακριβή καθορι-
σμό των σκοπών της επεξεργασίας, αλλά και στο αν τα δεδομένα αυτά υφίστα-
νται θεμιτή και ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ενόψει των σκοπών που προηγουμένως 
έχουν καθοριστεί. Περαιτέρω, η νομική βάση της επεξεργασίας οφείλει να ανα-
ζητείται και να ακολουθείται και στην λειτουργία της ανατροφοδότησης της πα-
ραγόμενης γνώσης εντός της ίδιας οντότητας ή του διαμοιρασμού τους σε άλλη 
οντότητα. Συνεπώς, η τελική σχηματική απεικόνιση της ανατροφοδότησης ή της 
κοινής χρήσης της παραγόμενης γνώσης εντός της ίδιας οντότητας ή του διαμοι-
ρασμού της με έτερες οντότητες παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.

Εικόνα 2: Συνολική απεικόνιση Διαμοιρασμού Παραγόμενης γνώσης που προκύπτει  
από τις Λειτουργίες του Πλαισίου Κυβερνοασφάλειας του NIST, συμμορφούμενος  

το Ενωσιακό Νομικό Πλαίσιο
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ΙΙΙ. Εργαλεία ΓΚΠΔ για τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας 

Η κοινή χρήση, η ανταλλαγή ή κοινώς ο διαμοιρασμός δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς, οπότε πρέπει να αναζητεί-
ται και να εξετάζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε κάθε περίπτωση, αν 
η οντότητα διαμοιρασμού έχει την νομική εξουσία ή την ικανότητα να το πρά-
ξει. Προς την κατεύθυνση αυτή το Ενωσιακό Δίκαιο προσπαθεί να καλύψει ρυθ-
μιστικά και νομικά ζητήματα με την θέσπιση Κανονισμών και Οδηγιών προς τα 
Κράτη Μέλη. 

Εξετάζοντας την νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων που πρόκειται 
να διαμοιραστούν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις που θα επι-
τρέψουν τελικά την ανταλλαγή αυτή και που διεξοδικά αναφέρονται στα Άρθρα 
6 (απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) και 9 (εάν πρόκειται για ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα) του ΓΚΠΔ.

Δίνοντας έμφαση στην ειδική περίπτωση του διαμοιρασμού γνώσης για τον 
εντοπισμό απειλών του κυβερνοχώρου, όσον αφορά την αναζήτηση νόμιμης 
βάσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει 
να θεωρείται σχεδόν βέβαιη η απουσία της συγκατάθεσης του υποκειμένου των 
δεδομένων, μιας και τα προς διαμοιρασμό δεδομένα πιθανότατα ανήκουν στον 
κακόβουλο τρίτο παρά σε κάποιον με τον οποίο η οντότητα διαμοιρασμού συν-
διαλέγεται. Οπότε πρέπει να αναζητηθεί το πλαίσιο μίας άλλης νόμιμης βάσης. 
Ο καθορισμός της νόμιμης βάσης πραγματοποιείται προτού ξεκινήσει η επεξερ-
γασία και ταυτόχρονα η οντότητα οφείλει να τεκμηριώνει την επιλογή της. Στην 
περίπτωση που δεν ισχύει νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία κρίνεται παράνομη αφού παραβιάζει 
την πρώτη αρχή επεξεργασίας, αυτή της Νομιμότητας. Τα δε υποκείμενα των 
δεδομένων έχουν το απόλυτο δικαίωμα της διαγραφής των προσωπικών τους 
δεδομένων όταν τυγχάνουν  παράνομης επεξεργασία.

Ελλείψει επομένως της ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων, 
δύο υποπεριπτώσεις του άρθρου 6 φαίνεται να μπορούν να συμπλεύσουν με την 
διαδικασία του διαμοιρασμού γνώσης από τις οντότητες που εξετάζουμε, αυτές 
των στοιχείων (ε) και (στ) της πρώτης παραγράφου. 

A.  Στην πρώτη περίπτωση που αφορά στην νόμιμη βάση εκπλήρωσης δημόσι-
ας εξουσίας ή δημόσιου καθήκοντος, πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο ΓΚΠΔ 
δεν διαθέτει συγκεκριμένο ορισμό ως προς την έννοια του δημόσιου συμφέ-
ροντος. Επιβάλλεται η διαπίστωση ότι το «δημόσιο συμφέρον» είναι μία ευ-
ρεία έννοια η οποία συνδέεται και επηρεάζεται άμεσα από τις περιστάσεις της 
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επεξεργασίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις διευκρινίσεις της Ομάδας 
Εργασίας του Άρθρου 295, όπου επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι ο υπεύθυ-
νος επεξεργασίας μπορεί να επικαλεστεί και το ιδιωτικό επιχειρηματικό συμ-
φέρον: «οσάκις το ιδιωτικό επιχειρηματικό συμφέρον μιας επιχείρησης συ-
μπίπτει σε κάποιον βαθμό με το δημόσιο συμφέρον. Αυτό μπορεί να συμβεί, 
για παράδειγμα, όσον αφορά την καταπολέμηση της οικονομικής απάτης ή 
άλλης δόλιας χρήσης των υπηρεσιών. Ο πάροχος μιας υπηρεσίας ενδέχεται 
να έχει έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να διασφαλίσει ότι οι πελάτες του 
δεν θα κάνουν κατάχρηση της υπηρεσίας (ή δεν θα είναι σε θέση να κάνουν 
χρήση της υπηρεσίας χωρίς πληρωμή), ενώ ταυτόχρονα οι πελάτες της επι-
χείρησης, οι φορολογούμενοι και το ευρύ κοινό έχουν επίσης έννομο συμφέ-
ρον να αποθαρρύνονται και να διαπιστώνονται μετά την τέλεσή τους οι δό-
λιες δραστηριότητες που συνιστούν απάτη».

Υπό τις συνθήκες αυτές, ο διαμοιρασμός παραγόμενης γνώσης για απειλές του 
κυβερνοχώρου, ως διαδικασία επεξεργασίας που περιλαμβάνει την αυτοματο-
ποιημένη επεξεργασία αλλά και την διατήρηση δεδομένων για περαιτέρω χρή-
ση, η οποία εμπερικλείει μεταξύ άλλων δεδομένων και επιγραμμικά αναγνω-
ριστικά ταυτότητας (όπως για παράδειγμα οι διευθύνσεις  IP), καθίσταται σα-
φώς δικαιολογημένη και νόμιμη για το κοινό εφόσον τα μέτρα επεξεργασί-
ας που λαμβάνονται είναι απολύτως αναγκαία και αναλογικά προς τον σκοπό 
αυτό. Επιπρόσθετα, η νόμιμη αυτή βάση επεξεργασίας αίρει το δικαίωμα δια-
γραφής του υποκειμένου των δεδομένων ενώ ταυτόχρονα δεν υφίσταται και η 
υποχρέωση της προηγούμενης ενημέρωσης προς το υποκείμενο των δεδομένων 
(δικαίωμα ενημέρωσης).

B.  Όσον αφορά την δεύτερη περίπτωση που σχετίζεται με το στοιχείο (στ) σχετι-
κά με τα «έννομα συμφέροντα» του υπευθύνου επεξεργασίας, το πεδίο εφαρ-
μογής της αιτιολογικής σκέψης 49 του ΓΚΠΔ είναι αρκετά ευρύ ώστε να κα-
λύπτει την ιδιωτική και επιχειρηματική πρωτοβουλία διαμοιρασμού της πα-
ραγόμενης γνώσης σχετικά με απειλές του κυβερνοχώρου. Επίσης σχετικά 
με την υποχρέωση στάθμισης των έννομων συμφερόντων, και σε συνδυασμό 
με την γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 296, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ιδιαίτερα για τους σκοπούς του εντοπισμού κυβερνοεπιθέσε-
ων μπορεί να επικαλεσθεί το συμφέρον της ευρύτερης κοινότητας: «Σε γενι-
κές γραμμές, το γεγονός ότι ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ενεργεί όχι μόνο 

5. Γνώμη 06/2014 Ομάδας Εργασίας Άρθρου 29, βλ. υποσημείωση 25.
6. Γνώμη 06/2014 Ομάδας Εργασίας Άρθρου 29, βλ. υποσημείωση 25.
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προς το ίδιο έννομο συμφέρον (π.χ. το επιχειρηματικό του συμφέρον), αλλά 
επίσης προς το συμφέρον της ευρύτερης κοινότητας, μπορεί να προσδώσει 
μεγαλύτερη «βαρύτητα» στο εν λόγω συμφέρον. Όσο πιο επιτακτικό είναι το 
δημόσιο συμφέρον ή το συμφέρον της ευρύτερης κοινότητας και όσο πιο σα-
φής η αναγνώρισή του και η προσδοκία της κοινότητας και των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
αναλάβει δράση και να επεξεργάζεται δεδομένα κατά την επιδίωξή του, τόσο 
μεγαλύτερη βαρύτητα έχει κατά τη στάθμιση των εννόμων συμφερόντων».

Περαιτέρω, στο ίδιο κείμενο κατευθυντήριων οδηγιών για το «έννομο συμφέ-
ρον» η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 θέτει μία παρατήρηση που συνάδει με 
την «τρίτη» οντότητα που λαμβάνει την παραγόμενη γνώση για απειλές του κυ-
βερνοχώρου. Επισημαίνει λοιπόν πως: «το έννομο συμφέρον των τρίτων μπορεί 
επίσης να είναι συναφές με διαφορετικό τρόπο. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση 
κατά την οποία ο υπεύθυνος της επεξεργασίας —ενίοτε με την ενθάρρυνση δη-
μοσίων αρχών— επιδιώκει την εκπλήρωση συμφέροντος συμβατού με το γενικό 
δημόσιο συμφέρον ή με το συμφέρον ενός τρίτου. Εδώ μπορεί να εντάσσονται 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπερβαίνει τις συγκε-
κριμένες νομικές υποχρεώσεις του που ορίζονται στους νόμους και τους κανο-
νισμούς προκειμένου να συνδράμει τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις προσπά-
θειες ιδιωτικών φορέων για την καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων, 
όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η προσέγγιση 
παιδιών για αθέμιτους σκοπούς, ή παράνομη ανταλλαγή αρχείων μέσω του Δια-
δικτύου. Εξάλλου, στις περιπτώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφα-
λιστεί η πλήρης τήρηση των περιορισμών του άρθρου 7 στοιχείο στ.»

