
Α. Νέες εκδόσεις 

Η επικαιροποίηση του βιβλίου που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2016, περιέχει αναφορές στον Γενικό Κανονισμό για 
την Προστασία Δεδομένων, στην Οδηγία για την ασφάλεια δικτύου και πληροφοριών (NIS) (Οδηγία 2016/1148/ΕΕ), 
την Οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (Οδηγία 2019/713), και την Πρόταση Οδηγίας και 
Κανονισμού της ΕΕ για ζητήματα απόδειξης στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Β. Artificial Intelligence

Στις 19.2.2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την «Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, 
του διαδικτύου των πραγμάτων και της ρομποτικής στην ασφάλεια και την ευθύνη» (COM(2020) 64 final), η οποία 
συνοδεύεται από την Λευκή Βίβλο «White Paper On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and 
trust» (COM(2020) 65 final. Ουσιαστικά, η παραπάνω Έκθεση αποτελεί μια σύνοψη των ήδη αναδειχθέντων, από 
επιμέρους συγγραφείς και από επίσημους φορείς, ζητημάτων, που προκύπτουν από τη χρήση των παραπάνω 
τεχνολογιών. Διαπιστώνεται η μεταβολή των χαρακτηριστικών πολλών προϊόντων και υπηρεσιών, εξαιτίας των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τεχνητής νοημοσύνης (τεράστιοι όγκοι δεδομένων, πολύπλοκοι αλγόριθμοι, 
αυτονομία, συνδεσιμότητα, αυτοδιδασκαλία, αδιαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και σύνθετες αξιακές αλυσίδες 
πριν τη διάθεση στην αγορά) και αξιολογείται η επάρκεια της ενωσιακής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την 
ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων, η οποία συμπληρώνεται από τις εθνικές, μη εναρμονισμένες νομοθεσίες 
περί ευθύνης. Παράλληλα, δίνονται κατευθύνσεις σχετικά με την κάλυψη των κενών δικαίου και αναγνωρίζεται 
η απαραίτητη εξισορρόπηση των παραπάνω με την ανάγκη για προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και της 
επενδυτικής δραστηριότητας.  
Ειδικότερα, στον τομέα της ασφάλειας, διευκρινίζεται ότι στα πλαίσια του ενωσιακής νομοθεσίας, η έννοια της 
ασφάλειας των προϊόντων περιλαμβάνει την προστασία από κάθε είδους κινδύνους που απορρέουν από το 
προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνοκινδύνων και των κινδύνων που σχετίζονται με την απώλεια της 
συνδεσιμότητας των συσκευών. Προτείνεται η πραγματοποίηση από τον κατάλληλο οικονομικό φορέα, εκτίμησης 
επικινδυνότητας με επίκεντρο τον αντίκτυπο στην ασφάλεια που προκαλείται από την αυτόνομη συμπεριφορά 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής βλάβης στην ψυχική υγεία των 
χρηστών. Περεταίρω, τίθεται το ζήτημα της επίβλεψης της λειτουργίας του προϊόντος από άνθρωπο, κάτι που επί του 
παρόντος δεν προβλέπεται από το δίκαιο της ένωσης. 
Για την αντιμετώπιση της αδιαφάνειας στη λήψη αποφάσεων, συστήνεται η επιβολή υποχρεώσεων στους 
κατασκευαστές των αλγορίθμων να δημοσιοποιούν τις παραμέτρους σχεδιασμού και τα μεταδεδομένα των 
συνόλων δεδομένων σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Επισημαίνεται πως η νομοθεσία για την ασφάλεια προϊόντων 
δεν αφορά στο αυτοτελώς χρησιμοποιούμενο υλικό, με αποτέλεσμα να απαιτείται ιδιαίτερη ρύθμιση σχετικά με τις 
αναβαθμίσεις, έτσι ώστε αυτές να μην επηρεάζουν την ασφάλεια του προϊόντος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
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Στη δεύτερη έκδοσή του, το βιβλίο αυτό περιέχει τις συνδρομές έγκριτων νομικών 
σε σχέση με το ζήτημα της ποινικοποίησης των επιθέσεων κατά συστημάτων 
πληροφοριών, το οποίο εξετάζεται σφαιρικά. H  ανάλυση δεν περιορίζεται στις διατάξεις 
της οδηγίας 2013/40/ΕΕ με την οποία ποινικοποιούνται οι επιθέσεις κατά συστημάτων 
πληροφοριών, αλλά περιλαμβάνει ανάλυση όλων των πτυχών της σχετικής 
προβληματικής που εκτείνονται στην προστασία δεδομένων, δικαιοδοσία, αποδεικτική 
διαδικασία, επιβολή και ψηφιακή διερεύνηση αδικημάτων, η δε έρευνα γίνεται από 
άποψη ευρωπαϊκού, διεθνούς και συγκριτικού δικαίου.
Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ



του. Τέλος, αναγνωρίζοντας την πληθώρα των παραγόντων που συντελούν στην ανάπτυξη και την κυκλοφορία 
ενός προϊόντος, προτείνεται μια νομοθετική ρύθμιση που να στοχεύει στην κοινή ευθύνη για ασφάλεια των 
διάφορων οικονομικών φορέων.
Στο ζήτημα της ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων, προτείνεται η περαιτέρω αποσαφήνιση των εννοιών του 
«προϊόντος» και της «θέσης σε κυκλοφορία», έτσι ώστε να καθοριστεί πότε η αναβάθμιση του προϊόντος συνιστά 
νέο προϊόν και να καταστεί ευχερέστερη η απόδοση ευθυνών για την ελαττωματικότητα των προϊόντων στους 
επιμέρους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην κατασκευή του. Προκειμένου να ξεπεραστεί ο σκόπελος του 
εντοπισμού του υπόχρεου προς αποζημίωση σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς, εξετάζεται η ενδεχόμενη προσαρμογή 
των εθνικών νομοθεσιών προς την κατεύθυνση της κατάφασης ευθύνης του παραγωγού εξαιτίας μη συμμόρφωσή 
του με τους υποχρεωτικούς κανόνες ασφάλειας και άνευ απόδειξης πταίσματος αυτού. Τέλος, συνιστάται η 
προσέγγιση των αδικοπραξιών στην εσωτερική νομοθεσία των κρατών βάσει κινδύνου με τη δημιουργία προφίλ 
κινδύνου για συγκεκριμένες υπηρεσίες ή συσκευές.
Ιωάννα Χρηστάκη, ΜΔΕ ΙΦΚΔ Νομικής ΑΠΘ