Τούτων λεχθέντων, και σταθμίζοντας τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδο-
μένων, ώστε να μην υπόκεινται σε δυσανάλογες παρεμβάσεις, η κοινή χρήση επι-
γραμμικών αναγνωριστικών ταυτότητας (όπως για παράδειγμα οι διευθύνσεις  IP) 
ως δεδομένα των δεικτών παραβίασης για τον εντοπισμό απειλών του κυβερνοχώ-
ρου, κρίνεται τόσο αναγκαία όσο και αναλογική. Επίσης, η επεξεργασία του διαμοι-
ρασμού των πληροφοριών μεταξύ οντοτήτων (B2B, OSC, Individuals) πιθανότατα 
εδράζεται στην νόμιμη βάση των νόμιμων συμφερόντων του υπεύθυνου επεξεργα-
σίας δεδομένων ή/και τρίτου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ’ 
του ΓΚΠΔ. Ωστόσο, οι απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 14 καθιστούν ανεφάρμο-
στη την επίκληση της εν λόγω νόμιμης βάσης, εκτός βέβαια αν επιβεβαιωθεί η εξαί-
ρεση (Άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο β) ότι η ενημέρωση πιθανόν να καταστήσει 
αδύνατη ή να βλάψει σοβαρά την επίτευξη των στόχων επεξεργασίας
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ΙV. Ψευδωνυμοποίηση και Ανωνυμοποίηση

Μια από τις διασφαλίσεις προστασίας της ιδιωτικότητας που αναφέρονται στο 
ΓΚΠΔ είναι η ψευδωνυμοποίηση, η οποία ορίζεται στο Άρθρο 4 παράγραφος 
5 ως «η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα 
δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο 
των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι 
εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται 
σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν 
να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο».  Πρόκει-
ται ουσιαστικά για την τεχνική εκείνη κατά την οποία τα πιο αναγνωρίσιμα πε-
δία μίας εγγραφής αντικαθίστανται με ψευδώνυμα (με την μορφή κωδικών, τυ-
χαίων ενδεικτικών / δειγμάτων (tokens), αληθοφανών δεδομένων, τυχαίων αλ-
φαριθμητικών τιμών, κ.ο.κ.) ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος συσχετισμού των δε-
δομένων των πεδίων αυτών και προκύψει ταυτοποίηση του υποκειμένου των 
δεδομένων.

Στην παλιότερη Γνώμη 05/20147 σχετικά με τις τεχνικές ανωνυμοποίησης η Ομά-
δα Εργασίας του άρθρου 29 επισημαίνει «η χρήση ψευδωνύμου δεν συνιστά μέ-
θοδο ανωνυμοποίησης. Μειώνει απλώς την πιθανότητα σύνδεσης ενός συνόλου 
δεδομένων με την πραγματική ταυτότητα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα και αποτελεί, συνεπώς, χρήσιμο μέτρο ασφαλείας».  Περαιτέρω δι-
ευκρινίζει ότι «τα δεδομένα υπό ψευδώνυμο δεν μπορούν να εξομοιώνονται με 
ανωνυμοποιημένα στοιχεία, διότι εξακολουθούν να επιτρέπουν τον εντοπισμό 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και τη συνδεσιμότητά του με 
διάφορα σύνολα δεδομένων. Η ψευδωνυμία είναι πιθανό να επιτρέπει τη δυνητι-
κή ταυτοποίηση και, ως εκ τούτου, εξακολουθεί να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμο-
γής του νομικού καθεστώτος περί προστασίας των δεδομένων».

Όπως τεχνικά έχει αποδειχθεί8, τόσο οι τεχνικές της ανωνυμοποίησης (τυχαι-
οποίηση ή γενίκευση) όσο και η ψευδωνυμοποίηση «δεν είναι απαλλαγμένες 
από μειονεκτήματα και ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι εφικτή η σταχυολόγη-
ση στοιχείων σχετικά με το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο με τη βοήθεια άλ-

7.  Γνώμη 05/2014 της ΟΕ Άρθρου 29 σχετικά με τις τεχνικές ανωνυμοποίησης, Απρίλιος 2014, 
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/
files/2014/wp216_el.pdf,   [τελευταία επίσκεψη Ιούνιος 2018].

8.  Montjoye Y., Unique in the shopping mall: On the reidentifiability of credit card metadata. 
2015, Science, Vol. 347, p. 536-539.
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λων πηγών πληροφοριών που είναι διαθέσιμες (δημόσια ή μη)»9.  Με άλλα λό-
για δεν παρέχεται η πλήρης παρεμπόδιση της εξακρίβωσης της ταυτότητας του 
υποκειμένου των δεδομένων. Ωστόσο, ο δεδηλωμένος λόγος της ρητής εισα-
γωγής της «ψευδωνυμοποίησης» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
ΓΚΠΔ, σύμφωνα με την Αιτιολογική Σκέψη 28 είναι η πιθανότητα: «να μειώσει 
τους κινδύνους για τα υποκείμενα των δεδομένων και να διευκολύνει τους υπευ-
θύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία να τηρήσουν τις οι-
κείες υποχρεώσεις περί προστασίας των δεδομένων».

Σε κάθε περίπτωση όμως οι μέθοδοι τόσο της ψευδωνυμοποίησης όσο και της 
ανωνυμοποίησης στον διαμοιρασμό παραγόμενης γνώσης για απειλές του κυ-
βερνοχώρου, δεν μπορούν να φανούν αποδοτικές. Προκειμένου να γίνει αυτό 
κατανοητό, ας εξετάσουμε το απλό παράδειγμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου Ηλεκτρονικού Ψαρέματος Δεδομένων (PhishingEmail). Τα δεδομέ-
να που αφορούν σε αυτήν την τεχνική επίθεσης και που αξίζει να διαμοιραστούν 
μεταξύ των οντοτήτων διαμοιρασμού γνώσης (B2B, OSCή Individuals), περιέχουν 
μεταξύ άλλων τόσο προσωπικά δεδομένα όσο και επιγραμμικά αναγνωριστικά 
του αποστολέα του μηνύματος (υποκείμενο των δεδομένων). Ψευδωνυμοποιώ-
ντας ή ανωνυμοποιώντας τα δεδομένα αυτά (πχ όνομα αποστολέα, διεύθυνση IP 
προορισμού) η εγγραφή της συγκεκριμένης απειλής καθίσταται εντελώς ακατάλ-
ληλη και αναξιοποίητη.

Αξιοποιώντας τις τεχνικές της κρυπτογράφησης (για παράδειγμα συναρτήσεις 
κατακερματισμού-hashes), οι οποίες ενθαρρύνονται από τον ΓΚΠΔ και διαμοι-
ράζοντας τα κρυπτογραφημένα τα δεδομένα που αφορούν σε απειλές του κυ-
βερνοχώρου, υπάρχει συμμόρφωση με τις αρχές του ΓΚΠΔ. Στο στάδιο ωστό-
σο της ταυτοποίησης των κρυπτογραφημένων δεδομένων (με συγκρίσεις των τι-
μών των συναρτήσεων κατακερματισμού) ότι όντως περιέχουν απειλή του κυ-
βερνοχώρου, θα απαιτηθεί αποκρυπτογράφησή τους, που τότε και μόνο, ευθέ-
ως θα οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το δεδομένο 
αυτό του κινδύνου απώλειας δεδομένων είναι πολύ σημαντική γνώση για τους 
υπευθύνους επεξεργασίας των οντοτήτων, ιδιαίτερα στο κομμάτι της τεκμηρίω-
σης των αποφάσεών τους σχετικά με την ορθή επιλογή νόμιμης βάσης, έτσι ώστε 
να μπορούν να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση τους σύμφωνα με την αρχή της 
λογοδοσίας του ΓΚΠΔ.

9. Γνώμη 05/2014 Ομάδας Εργασίας Άρθρου 29, βλ. υποσημείωση 46.
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V. Τελική πρόταση

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, όταν μία οντότητα διαμοιρασμού γνώσης για 
απειλές του κυβερνοχώρου εφαρμόσει το Πλαίσιο Κυβερνοασφάλειας του NIST, 
και ιδιαιτέρως προκειμένου να επιτύχει την λειτουργία του Εντοπισμού μέσω του 
διαμοιρασμού παραγόμενης γνώσης σχετικά με απειλές του κυβερνοχώρου, οφεί-
λει να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων, που πρόκειται να διαμοι-
ραστούν, είναι σε συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η σχηματική απεικόνιση της παραπάνω προσέγγισης παρουσιάζεται στην 3, που 
ακολουθεί:

Εικόνα 3: Απεικόνιση Μεθοδολογίας Διαμοιρασμού Πληροφοριών που σχετίζονται με 
Απειλές του Κυβερνοχώρου (Τεχνολογική και Νομική σύγκλιση)

Αναφορικά δε με το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζεται 
με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδιαιτέρως για 
την λειτουργία του διαμοιρασμού, οι οντότητες θα πρέπει να εξετάζουν, αρχι-
κά το ακριβές νομικό πλαίσιο που τις αφορά, ανάλογα με το αν συνιστούν κά-
ποια Αρχή (Government)ή οντότητα ιδιωτικής – επιχειρηματικής πρωτοβουλί-
ας (Β2Β, OSC, Individuals). Η όλη λειτουργία του διαμοιρασμού της παραγό-
μενης γνώσης σχετικά με απειλές του κυβερνοχώρου απλοποιείται και ολο-
κληρώνεται όταν υπάρχει η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων 
που πρόκειται να διαμοιραστούν. Επειδή όμως όμως αναλυτικά επεξηγήθη-
κε παραπάνω κάτι τέτοιο είναι σχεδόν απίθανοή πολύ σπάνιο να συμβεί, τότε 
οι οντότητες διαμοιρασμού πρέπει να ανατρέξουν στην αναζήτηση και επιλο-
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γή άλλης νόμιμης βάσης επεξεργασίας των δεδομένων που πρόκειται να δι-
αμοιράσουν ή να αποθηκεύσουν για μελλοντική χρήση. Οι δύο προσφορότε-
ρες νόμιμες βάσεις της επεξεργασίας αυτής είναι είτε η εκπλήρωση δημόσιου 
συμφέροντος ή δημόσιας εξουσίας, είτε αυτή της εκπλήρωσης έννομων συμ-
φερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας, όπως σχηματικά διαφαίνεται στο δι-
άγραμμα ροής στην 4:

Εικόνα 4: Μεθοδολογία επιλογής Νομικής Βάσης Επεξεργασίας δεδομένων  
προσωπικού χαρακτήρα για τον διαμοιρασμό πληροφοριών σχετικών με απειλές  

του κυβερνοχώρου

Συγκρίνοντας τις δύο αυτές νομικές βάσεις της επεξεργασίας, παρατηρούμε ότι 
η αποδοτικότερη σε σχέση με την διαδικασία του διαμοιρασμού παραγόμενης 
γνώσης για απειλές του κυβερνοχώρου είναι αυτή της εκπλήρωσης δημόσιου 
συμφέροντος ή δημόσιας εξουσίας, του Άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε’ του 
ΓΚΠΔ, εφόσον οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας του σκοπού 
τηρούνται. Ο ισχυρισμός ότι ο διαμοιρασμός πληροφοριών απειλών του κυβερ-
νοχώρου αποτελεί εκπλήρωση έννομου συμφέροντος του υπευθύνου επεξερ-
γασίας (Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄), είναι βάσιμος, αλλά η απαίτηση 
εκπλήρωσης του δικαιώματος ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων (ο 
οποίος δύναται να είναι ο κακόβουλος τρίτος), δυνάμει των Άρθρων 13 και 14 
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του ΓΚΠΔ, δυσχεραίνει το έργο του διαμοιρασμού. Συνεπώς το τελικό διάγραμ-
μα ροής βάσει του οποίου μία οντότητα διαμοιρασμού παραγόμενης γνώσης, για 
τον σκοπό του Εντοπισμού κυβερνοεπιθέσεων σχετιζόμενου σε απειλές του κυ-
βερνοχώρου, μπορεί να επιλέξει, και που ταυτόχρονα αποτελεί και την πρότα-
ση του παρόντος πονήματος διαμορφώνεται ως εξής:

Εικόνα 5: Τελική πρόταση Μεθοδολογίας επιλογής Νομικής Βάσης Επεξεργασίας δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα για τον διαμοιρασμό πληροφοριών σχετικών με απειλές 

του κυβερνοχώρου

VI. Επίλογος

Η ασφάλεια ενός οργανισμού ή φορέα από απειλές του κυβερνοχώρου και η 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν 
πρέπει συνειδησιακά και πρακτικά να λογίζονται ως αλληλο-αποκλειόμενες έν-
νοιες, αλλά ως αλληλο-συμπληρούμενες. Επιπλέον, η ανταλλαγή πληροφοριών 
αποτελεί ισχυρό μηχανισμό για τον επιτυχή εντοπισμό και τον χειρισμό περιστα-
τικών ασφαλείας που σχετίζονται με απειλές του κυβερνοχώρου, και τα πολ-
λαπλά οφέλη του τομέα της ασφάλειας από τη βελτίωση αυτής της ανταλλαγής 
πληροφοριών μπορούν να επιτευχθούν κατά τρόπο τέτοιο που να προστατεύε-
ται και η ιδιωτικότητα. Όπως αναλυτικά διερευνήθηκε, ο ΓΚΠΔ 2016/679/ΕΕ 
παρέχει ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα που  επιτρέπει τον διαμοιρασμό πληροφοριών, με βάση όμως την τή-
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ρηση σαφών κανόνων και προϋποθέσεων. Συνεπώς το εύρημα της νομικής βά-
σης που εξυπηρετεί τον διαμοιρασμό πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και 
των επιγραμμικών αναγνωριστικών ταυτότητας, από οντότητες ιδιωτικής πρω-
τοβουλίας, κρίνεται πολύ σημαντικό, υπό το πρίσμα αφενός της συμμόρφω-
σης με τον ΓΚΠΔ και αφετέρου της προστασίας από την επιβολή βαρύτατων 
διοικητικών προστίμων που θεσμοθετούνται στον ίδιο τον ΓΚΠΔ.



       Νομικές πτυχές τεχνητής νοημοσύνης 
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Εισαγωγή

Η μεγάλη πρόκληση για τον άνθρωπο ήταν πάντοτε να φτιάξει μια μηχανή που 
να λειτουργεί όπως η δική του νοημοσύνη.

Θέλοντας λοιπόν να δούμε αρχικά κάποιες εισαγωγικές έννοιες θα αναφερ-
θούμε στις εξής: τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, ‘εις βάθους’ μάθηση 
ή αλλιώς στους όρους που συναντάμε συχνά πλέον στη διεθνή επικαιρότητα 
artificial intelligence, machine learning, deep learning. Ο πιο εύκολος τρόπος 
εδώ να σκεφτούμε τη σχέση των παραπάνω εννοιών μεταξύ τους είναι να τις 
φανταστούμε ως ομόκεντρους κύκλους, έχοντας σαν κεντρικό και μεγαλύτερο 
κύκλο, με λίγα λόγια ως κεντρική ιδέα, την τεχνητή νοημοσύνη, ακολούθως την 
μηχανική μάθηση και τέλος το μικρότερο κύκλο της έννοιας ‘εις βάθους’ μάθη-
σης. Συμπεραίνει ευκόλως λοιπόν κανείς πως η όλη η μηχανική μάθηση ανήκει 
στην τεχνητή νοημοσύνη, μα όχι το αντίθετο.

Ήδη από το 1970, που δημιουργήθηκαν οι πρώτοι τεχνητοί νευρώνες, η ιδέα 
είναι ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από νευρώνες κι αν εξομοιώσου-
με τις βασικές λειτουργίες ενός νευρώνα με τη χρήση υπολογιστή και κατόπιν 
συνδέσουμε πολλούς από αυτούς, τότε θα μπορέσουμε να παραγάγουμε νοημο-
σύνη, αντίστοιχη με την ανθρώπινη, αλλά τεχνητή, αυτό που αποκαλούμε δηλα-
δή τεχνητή νοημοσύνη. Η μηχανική μάθηση από την άλλη είναι μια αλγοριθμική 
μέθοδος  που βασίζεται στην ανάλυση μεγαλοδεδομένων κι έρχεται σε αντίθε-
ση με την απλούστερη μέθοδο του βασικού προγραμματισμού. Ενώ τέλος, η ‘εις 
βάθους’ μάθηση  είναι μια πολυεπίπεδη μάθηση που βασίζεται στα λεγόμενα τε-
χνητά νευρωνικά δίκτυα και στην ιδέα κατανόησης της βιολογίας του ανθρώπι-
νου εγκεφάλου, όπου απαιτείται η δυνατότητα σκέψης.
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Ι. Αυτόνομα συστήματα οχημάτων

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης είναι εκείνο το οποίο δεν 
είναι στατικό, εκείνο δηλαδή που έχει να κάνει με αυτόνομα συστήματα και συ-
γκεκριμένα εδώ θα αναφερθούμε στα αυτόνομα οχήματα. 

Ένα αυτόνομο όχημα  ή αλλιώς όχημα ρομπότ είναι εκείνο που έχει τη δυνατό-
τητα να κατευθυνθεί από μόνο του, χωρίς  να χρειάζεται η ανθρώπινη παρέμβα-
ση, κι αυτό με τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους των συστημάτων αυτών και κατό-
πιν αναλύσεως του περιβάλλοντός τους όπως και μεγάλων όγκων δεδομένων.

Σε αυτό το σημείο και για να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια και λειτουρ-
γία ενός αυτόνομου οχήματος θα μπορούσαμε για παράδειγμα να σκεφτούμε 
την αυτόνομη οδήγηση ως ένα εν γένει πρόβλημα πρόβλεψης. Και όσο μάλι-
στα το κόστος της διαδικασίας πρόβλεψης μειώνεται, τόσο περισσότερο έχου-
με τη δυνατότητα να προβλέψουμε ταχύτερα, οικονομικότερα και κατά αποτέ-
λεσμα καλύτερα.

Παραδοσιακά, οι μηχανικοί προγραμμάτιζαν μέχρι πρότινος ένα αυτόνομο όχη-
μα να κινείται γύρω από μια ελεγχόμενη περιοχή, προγραμματίζοντάς το να κά-
νει συγκεκριμένες κινήσεις και σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Εδώ αντιθέτως 
μιλάμε για κάτι μεγαλύτερο και σπουδαιότερο.

Από τη στιγμή βέβαια που η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει μάτια ή αυτιά όπως 
έχουμε εμείς με σκοπό να λαμβάνουμε και να μεταφράζουμε μηνύματα από το 
εξωτερικό μας περιβάλλον, παρέχουμε στα οχήματα αντίστοιχα τεχνολογικά 
μέσα, όπως κάμερες, ραντάρ και άλλου είδους  ανιχνευτικά όργανα (π.χ. LIDAR 
Light Detection and Ranging).

Η λειτουργία λοιπόν είναι η εξής: όλες οι προαναφερόμενες τεχνολογίες είναι οι 
αισθητήρες που έρχονται σε επαφή με παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλο-
ντος, λαμβάνουν ερεθίσματα και μέσω της ανάλυσης και μετάφρασης όλου αυ-
τού του μεγάλου όγκου δεδομένων βοηθούν τα αυτόνομα συστήματα να προ-
βλέψουν την απάντηση στην ερώτηση “τί θα έκανε ένας άνθρωπος στην περί-
πτωση αυτή”. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή  για να ‘διδάξουμε’ ένα όχημα πως 
να οδηγεί μόνο του θα χρειαστεί αρχικά να τοποθετήσουμε έναν άνθρωπο στο 
όχημα με σκοπό να οδηγήσει ο ίδιος και το όχημα να εκπαιδεύεται μαθαίνοντας 
από τις κινήσεις του ανθρώπου.

Αντιλαμβανόμαστε βέβαια πως θα αργήσουμε να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα 
άρτιο σύστημα στους δρόμους καθώς σε κάθε είδους περίσταση υπάρχουν πολ-
λά  ‘εάν’ (εάν συμβεί το τάδε γεγονός, εάν εμφανισθεί το δείνα αντικείμενο, 
εάν είναι σκοτάδι γύρω, εάν βρέχει, εάν ξεφύγει ένα παιδί στο δρόμο, εάν ένα 
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άλλο όχημα που βρίσκεται κοντά βγάλει φλας, κτλ) και πάντοτε συγκεκριμέ-
να  ‘τότε’, δηλαδή η απόφαση πρέπει να είναι η ορθότερη δυνατή που αρμόζει  
κάθε φορά και σαφώς  η ασφαλέστερη.

Γενικά και στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν τα συστήματα αυτά σχεδιάζο-
νται και αναπτύσσονται σωστά αποτελούν καλύτερους προγνωστικούς παράγο-
ντες από ό,τι οι άνθρωποι. Όχι πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν κάνει λάθη, αλλά 
μαθαίνει από τα λάθη αυτά και μάλιστα ενημερώνει το μοντέλο της κάθε φορά 
που προβλέπει λανθασμένα μια ενέργεια. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε πως με τον 
καιρό οι προβλέψεις αρχίζουν να γίνονται καλύτερες μέχρι να γίνουν τόσο κα-
λές ώστε πλέον να μη χρειάζεται ο άνθρωπος να παρέμβει και να κάνει την πρό-
βλεψη αυτή.

ΙΙ. Εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα: Άραγε κερδίζεται;

Έτσι, έχουμε ένα αποτέλεσμα, μια πράξη απόφασης των αυτόνομων συστημά-
των. Τα ζητήματα που ανακύπτουν εδώ είναι ποικίλα, όπως το ποιος  θα λαμ-
βάνει την απόφαση, το αν υπάρχει νομική προσωπικότητα ενός τέτοιου συστή-
ματος, ο τυχόν επιμερισμός  της ευθύνης και το πολύ σπουδαίο ζήτημα της λο-
γοδοσίας.

Συγκεκριμένα, το θέμα εδώ είναι κατά πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε το 
αποτέλεσμα στο οποίο προχωράει ένα αυτόνομο όχημα. Σαφώς, ακόμα κι εμείς 
ως άνθρωποι δε μπορούμε πάντα να εξηγήσουμε και να ερμηνεύσουμε τον τρό-
πο σκέψης μας και αντίδρασής μας, αλλά εν αντιθέσει προσπαθούμε κατά κά-
ποιον τρόπο  να εμπιστευόμαστε διαισθητικά ο ένας τον άλλον. Το ερώτημα εδώ 
είναι εάν κάτι παρόμοιο θα είναι εφικτό να προσαρμοστεί και στην πραγματικό-
τητα των αυτόνομων συστημάτων- οχημάτων.

Ίσως όμως χρειαστεί να περάσουμε σύντομα το κατώφλι εκείνο όπου η χρήση 
τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί το άλμα πίστης,  όταν και η τεχνολογία συνεχώς 
εξελίσσεται.

Μένοντας στο θέμα της εμπιστοσύνης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι από την 
αρχή υπήρχαν δυο σχολές σκέψης σχετικά με το πόσο κατανοητή ή επεξηγημα-
τική πρέπει να είναι η λειτουργία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης: Κα-
θώς, πρώτον πολλοί νόμιζαν ότι έχει περισσότερο νόημα να κατασκευάσου-
με μηχανές που βασίζονται σε κανόνες και λογική, καθιστώντας την εσωτερική 
λειτουργία διαφανή σε όποιον ενδεχομένως ενδιαφέρεται να έχει πρόσβαση και 
να εξετάσει τον κώδικα λειτουργίας του μηχανήματος, ενώ αντίθετα άλλοι θε-
ώρησαν πως η οποιαδήποτε ευφυΐα και κατανόηση αναδύεται  ευκολότερα εάν 
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οι μηχανές λαμβάνουν έμπνευση από την επιστήμη της βιολογίας και μαθαίνουν 
παρατηρώντας συνεχώς, καταφέρνοντας έτσι να αυτοπρογραμματιστούν. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει πως  αντί να έχουμε ένα προγραμματιστή ο οποίος να γρά-
φει γραμμές κώδικα για να λύσει ένα πρόβλημα, το πρόγραμμα παράγει τον 
δικό του αλγόριθμο βασισμένο σε ένα παράδειγμα δεδομένων και στο επιθυμη-
τό αποτέλεσμα αλγορίθμου βαθειάς μάθησης.

ΙΙΙ. Ατύχημα Uber- Η νέα εποχή

Μιλώντας για εμπιστοσύνη προηγουμένως, η ανάκληση σχετικά αρκετών πρό-
σφατων περιστατικών, όπως είναι το θανατηφόρο ατύχημα στο οποίο ενεπλά-
κη όχημα παραγωγής της εταιρείας Uber στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτει-
ών τον περασμένο Μάρτιο, μπορούν να κλονίσουν την επιδεικνυόμενη εμπιστο-
σύνη στην τεχνολογία και δη στα αυτοματοποιημένα οχήματα.

Σε όσα βίντεο έχουν δημοσιευτεί παρουσιάζεται η πεζή Elaine Herzberg, να προ-
σπαθεί να διασχίσει τον σκοτεινό δρόμο με το φορτωμένο πράγματα ποδήλατό 
της, όταν το αυτόματο όχημα της Uber πέφτει δίχως να σταματήσει πάνω της  με 
αποτέλεσα να τη σκοτώσει ακαριαία.

Αν και δεν έχει ακόμη βγει κάποιο σαφές συμπέρασμα σχετικά με το τι πραγμα-
τικά συνέβη και τι ακριβώς έφταιξε, αφού παρουσιάζονται διαφορετικές οπτι-
κές, γεγονός είναι οτι τα συνεχή τεστ τα οποία πραγματοποιούσε μέχρι τότε η 
Uber με  τα αυτόνομα οχήματά της έχουν σταματήσει για λόγους  προώθησης 
των ερευνών του ατυχήματος.

Λογικά πάντως η απάντηση βρίσκεται στο ότι είτε οι αισθητήρες δεν μπόρεσαν 
να εντοπίσουν την πεζή γυναίκα, είτε ότι ο αλγόριθμος που ‘τρέχει’ το σύστημα 
του οχήματος δεν ‘κατάλαβε’ τι έβλεπε εκείνη τη στιγμή. 

Εν γένει υπάρχουν, όπως προαναφέραμε, ποικίλες απόψεις σχετικά με το ατύ-
χημα με επικρατούσες τις παρακάτω:

IV. 1η άποψη: μπορούσε το ατύχημα ν’ αποφευχθεί

Η Cortica, μια εταιρεία τεχνολογίας που αναπτύσσει αυτόνομη τεχνητή νοημο-
σύνη, ανέλυσε το βίντεο της πρόσκρουσης κι έδωσε στη δημοσιότητα την αξι-
ολόγησή της. Κατά αυτήν λοιπόν το σύστημα του οχήματος της Uber ανίχνευ-
σε την Herzberg στο 0,9 δευτερόλεπτο πριν την πρόσκρουση και όταν το αμά-
ξι βρισκόταν σε απόσταση 50 ποδιών μακριά, πράγμα που σημαίνει πως υπήρ-
χε χρόνος για ένα αυτόματο όχημα να αντιδράσει και να σωθεί η ζωή της πεζής. 
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Το ίδιο υποστηρίζει και η αστυνομία του Τεμπέ και μάλιστα τόνισε πως το αυτο-
κίνητο δεν επιβράδυνε, ούτε μετατοπίστηκε της πορείας του.

V.  2η άποψη: ΔΕΝ μπορούσε το ατύχημα ν’ αποφευχθεί, 
ούτε από αυτόνομο όχημα, αλλά ούτε και από ανθρώπινη 
αντίδραση

Σε αυτήν την περίπτωση υποστηρίζεται πως θα ήταν δύσκολο να αποφευχθεί η 
σύγκρουση αυτή, είτε μιλούσαμε για αυτόνομο όχημα, είτε για άνθρωπο ως οδη-
γό, με βάση πάντα τον τρόπο που βγήκε η πεζή από τις σκιές πάνω στο δρόμο.

Όπου κι αν καταλήξουν οι έρευνες στο τι φταίει τελικά, είναι σίγουρο πως όλες 
αυτές οι εξελίξεις σηματοδοτούν μια νέα εποχή, τόσο στον κόσμο της τεχνητής 
νοημοσύνης, όσο και στην καθημερινή πραγματικότητα της κοινωνίας, λαμβά-
νοντας υπόψιν για το μέλλον τις εξής παραμέτρους: συνεχής ανάγκη για αλ-
ληλεπίδραση στην επικοινωνία των συστημάτων με το  εξωτερικό τους περι-
βάλλον, επί παραδείγματι με τους πεζούς (ενδεχομένως μάλιστα αν εφαρμοζό-
ταν το συγκεκριμένο σύστημα να μη συνέβαινε και το τροχαίο με το όχημα της 
Uber) και διευθέτηση σημαντικών ηθικών ζητημάτων που όπως είναι φυσιολο-
γικό εγείρονται, τα οποία όμως πρώτα πρέπει να ωριμάσουν. Εδώ διαφαίνεται 
και το γνωστό πρόβλημα ‘τρόλεϊ’, θέτοντας με το τραγικό ηθικό δίλημμα για 
ένα αυτόνομο όχημα να διαλέξει μεταξύ δύο υποψήφιων θυμάτων.

Τέλος, όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν τα αυτόνομα οχήματα πρέ-
πει να υποβάλλονται σε διαρκή τεστ, καθώς δεν κρίνεται πως είναι ακόμη έτοι-
μοι για να εξυπηρετήσουν αυτόν τον τομέα τεχνολογίας, με αποτέλεσμα ν’ απαι-
τείται χρόνος προσαρμογής στα νέα κάθε φορά τεχνολογικά δεδομένα και να 
μπορέσουν οι αρμόδιοι φορείς να προχωρήσουν στις απαραίτητες κινήσεις με 
την υιοθέτηση κατάλληλης νομοθεσίας.

VI. Ευρωπαϊκή προσέγγιση Τεχνητής Νοημοσύνης

Εδώ θα έρθουμε να παρατηρήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μάλλον 
την πρώτη σχολή από αυτές που προαναφέρθηκαν, προβάλλοντας ως επιχείρη-
μα πως  το να μπορεί κανείς να διερευνήσει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης 
σχετικά με το πως αυτό κατέληξε στα συμπεράσματά του, αποτελεί θεμελιώδες 
νομικό δικαίωμα.

Ακολούθως λοιπόν,  η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής και 
σε αντίθεση με τις ΗΠΑ ή την Κίνα, οι οποίες ως χώρες κυριαρχούν στον τομέα 
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των εταιρειών τεχνολογίας  και προς το παρόν τουλάχιστον δεν προβλέπεται σε 
επίπεδο πρωτοβουλίας να παίξουν κάποιον ρόλο στη διαδικασία αυτή,  έχει λά-
βει για ακόμη μια φορά ενεργό δράση σε όλο αυτό.

Πιο συγκεκριμένα στις 25 Απριλίου 2018 στις Βρυξέλλες, όταν η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή παρουσίασε το έγγραφο στρατηγικής της σχετικά με την τεχνητή νοη-
μοσύνη, έθεσε σαφώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό 
ρόλο στη διαμόρφωση της δεοντολογίας της τεχνητής νοημοσύνης. Το συγκε-
κριμένο έγγραφο προσανατολίζεται σε τρεις κυρίαρχους στόχους:

1)  Την ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής ικανότητας του συνόλου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη διαρκή απορρόφηση της τεχνολο-
γίας τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία (Ορίζοντας 2020). Άλλωστε, τα 
δεδομένα σήμερα είναι το νέο πετρέλαιο, όπως υποστηρίζουν πολλοί, που 
σημαίνει πως αυτά αποτελούν ένα σημαντικό συμπλήρωμα όσον αφορά τη 
διαδικασία πρόβλεψης, ενώ κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση νομοθεσίας 
που θα επιτρέπει και ταυτόχρονα θα ελέγχει τα ανοιχτά δεδομένα (open 
data)  με σκοπό την καλύτερη πρόσβαση εκ μέρους κάθε φορά των ενδια-
φερόμενων μερών σε πλήθος πληροφοριών, κάτι που τελικά θα οδηγεί στη 
μεγιστοποίηση χρήσης και αξίας αυτών.

2)  Την προετοιμασία όλων για τις επερχόμενες κοινωνικοοικονομικές αλλα-
γές, αφού όπως προβλέπεται θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ 
κατά τη διάρκεια μετάβασης στη νέα τεχνολογική εποχή και μέχρι να μπο-
ρέσουν οι μηχανές να αποδώσουν όπως θα έκανε ένας άνθρωπος θα χρει-
άζονται σίγουρα την επιτήρηση των ανθρώπων. Επομένως, μιλάμε περισ-
σότερο για μια ανακατανομή των θέσεων εργασίας, παρά για το φόβο μεί-
ωσης αυτών, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αυτοματοποιήσει κάποιες ερ-
γασίες που ενδεχομένως οι άνθρωποι δε θέλουν να κάνουν.

3)  Τη διασφάλιση ότι έως το τέλος του 2018 θα υπάρχει κατάλληλο δεοντο-
λογικό και νομικό πλαίσιο που θα βασίζεται στις αξίες και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις αρχές όπως η λογοδο-
σία και η διαφάνεια.

4)  Την εφαρμογή ήδη υπαρχόντων νομικών κανόνων που αρμόζουν στο συ-
γκεκριμένο ζήτημα, όπως θα μπορούσε να είναι η επέκταση ερμηνείας της 
Οδηγίας 85/374, περί ευθύνης ελαττωματικών τεχνολογικών προϊόντων

Το έγγραφο αναφέρει τέλος πως η Επιτροπή θα δημιουργούσε μια ευρωπαϊκή 
συμμαχία, τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την τεχνητή νοημοσύνη, η 
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οποία θα έχει ως καθήκον να συντάξει κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας 
για την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τα τέλη του 2018.

VII. Κατανόηση και αξιοποίηση δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης

Ανεξάρτητα τώρα με το ποιοι θα είναι οι κανόνες που θα επιβληθούν και με το 
ποιος θα τους επιβάλλει, αλλά και σε τι βάθος χρόνου θα το κάνει αυτό, θα λέ-
γαμε πως κάτι τέτοιο κρίνεται ίσως πρόωρο στην παρούσα φάση και ότι ίσως 
προσωρινά να μπορούν να εξυπηρετήσουν οι ήδη ισχύοντες νόμοι και κανόνες.

Επίσης, σύμφωνα και με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο 2018 
από την Cambridge Consultants με τίτλο: “Τεχνητή Νοημοσύνη: Κατανόηση κι 
αξιοποίηση της δυνατότητας”, θα πρέπει συνδυαστικά με τις παραπάνω κατευ-
θύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμοσθούν και οι εξής αρχές τήρησης 
νόμων και πρακτικών εφαρμογών:

1)  Η ευθύνη, όπου στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμέ-
νο άτομο κάθε φορά που θα είναι υπεύθυνο για τις επιπτώσεις της συμπερι-
φοράς ενός αυτόνομου συστήματος. Η συγκεκριμένη αρχή δεν αφορά μόνο 
τη νομική αποκατάσταση, αλλά και την ικανότητα παρακολούθησης των απο-
τελεσμάτων των αποφάσεων των συστημάτων

2)  Η υποχρέωση παροχής εξηγήσεων σχετικά με τη συμπεριφορά των αυτόνο-
μων συστημάτων, ακολουθώντας στην περίπτωση αυτή την 1η σχολή από τις 
προαναφερόμενες

3)  Η διαφάνεια μέσω του ελέγχου, της κριτικής και της δημοσιότητας των παρα-
γόμενων αποτελεσμάτων των αυτόνομων συστημάτων

4)  Η ακρίβεια μέσω εντοπισμού, περιορισμού ή και εξάλειψης των σφαλμάτων 
τους 

5)  Η δικαιοσύνη μέσω μιας εύλογης χρήσης δεδομένων και η προστασία της ιδι-
ωτικότητας βάσει του α. 22 γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα αλλά και της ασφάλειας κατά των ιών και του κυβερνο-
εγκλήματος, από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με τεχνολογικά προϊόντα

VIII. Το μέλλον της αυτοκίνησης

Κλείνοντας θα ήταν φρόνιμο να αναφερθούμε σε προοπτικές ανάπτυξης του 
κλάδου της αυτοκίνησης εν γένει, καθώς η σύνδεσή τους με το μέλλον όλων 
μας είναι αναπόφευκτη.
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Υπολογίζεται πως ήδη στα επόμενα 5 χρόνια ίσως έχουμε να μιλάμε για πλήρως 
αυτοματοποιημένα οχήματα, που αν διευθετηθούν πρώτα κάποιοι βασικοί πα-
ράγοντες, αυτό θα οδηγήσει σίγουρα σε λιγότερα ατυχήματα με τελική συνέπεια 
την εξοικονόμηση ασφαλιστικών πόρων.

Μέχρι τότε ο τομέας της αυτοκίνησης θα προχωράει σταθερά με τη συνεχή εν-
σωμάτωση λογισμικού software, αλλά και τον ταυτόχρονο επαναπροσδιορισμό 
του υλικού εξοπλισμού hardware, ή άλλως της υλικής υποδομής, κάτι το οποίο 
θα συμβάλλει σαφώς σε μια οικονομικότερη απόδοση των συστημάτων αυτών.

Επιπροσθέτως  και βλέποντας μάλιστα το σημαντικό ρόλο των αισθητήρων στη 
συνολική λειτουργία  των αυτόνομων οχημάτων, η χρήση μικρότερων και καλύ-
τερων αισθητήρων αποτελούν επιτακτική ανάγκη στην εξέλιξη του είδους τους, 
όπως και η ανάπτυξη και εδραίωση των προαναφερθέντων τεχνολογιών υπο-
βοήθησης ADAS (Advanced  Driver Assistance Systems), πλέον ως υποχρεωτικοί.

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να δούμε ένα πλήρως αυτόνο-
μο όχημα στους δρόμους, με όσο το δυνατόν άρτια λειτουργία και με τη δυνατότη-
τα λήψης αποφάσεων χωρίς παράπλευρες απώλειες, είναι η εντατική επένδυση εκ 
μέρους όλων των φορέων  σε αλγορίθμους, πλατφόρμες και κάθετα ολοκληρωμέ-
να συστήματα, αλλά και η θέσπιση κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου, γεγονός που 
θα εξαλείψει επικείμενα ηθικά διλλήματα στην αλγοριθμική ρύθμιση και πρακτική.
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       Η συγκατάθεση του υποκειμένου ως νόμιμη 
βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Κατερίνα Σταφυλίδου
Δικηγόρος

1. Εισαγωγή 

Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα στη σημερινή εποχή της διάχυτης πληροφο-
ρίας χρήζει περισσότερης προστασίας από ποτέ. Η εξέλιξη των τεχνολογικών 
μέσων και η εξάπλωση του διαδικτύου σχεδόν σε κάθε πτυχή της καθημερι-
νότητας απαιτεί τη χορήγηση προσωπικών δεδομένων σε πληθώρα συναλλα-
γών, ενώ από την άλλη πλευρά το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου καλεί-
ται να επεξεργαστεί έναν ασυνήθιστα μεγάλο όγκο δεδομένων. Τα προσωπι-
κά δεδομένα αποτελούν ουσιαστικά πολύτιμο συναλλακτικό μέσο, στην «κυ-
ριότητα» προσώπων που ούτε την αξία τους γνωρίζουν, ούτε τους κίνδυνους 
που εγκυμονεί η άκριτη μεταβίβασή τους σε τρίτα πρόσωπα. 

Στο πλαίσιο αυτό, μια από τις σημαντικότερες έννοιες στο δίκαιο των προσω-
πικών δεδομένων είναι εκείνη της συγκατάθεσης του υποκειμένου, η οποία 
επανατοποθετεί αυτό σε θέση ισχύος έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας, αξι-
ολογώντας ως κρίσιμο το εγγενές δικαίωμα του πάνω στα δεδομένα του και 
επαναπροσδιορίζοντάς το ως μια μορφή εξουσίας διάθεσης επ’ αυτών. Κατά 
πόσο όμως οι παραπάνω επιδιώξεις ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα;

Προκειμένου η συγκατάθεση να λειτουργήσει ως νόμιμη βάση επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων, οφείλει να φέρει ένα σύνολο χαρακτηριστικών, τα 
οποία καλούνται να επιβεβαιώσουν ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει 
πλήρη συνείδηση των ενεργειών του και ότι οι ενέργειες αυτές συνίστανται 
στη βούλησή του να διαθέσει τα προσωπικά του δεδομένα προς επεξεργα-
σία, υπό συγκεκριμένες νόμιμες προϋποθέσεις. Αντιθέτως, πολλές φορές στην 
πράξη η συγκατάθεση χρησιμοποιείται μόνο προσχηματικά, αφού «εκμαιεύε-
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ται» από το υποκείμενο των δεδομένων χωρίς καμία εγγύηση, αναφορικά με 
την ταυτότητα της δήλωσης με τη βούληση του υποκειμένου. 

Κρίσιμος, συνεπώς, είναι ο έλεγχος της πρακτικής εφαρμογής των νομικών 
ρυθμίσεων για τη λήψη της έγκυρης συγκατάθεσης. Εν προκειμένω, με την 
παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται συνοπτικά η μεθοδολογία και ορισμένα από 
τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας που διεξήχθη σε 100 ελληνικές ιστο-
σελίδες υψηλής επισκεψιμότητας, με σκοπό να καταδειχθεί ο βαθμός συμμόρ-
φωσης αυτών με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους για τη λήψη της συγκα-
τάθεσης, ως νόμιμης βάσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

2.  Ο ορισμός και τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά  
της συγκατάθεσης

Από τον ορισμό της συγκατάθεσης στο άρθρο 4 αριθμ. 11 του Γενικού Κανονι-
σμού για την Προστασία Δεδομένων1, ως «κάθε ένδειξη[ς] βουλήσεως, ελεύ-
θερη[ς], συγκεκριμένη[ς], ρητή[ς] και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το 
υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή 
θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προ-
σωπικού χαρακτήρα που το αφορούν», προκύπτουν και τα εννοιολογικά χα-
ρακτηριστικά αυτής. Ειδικότερα:

Η συγκατάθεση πρέπει καταρχάς να έχει χορηγηθεί ελεύθερα, υπό την έννοια 
της πραγματικής επιθυμίας του υποκειμένου να συγκατατεθεί στην επεξεργα-
σία των δεδομένων του. Μόνο τότε μπορεί να επιτελέσει η συγκατάθεση τον 
ρόλο της ως κεντρικού άξονα του δικαιώματος του πληροφοριακού αυτοκα-
θορισμού2, όταν πραγματικά αποτελεί γνήσιο προϊόν της βούλησης του υπο-
κειμένου. 

1.  Η εισήγηση βασίζεται στη διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη της 
Καθηγήτριας κ. Ευγενίας Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου προς μερική εκπλήρωση των 
απαιτήσεων του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών στο Δίκαιο & Πληροφορική, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, 
EE L 119 της 04.05.2016 (εφεξής «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»).

2.  Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Προσωπικά Δεδομένα, Αθήνα, Εκδόσεις Νομι-
κή Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 87, Ιωάννης Ιγγλεζάκης, «Η συγκατάθεση στο δίκαιο προστα-
σίας προσωπικών δεδομένων», σε Λεωνίδας Κοτσαλής (επιμ.), Προσωπικά Δεδομένα. 
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Περαιτέρω, η συγκατάθεση του υποκειμένου οφείλει να είναι ειδική. Με άλλα 
λόγια, η συγκατάθεση δεν μπορεί να είναι γενική, ευρεία και αόριστη, αλλά 
αντίθετα, πρέπει να αφορά σε συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας, για τις 
οποίες και μόνο θα λειτουργεί ως νομιμοποιητικό πλαίσιο.

Ως προς τον τύπο της συγκατάθεσης, η τελευταία οφείλει να είναι αδιαμφι-
σβήτητη3, όταν αφορά σε απλά προσωπικά δεδομένα4 και ρητή, όταν αφο-
ρά σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα5. Αδιαμφισβήτητη νοείται η συγκατά-
θεση που έχει παρασχεθεί με γραπτή ή προφορική δήλωση ή με ηλεκτρονικά 
μέσα, όπως όταν χορηγείται με συμπλήρωση κάποιου τετραγωνιδίου, ή και 
με οποιαδήποτε άλλη σαφή θετική ενέργεια, ενώ με την αιτιολογική σκέψη 32 
του προοιμίου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων διευκρι-
νίστηκε ότι «η σιωπή, τα προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια ή η αδράνεια δεν θα 
πρέπει να ερμηνεύονται ως συγκατάθεση».

Τελευταίο στοιχείο του ορισμού της συγκατάθεσης είναι να έχει ληφθεί η τε-
λευταία εν πλήρει επιγνώσει του υποκειμένου των δεδομένων, δηλαδή να 
γνωρίζει το τελευταίο το σύνολο των στοιχείων που προσδιορίζουν την επε-
ξεργασία των δεδομένων του, ώστε να αντιλαμβάνεται σε τι ακριβώς συγκα-
τατίθεται. 

Εκτός των ανωτέρω, σημαντική καινοτομία του Γενικού Κανονισμού για την Προ-
στασία Δεδομένων αποτελεί η ρητή πρόβλεψη του δικαιώματος σε -χωρίς χρονι-
κό περιορισμό ή αιτιολογία και άνευ αναδρομικής ισχύος- ανάκληση της συγκατά-
θεσης, στο άρθρο 7 παρ. 3. Μάλιστα, ο ενωσιακός νομοθέτης προχώρησε παρα-
πάνω ρυθμίζοντας εμμέσως τη διαδικασία ανάκλησης της συγκατάθεσης, η οποία 
πρέπει πλέον να είναι εξίσου εύκολη με τη διαδικασία χορήγησής της. 

Ανάλυση - Σχόλια - Εφαρμογή, Αθήνα, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, σσ. 96 - 97, 
Λίλιαν Μήτρου, Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Αθήνα - Θεσ-
σαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017, σελ. 71, Παναγιώτης Αρμαμέντος, Βασίλης Σωτη-
ρόπουλος, Προσωπικά δεδομένα - Ερμηνεία Ν. 2472/1997, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, Εκδό-
σεις Σάκκουλα, 2005, σελ. 143, Eleni Kosta, Consent in European Data Protection Law, 
Leiden, Εκδόσεις Brill Nijhoff, 2013, σελ. 169.

3.  Προς αποφυγή ερμηνευτικής σύγχυσης μεταξύ της έννοιας της ρητής συγκατάθεσης 
(“unambiguous consent”) και της ρητής συγκατάθεσης (“explicit consent”), όπως οι τε-
λευταίες προκύπτουν από το αγγλικό κείμενο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων, η πρώτη θα μνημονεύεται ως «αδιαμφισβήτητη συγκατάθεση» και η δεύτερη 
ως «ρητή συγκατάθεση», παρά τη χρήση του όρου «ρητή» για αμφότερες τις περιπτώ-
σεις στο ελληνικό κείμενο του Κανονισμού.

4.  Βλ. συνδυασμό των άρθρ. 4 αριθμ. 11 και 6 παρ. 1 στοιχ. α του ΓΚΠΔ.
5.  Βλ. άρθρ. 9 παρ. 2 στοιχ. α του ΓΚΠΔ.
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3. Μεθοδολογία της έρευνας

Πρώτο βήμα για τη διεξαγωγή της έρευνας, αναφορικά με την πρακτική ε-
φαρμογή των ρυθμίσεων για τη συγκατάθεση, αποτέλεσε η επιλογή 100 ελλη-
νικών ιστοσελίδων από τις 500 πιο δημοφιλείς σε επισκεψιμότητα, δια μέσου 
των οποίων πραγματοποιείται συλλογή προσωπικών δεδομένων, με χορήγη-
σή τους από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, η επι-
λογή του ευρύτερου δείγματος των 500 ιστοσελίδων έγινε δια μέσου του ερ-
γαλείου Alexa Traffic Rank της εταιρίας Amazon, το οποίο αποτελεί έναν μηχα-
νισμό κατάταξης των ιστοσελίδων με βάση την επισκεψιμότητα σε παγκόσμιο 
επίπεδο6. Τα δεδομένα από το ως άνω εργαλείο ελήφθησαν την 28η.03.2018.

Εν συνεχεία, από τις 500 ιστοσελίδες επελέγησαν οι 100 που αποτέλεσαν και 
το δείγμα της έρευνας. Αρχικά, εξαιρέθηκαν ιστοσελίδες σχετικές με δημόσιες 
υπηρεσίες, καθώς ο ενωσιακός νομοθέτης, με την αιτιολογική σκέψη 43 του 
προοιμίου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, έχει απο-
φανθεί ότι στις περιπτώσεις αυτές η συγκατάθεση δεν δύναται να χορηγηθεί 
ελεύθερα λόγω ανισορροπίας των μερών, με αποτέλεσμα η επεξεργασία που 
λαμβάνει χώρα να οφείλει να έχει άλλη νομική βάση και συνεπώς, η έρευνα 
να είναι άνευ αντικειμένου. Εν συνεχεία, επελέγησαν οι πιο δημοφιλείς από τις 
ιστοσελίδες, οι οποίες ως επί το πλείστον παρείχαν διαδικασία χορήγησης δε-
δομένων με κάποιου είδους εγγραφή στις υπηρεσίες τους, όπως, μεταξύ άλ-
λων, ηλεκτρονικά καταστήματα, ιστοσελίδες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και 
ιστοσελίδες με ανάρτηση αγγελιών.

Ακολούθως, για κάθε ιστοσελίδα πραγματοποιήθηκε μια συνολική επισκόπη-
ση αυτής, προκειμένου να καταφανεί, αν πληρούνται σε ένα πρώτο επίπεδο οι 
προϋποθέσεις για τη λήψη συγκατάθεσης εν πλήρει επιγνώσει. Πιο συγκεκρι-
μένα, αναζητήθηκαν τα επιμέρους πεδία σε κάθε ιστοσελίδα, τα οποία εμπε-
ριείχαν πληροφορίες προς το υποκείμενο, αναφορικά με την επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων. 

Έπειτα, αναζητήθηκε το πεδίο της κάθε ιστοσελίδας, στο οποίο υπήρχε η δυ-
νατότητα χορήγησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη συγκατάθεση 
του υποκειμένου. Προκειμένου να εξεταστεί εάν η συγκατάθεση για τη σχετι-
κή επεξεργασία ήταν πράγματι ελεύθερη, εξετάστηκαν δύο υποθέσεις7. Πρώ-
τον, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί την 

6.  Για περισσότερα βλ. σε https://en.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet.
7.  Οι υποθέσεις προέκυψαν από την αιτιολογική σκέψη 43 του προοιμίου του ΓΚΠΔ.
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επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μη απαραίτητων για τις παρεχόμενες 
από την ιστοσελίδα υπηρεσίες, χωρίς ταυτόχρονα να στερείται τις συγκεκρι-
μένες υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, ερευνήθηκε ποιες κατηγορίες δεδομένων 
ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία της παρεχόμενης από την κάθε ιστοσελίδα 
υπηρεσίας. Για παράδειγμα, για την πώληση και την παράδοση ενός εμπορεύ-
ματος, απαραίτητα στοιχεία θεωρούνται το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, η 
διεύθυνση παράδοσης, καθώς και το τηλέφωνο ή ηλεκτρονική διεύθυνση του. 
Η επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων νομιμοποιείται με νόμιμη βάση τη 
σύμβαση κατ’ άρθρο κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β του Γενικού Κανονισμού για 
την Προστασία Δεδομένων, χωρίς να είναι απαραίτητη η λήψη της συγκατά-
θεσης του υποκειμένου. Αντίθετα, η τελευταία είναι υποχρεωτική, όταν χορη-
γούνται στοιχεία μη απαραίτητα για τη λειτουργία της σύμβασης, όπως λ.χ. η 
ημερομηνία γενεθλίων του αγοραστή. Με βάση τα παραπάνω, εξετάστηκε αρ-
χικά, εάν από την κάθε ιστοσελίδα ζητούνταν στοιχεία μη απαραίτητα για τη 
λειτουργία της σύμβασης. Σε όσες περιπτώσεις δόθηκε θετική απάντηση, εξε-
τάστηκε εάν το υποκείμενο των δεδομένων είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί να 
παράσχει τη συγκατάθεσή του για επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων, χω-
ρίς να αποκλειστεί από τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Δεύτερον, 
εξετάστηκε, εάν σε περίπτωση που χρειαζόταν συγκατάθεση για περισσότε-
ρες της μίας πράξεις επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων θα είχε τη 
δυνατότητα να συγκατατεθεί σε ορισμένες από τις πράξεις και να αρνηθεί να 
παράσχει τη συγκατάθεσή του σε άλλες από αυτές. 

Kατά το τρίτο στάδιο της έρευνας εξετάστηκε ο βαθμός συμμόρφωσης των 
ιστοσελίδων του δείγματος με τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία λήψης της 
έγκυρης συγκατάθεσης. Για αυτόν τον λόγο, πραγματοποιήθηκε εγγραφή σε 
79 από τις επιλεχθείσες ιστοσελίδες8. 

8.  Από τις υπόλοιπες ιστοσελίδες, σε 2 δεν υπήρχε κάποια διαδικασία εγγραφής, παρά τη 
ρητή αναφορά σε τέτοιου είδους διαδικασία στο ενημερωτικό πεδίο, σε 2 δεν λειτουρ-
γούσε ο σύνδεσμος που οδηγούσε στην ολοκλήρωση της εγγραφής, σε 1 δεν απεστάλη 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό μήνυ-
μα που ήταν απαραίτητο για την επιβεβαίωση της εγγραφής, σε 8 δεν ήταν εφικτή η εγ-
γραφή, διότι επρόκειτο για ιστοσελίδες που απευθύνονταν σε συγκεκριμένο κύκλο προ-
σώπων (όπως λ.χ. επαγγελματίες που έφεραν συγκεκριμένη ιδιότητα), με αποτέλεσμα 
να είναι απαραίτητη η χορήγηση αντίστοιχων στοιχείων κατά το στάδιο εγγραφής, σε 5 
ήταν απαραίτητη η λήψη της υπηρεσίας που παρείχε η ιστοσελίδα, προκειμένου να είναι 
εφικτή η εγγραφή, ενώ σε 3 η χορήγηση στοιχείων ήταν απαραίτητη προκειμένου ο χρή-
στης να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας - υπεύθυνο επεξεργασίας.
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Τέλος, σε αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες προβλέψεις στο ενημερωτικό πε-
δίο εκάστης ιστοσελίδας, εξετάστηκαν οι δυνατότητες ανάκλησης της συγκα-
τάθεσης που χορηγήθηκε, κάνοντας αντίστοιχη χρήση των παρεχόμενων από 
τις ιστοσελίδες δικαιωμάτων. Ειδικότερα, εξετάστηκε, εάν προβλεπόταν δυ-
νατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης του υποκειμένου και ποια ήταν ακρι-
βώς η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί, ιδίως δε αν ήταν εξίσου απλή 
με τη διαδικασία χορήγησής της.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη έρευνα διεξήχθη στο χρονικό διάστημα από την 
20ή Απριλίου 2018 έως την 1η Μαΐου 2018, συνεπώς σε ισχύ βρισκόταν η Ο-
δηγία 95/46/ΕΚ9, καθώς και ο νόμος 2472/199710. Ωστόσο, ήδη σε 2 από τις 
ιστοσελίδες υπήρχε αναφορά στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδο-
μένων. Ουσιαστικά βέβαια η ισχύς της Οδηγίας ή του Κανονισμού έχει μικρή 
σημασία για τα αποτελέσματα της έρευνας για δύο λόγους: πρώτον, διότι σκο-
πός αυτής ήταν η χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης στην ελληνική 
επιγραμμική κοινωνία και όχι η διαπίστωση της νομιμότητας της λειτουργίας 
των ιστοσελίδων. δεύτερον, διότι σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων αποτελεί την αποτύπωση σε νομοθετικό κείμε-
νο των μέχρι σήμερα ορθών ερμηνειών της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

4. Αποτελέσματα της έρευνας

Από τη διεξαχθείσα έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Από τις 100 ιστοσελίδες που αποτέλεσαν το δείγμα τις έρευνας, σε 89 υπήρ-
χε πεδίο ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων11. Ει-
δικότερα, από τις ιστοσελίδες στις οποίες υπήρξε πεδίο ενημέρωσης, σε 43 η 
ενημέρωση ήταν καταχωρημένη σε αυτοτελές πεδίο με ονομασία που πρόδιδε 
το περιεχόμενο αυτής, όπως «Πολιτική Απορρήτου» ή «Πολιτική Προστασίας 

9.  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24.10.1995, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της ελεύθερης επεξεργασίας προσωπι-
κών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, EE L 281 της 
23.11.1995 (εφεξής «Οδηγία 95/46/ΕΚ»).

10.  N. 2472/1997 Για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα, ΦΕΚ Α΄ 50/10.04.1997 (εφεξής «ν. 2472/1997»).

11.  Σημειώνεται ότι σε 2 από τις υπόλοιπες 11 ιστοσελίδες υπήρχε πεδίο με τίτλο «Privacy 
Policy» και «Πολιτική Απορρήτου» αντίστοιχα, το περιεχόμενο των οποίων, ωστόσο, 
δεν ήταν σχετικό με επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αντίστοιχα, σε μια εκ των 
υπόλοιπων ιστοσελίδων μετά την εγγραφή εμφανιζόταν το μήνυμα «Τα δεδομένα σου 
είναι ιερά».
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Δεδομένων». Επόμενη επιλογή, με 42 ιστοσελίδες, ήταν η ένταξη της αντίστοι-
χης ενημέρωσης σε ένα ευρύτερο πεδίο με τίτλο «Όροι Χρήσης», όπου παρατί-
θετο το σύνολο των όρων που διέπουν την πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Σημει-
ώνεται ότι μολονότι η τελευταία επιλογή δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες 
σήμερα διατάξεις, οι οποίες απλώς επιτάσσουν το αίτημα για συγκατάθεση να 
είναι σαφώς διακριτό από άλλα θέματα12, στην πράξη αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
επισφαλής για την ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων, καθώς πολ-
λές φορές το πλήθος των όρων και η μη επισήμανση του συγκεκριμένου πε-
δίου καθιστούσε δυσχερή την εύρεση των σχετικών πληροφοριών, ακόμα και 
σε χρήστη - όπως εν προκειμένω - ο οποίος επιδιώκει να ενημερωθεί. Τέλος, 
σε 4 από τις ιστοσελίδες, η ενημέρωση βρισκόταν σε μη αναμενόμενα πεδία με 
τίτλους «Βοήθεια», «Τρόποι Πληρωμής», «Ασφάλεια Συναλλαγών» και «Γνω-
ρίστε μας», με αποτέλεσμα την εύρεση των σχετικών πληροφοριών μόνο μετά 
από «επίμονη» αναζήτηση από το υποκείμενο των δεδομένων. 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το κείμενο της ενημέρωσης ήταν σε γενι-
κές γραμμές κατανοητό, χωρίς καταρχήν να δημιουργούνται στο υποκείμενο 
των δεδομένων αμφιβολίες ως προς το ακριβές νόημα της ενημέρωσης. Εξαί-
ρεση στον παραπάνω κανόνα αποτέλεσαν 3 ιστοσελίδες, στις οποίες η ενημέ-
ρωση αποτελούνταν από τη φράση «η επεξεργασία λαμβάνει χώρα σύμφωνα 
με τον νόμο» ή «είναι νόμιμη» ή υπήρχε μια απλή παραπομπή στις διατάξεις 
του ν. 2472/1997, αλλά και μια ιστοσελίδα, στην οποία η ενημέρωση ήταν συ-
νταγμένη στην αγγλική γλώσσα, μολονότι η ιστοσελίδα κατά τα λοιπά ήταν 
στην ελληνική γλώσσα και συνεπώς, απευθυνόταν μόνο σε ελληνικό κοινό. 

Σημειώνεται βέβαια πως ακόμα και στις περιπτώσεις που το κείμενο της ενη-
μέρωσης είχε απλή και κατανοητή διατύπωση εν γένει, μερικές φορές δεν 
ανταποκρινόταν στις ανάγκες της ιστοσελίδας, διότι είχε προδήλως αντιγρα-
φεί από άλλη ιστοσελίδα με διαφορετικό περιεχόμενο, με συνέπεια να μην 
τύγχανε εφαρμογής στην υπό εξέταση ιστοσελίδα. 

Ακολούθως, από τις 89 ιστοσελίδες, στις οποίες πραγματοποιούταν ενημέρω-
ση του υποκειμένου για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, 
εξετάστηκε εάν μνημονεύονταν όλα τα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα, 
προκειμένου η συγκατάθεση να χορηγείται εν πλήρει επιγνώσει. Ενδεικτικά:

- Σε 77 ιστοσελίδες υπήρχε αναφορά στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομέ-
νων, υπό την έννοια ότι προέκυπτε δίχως αμφιβολία η ταυτότητα αυτού. 

12.  Βλ. άρθρο 7 παρ. 2 του ΓΚΠΔ.
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Σημειώνεται πάντως ότι η ακριβής ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασί-
ας προέκυπτε και σε 3 εκ των 11 ιστοσελίδων, στις οποίες δεν υπήρχε πεδίο 
ενημέρωσης για την επεξεργασία των δεδομένων.  

- Σε 82 ιστοσελίδες υπήρχε αναφορά στον σκοπό ή στους σκοπούς επεξερ-
γασίας των δεδομένων. Βέβαια, σε 2 εκ των ανωτέρω ιστοσελίδων υπήρχε 
η προσθήκη «και για κάθε άλλο συναφή σκοπό», με συνέπεια να δημιουργεί-
ται ανασφάλεια, καθώς, όταν η συγκατάθεση χορηγείται για συναφείς σκο-
πούς, καθίσταται αμφίβολο κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί ειδική.

- Σε μόλις 39 ιστοσελίδες υπήρχε πλήρης αναφορά στο σύνολο των κατηγο-
ριών προσωπικών δεδομένων που επρόκειτο να συλλεχθούν από το υποκεί-
μενο και να τύχουν επεξεργασίας.

Περαιτέρω, από τις ανωτέρω δύο υποθέσεις, δυνάμει των οποίων εξετάστη-
κε, εάν η συγκατάθεση του υποκειμένου χορηγήθηκε ελεύθερα σε έκαστη των 
ιστοσελίδων, εξήχθησαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Εκ του συνόλου των 100 ιστοσελίδων, σε 68 το υποκείμενο καλούνταν να χο-
ρηγήσει δεδομένα, τα οποία δεν ήταν απαραίτητα για τον «βασικό» σκοπό 
λειτουργίας της ιστοσελίδας, ήτοι την παροχή κάποιας υπηρεσίας. Από τις 
ως άνω ιστοσελίδες, σε 42 εξ αυτών τα επιπρόσθετα προσωπικά δεδομένα 
ήταν προαιρετικά, με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι ελεύθερα χορηγούσε τη 
συγκατάθεσή του το υποκείμενο των δεδομένων, καθώς μπορούσε να αρνη-
θεί τη χορήγηση των προσωπικών αυτών δεδομένων, χωρίς η επιλογή του να 
έχει οποιαδήποτε επίπτωση στις υπηρεσίες που επιθυμούσε να λάβει. Αντίθε-
τα, οι υπόλοιπες 26 ιστοσελίδες απαιτούσαν για την παροχή των υπηρεσιών 
τη χορήγηση και μη απαραίτητων προσωπικών δεδομένων, γεγονός που είχε 
ως συνέπεια τον εξαναγκασμό του υποκειμένου να παράσχει τη συγκατάθε-
σή του. 

Αντίστοιχα, σε 75 ιστοσελίδες το υποκείμενο των δεδομένων καλούνταν να χο-
ρηγήσει τη συγκατάθεσή του για περισσότερες της μίας πράξεις επεξεργασί-
ας. Από τις ιστοσελίδες αυτές, σε 47 το υποκείμενο των δεδομένων είχε τη δυ-
νατότητα να αποδεχθεί ή να αρνηθεί χωριστά για κάθε επιμέρους πράξη επε-
ξεργασίας, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 28, όπου και από τη συγκατάθεση 
του υποκειμένου για μια εκ των πράξεων τεκμαιρόταν -κατά την κρίση του 
υπευθύνου επεξεργασίας- η ύπαρξη συγκατάθεσης και για τις υπόλοιπες πρά-
ξεις επεξεργασίας. 
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Εν συνεχεία, εξετάστηκε η διαδικασία χορήγησης της συγκατάθεσης σε 98 από 
τις 100 ιστοσελίδες, καθώς σε 2 από τις ιστοσελίδες δεν υπήρχε διαδικασία 
εγγραφής, παρά την πρόβλεψη τέτοιας διαδικασίας κατά το στάδιο της ενη-
μέρωσης13. Από τις ανωτέρω ιστοσελίδες, περισσότερο συνεπείς ήταν 24, οι 
οποίες εφάρμοσαν το σύστημα double opt - in, είχαν δηλαδή διαδικασία επιβε-
βαιωμένης συγκατάθεσης, με αποστολή προσωπικού μηνύματος προς το υπο-
κείμενο των δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κινητού τηλεφώ-
νου (SMS), το οποίο εμπεριείχε σύνδεσμο (link) ή κάποιον κωδικό, με την επι-
λογή ή αντίστοιχα καταχώρηση του οποίου το υποκείμενο των δεδομένων επι-
βεβαίωνε τη βούλησή του να χορηγήσει τη συγκατάθεσή του.

Αντίθετα, σε 31 ιστοσελίδες υπήρχε προσυμπληρωμένο τετραγωνίδιο για τη 
λήψη ενημερωτικών δελτίων (newsletter). Με άλλα λόγια, το υποκείμενο των 
δεδομένων έπρεπε να αποεπιλέξει το συγκεκριμένο πεδίο, εφόσον δεν επιθυ-
μούσε να λαμβάνει τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, ενώ η σιωπή του θα συ-
νεπαγόταν την επεξεργασία των δεδομένων του προς τον ανωτέρω σκοπό.

Επιπλέον, σε 13 ιστοσελίδες εντοπίστηκε για κάποιους από τους σκοπούς επε-
ξεργασίας το σύστημα opt - out. Το υποκείμενο των δεδομένων δηλαδή όφει-
λε να αντιταχθεί ενεργά στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων 
για συγκεκριμένο σκοπό. 

Τέλος, από το σύνολο των ιστοσελίδων μόνο σε 7 η διαδικασία ανάκλησης 
της συγκατάθεσης ήταν εξίσου απλή με τη διαδικασία χορήγησής της, ήτοι με 
απλή επιλογή από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του υποκειμένου των δεδο-
μένων, ώστε να ανακληθεί η συγκατάθεση και να διαγραφούν τα στοιχεία αυ-
τού. Σε 39 ιστοσελίδες14, περιγραφόταν η διαδικασία της ανάκλησης, η οποία 
όμως ήταν δυσκολότερη της διαδικασίας χορήγησής της, καθώς, παρά τη χο-
ρήγηση της συγκατάθεσης αποκλειστικά με επιλογές της ιστοσελίδας, για την 
ανάκλησή της ήταν απαραίτητη η επικοινωνία του υποκειμένου των δεδομέ-
νων με τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Αντίθετα, σε 5415 περιπτώσεις δεν περι-
γραφόταν η διαδικασία ανάκλησης στο ενημερωτικό πεδίο της ιστοσελίδας. 
Πάντως, εφόσον η διαδικασία ανάκλησης δεν ελάμβανε χώρα μέσω της ιστο-
σελίδας του υπευθύνου επεξεργασίας, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε κατά το 

13.  Βλ. παραπάνω, υποσημείωση 8. 
14.  Σε 30 ιστοσελίδες πραγματοποιήθηκε εγγραφή, ενώ σε 9 η σχετική διαδικασία διαπι-

στώθηκε από τους όρους.
15.  Σε 42 ιστοσελίδες πραγματοποιήθηκε εγγραφή, ενώ σε 12 απλώς εξετάστηκαν οι όροι 

που υπήρχαν.
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στάδιο χορήγησης της συγκατάθεσης, γεγονός που θα μπορούσε να διαπιστω-
θεί από την απλή επισκόπηση αυτής, προφανώς ως διαδικασία θα ήταν δυ-
σκολότερα εφικτή από τη διαδικασία χορήγησης της συγκατάθεσης.

5. Συμπεράσματα 

Από τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα αποδεικνύεται ότι ο βαθμός συμμόρφωσης 
των ελληνικών ιστοσελίδων με τις προϋποθέσεις για τη λήψη της συγκατάθε-
σης του υποκειμένου, είναι χαμηλότερος του αναμενόμενου. Ειδικότερα, λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι το δείγμα αποτέλεσε δημοφιλείς ιστοσελίδες, πολλές από 
τις οποίες αποτελούν και οικονομικά ισχυρές εταιρίες, με νομικά τμήματα και 
συνεπώς, με άμεση πρόσβαση σε νομική συμβουλή, καθώς και ότι η έρευνα 
διεξήχθη σε χρονικό διάστημα συντομότερο του μήνα προ της εφαρμογής του 
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, οι υπό έρευνα ιστοσελίδες 
απείχαν στις πρακτικές τους αρκετά από τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Μάλιστα, άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους οι υπεύθυ-
νοι επεξεργασίας γνώριζαν τις υποχρεώσεις τους, όπως επιβεβαιώνεται από 
το υψηλό ποσοστό των ιστοσελίδων, οι οποίες είχαν κάποιας μορφής ενημέ-
ρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (90%16). Εν τούτοις, όπως 
με βάση τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύεται, μικρό μέρος αυτών προέβη 
πράγματι σε ολοκληρωμένη και σύμφωνη με τον νόμο ενημέρωση του υποκει-
μένου των δεδομένων, αφού σε πολλές από τις ιστοσελίδες απουσίαζαν ορι-
σμένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία, με αποκορύφωμα ιστοσελίδες, οι οποίες 
αρκούνταν σε απλή παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία. Συνεπώς, παρά τη 
γνώση των υποχρεώσεών τους, πολλές από τις ιστοσελίδες εκπλήρωσαν το 
καθήκον τους μόνο μερικώς και κατ’ επίφαση, με συνέπεια τον αποκλεισμό 
της έγκυρης συγκατάθεσης ήδη από το στάδιο ενημέρωσης του υποκειμένου, 
αφού με αυτόν τον τρόπο η χορηγούμενη συγκατάθεση δεν θα ήταν ούτε ειδι-
κή, αφού δεν θα είχε όριο τα στοιχεία της επεξεργασίας, για τα οποία ενημε-
ρώθηκε το υποκείμενο, ούτε πολύ περισσότερο εν πλήρει επιγνώσει. 

Εξάλλου, όπως παραπάνω επισημάνθηκε, σε 28 ιστοσελίδες διευκρινιζόταν 
ότι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για μια πράξη επεξερ-
γασίας «νομιμοποιεί» διαφορετικές πράξεις επεξεργασίας. Και στις περιπτώ-

16.  Ήτοι οι 89 ιστοσελίδες, οι οποίες είχαν κάποιο πεδίο ενημέρωσης για την προστασία των 
δεδομένων και μία, η οποία ανέφερε τα προσωπικά δεδομένα και τη σημασία τους μετά 
την εγγραφή (βλ. παραπάνω, υποσημείωση 11).
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σεις αυτές, δηλαδή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, γνώριζε την απουσία νόμι-
μης βάσης ως προς τις σχετικές πράξεις επεξεργασίας. Ωστόσο, συμπεριλαμ-
βάνοντας στην ενημέρωση τέτοιου είδους διατυπώσεις, επιχειρούσε να φέρει 
το υποκείμενο προ τετελεσμένου γεγονότος και να λάβει μια έστω «εξαναγκα-
σμένη» συγκατάθεση εκ μέρους αυτού, προκειμένου φαινομενικά να προσδώ-
σει νομιμότητα στις πράξεις επεξεργασίας. Είναι προφανές βέβαια ότι ένα τέ-
τοιο «εγχείρημα» ερείδεται επί εσφαλμένων προϋποθέσεων.

Περαιτέρω, αξίζει να επιδοκιμαστεί η επιλογή του ενωσιακού νομοθέτη να δι-
ατυπώσει ρητά στο τρίτο εδάφιο της αιτιολογικής σκέψης 32 του προοιμίου 
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων πως τα προσυμπλη-
ρωμένα τετραγωνίδια ή η αδράνεια του υποκειμένου των δεδομένων, αποτε-
λούν μεθόδους που δεν καθιστούν τη συγκατάθεση αδιαμφισβήτητη. Και τού-
το, διότι, όπως αποδείχθηκε από τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα αποτελέσματα 
της έρευνας, παρά το γεγονός ότι και υπό το προϊσχύον δίκαιο η συγκατάθε-
ση έπρεπε να είναι ρητή17, σε πολλές περιπτώσεις οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
επέλεξαν τις παραπάνω μεθόδους, προκειμένου να είναι σε θέση να «αποδεί-
ξουν» τη συγκατάθεση του υποκειμένου, μολονότι αυτή πιθανόν να οφειλόταν 
σε απροσεξία ή και αδιαφορία αυτού. 

Συνεπώς, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, σε πολλές περιπτώσεις επέλεξαν «αμ-
φιλεγόμενα» μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, όπως την ελ-
λιπή ενημέρωση, τη - δήθεν - νομιμοποίηση των πράξεων επεξεργασίας μέσω 
της τεκμαιρόμενης συγκατάθεσης, τον προϊδεασμό του υποκειμένου με τη 
χρήση προσυμπληρωμένων πεδίων, καθώς και τη μη πρόβλεψη των διαδικα-
σιών άσκησης των δικαιωμάτων ανάκλησης και διαγραφής του υποκειμένου, 
με συνέπεια να αμφισβητείται ακόμη και κατά πόσο οι σχετικές διαδικασίες 
μπορούν πρακτικά να εφαρμοστούν, ώστε να είναι εναρμονισμένες με τη νο-
μοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. 

Τα παραπάνω δεν αναιρούνται από το γεγονός ότι από τις 25 Μαΐου 2018 τυγ-
χάνει εφαρμογής ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. Και 
τούτο, διότι παρά τη φερόμενη ως συμμόρφωση μέρους των ιστοσελίδων, 
δεν καθίσταται βέβαιο κατά πόσο οι τελευταίες πράγματι έχουν τροποποι-
ήσει το περιεχόμενο και τις διαδικασίες τους, με σκοπό τη λήψη μιας έγκυ-
ρης συγκατάθεσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μία εκ των ανωτέ-
ρω ιστοσελίδων, η οποία, μολονότι προ της εφαρμογής του Γενικού Κανονι-

17.  Βλ. άρθρο 2 στοιχ. ια΄ του N 2472/1997.
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σμού για την Προστασία Δεδομένων απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα, ενημερώ-
νοντας για τη νέα πολιτική προστασίας που εφαρμόζει και ζητώντας τη συγκα-
τάθεση του υποκειμένου, προκειμένου να διατηρήσει επικοινωνία μαζί του, 
συνέχισε, παρά τη μη λήψη της σχετικής συγκατάθεσης, να στέλνει ενημερω-
τικά μηνύματα. 

Πάντως, η διάσταση ανάμεσα στις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασί-
ας των υπό έρευνα ιστοσελίδων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυ-
τών, είναι ένα μέγεθος που μόνο σε βάθος χρόνου μπορεί να εκτιμηθεί. Ο Γενι-
κός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων αδιαμφισβήτητα θα λειτουργή-
σει καταλυτικά στη διαμόρφωση προστατευτικής συνείδησης ως προς τα προ-
σωπικά δεδομένα, αφού ήδη από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής αυτού ήταν 
έντονη η κινητοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας, αναμένεται δε να φα-
νεί κατά πόσο θα συμβάλει - ίσως και υπό τον φόβο των υψηλών προστίμων 
- στην ευρύτερη αναμόρφωση της ελληνικής επιγραμμικής κοινωνίας.   
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