Γ. Νομικές & Τεχνολογικές εξελίξεις γύρω από τα κρυπτονομίσματα

Τα κρυπτονομίσματα και η τεχνολογία blockchain πάνω στην οποία στηρίζονται αποτελούν μια πολύ σημαντική 
τεχνολογική καινοτομία, η εξέλιξη και η ευρεία χρήση της οποίας χρήζουν άμεσης ρυθμιστικής παρέμβασης. 
Παρακάτω γίνεται μια σύντομη επισκόπηση των πιο πρόσφατων νομικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Στην ΕΕ οι νομικές εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Ειδικότερα, στη Γαλλία το Εμποροδικείο της Ναντέρ (Commercial Court 
of Nanterre) έκρινε ότι το bitcoin δύναται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του χρήματος καθώς αποτελεί ένα 
ψηφιακό, άυλο και ανταλλάξιμο περιουσιακό στοιχείο. Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για ευρεία χρήση του στις 
συναλλαγές αντί του επίσημου χρήματος. 

Στη Γερμανία, η αρμόδια εποπτική Αρχή για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα  (BaFin) χαρακτήρισε τα 
κρυπτονομίσματα ως χρηματοοικονομικά εργαλεία, τα οποία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) δεν εκδίδονται 
από Κεντρική Τράπεζα ή άλλη Δημόσια Αρχή, β) δεν αποτελούν επίσημο χρήμα, γ) μπορούν να αποτελέσουν 
συμβατικό μέσο πληρωμής ή ανταλλαγής, δ) αποτελούν μορφές επένδυσης και ε) μπορούν να αποθηκευτούν, να 
μεταφερθούν και να ανταλλαχθούν ηλεκτρονικά. Σημειώνει εμφατικά, όμως, ότι τα κρυπτονομίσματα δε λογίζονται 
ως ηλεκτρονικό χρήμα. 

Στη Μεγάλη Βρετανία, μια ερευνητική ομάδα (UK Jurisdiction Taskforce) εξέδωσε πόρισμα στο οποίο παρέχεται 
ορισμός της νομικής φύσης των κρυπτονομισμάτων και των έξυπνων συμβολαίων. Ειδικότερα χαρακτηρίζει τα 
πρώτα ως περιουσιακά αντικείμενα ιδιοκτησίας και τα δεύτερα ως νόμιμες και εκτελεστές ενοχικές δικαιοπραξίες 
που αναγνωρίζονται από το Βρετανικό Δίκαιο. 

Περνώντας στο τεχνολογικό πεδίο, πρέπει να αναφερθεί μια καινούρια εφαρμογή της τεχνολογίας block-
chain. Αρκετές εταιρείες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων (Mining Companies) συστρατεύουν τις δυνάμεις τους στην 
καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού, Covid 19. Με την υπολογιστική ισχύ που διαθέτουν, επεξεργάζονται 
εκατοντάδες πιθανές παραλλαγές των μετακινήσεων των ατόμων των πρωτεϊνών του ιού, διευκολύνοντας την 
καταγραφή πολύτιμων δεδομένων που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπισή του.  Η συμβολή αυτή γίνεται ακόμη πιο 
σημαντική χάρη στην αποκεντρωμένη δράση και στην ανοικτή πρόσβαση (όπου αυτή επιτρέπεται) του δικτύου 
blockchain. Οποιοσδήποτε διαθέτει ακόμη και ένα απλό φορητό Η/Υ μπορεί να συμμετέχει και να προσφέρει ισχύ 
στο δίκτυο, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο έναν παγκόσμιο υπέρ-υπολογιστή. Πρέπει να τονισθεί ότι μόνο οι 
εξορύκτες με εξοπλισμό καρτών γραφικών μπορούν να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση του κορωνοϊού, διότι 
σε αντίθεση με τους κλασσικούς εξορύκτες του δικτύου του bitcoin που χρησιμοποιούν μηχανήματα ASIC, οι κάρτες 
γραφικών μπορούν να αλλάξουν σκοπό επεξεργασίας και να διαχειριστούν διαφορετικά δεδομένα από τα αρχικώς 
επεξεργασθέντα.
Ταμβάκης Νικόλαος, ΜΔΕ  

Δ. Eπεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19

Με την υπ’ αρ. 5/2020 απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(ΑΠΔΠΧ), εκδόθηκε κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19. Η ΑΠΔΠΧ με την απόφασή της αυτή διευκρινίζονται ζητήματα 
νομιμότητας της επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας, 



σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του COVID-19. 

Μεταξύ άλλων, η ΑΠΔΠΧ επισημαίνει τα εξής:
1. Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο αλλά πρέπει να εκτιμάται 
σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται σε σχέση με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η 
ζωή και η υγεία.
2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για 
την αποτροπή της διάδοσης του COVID-19 ενδέχεται να προβεί σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα προς τα άρθρα 5, 6 και 9 του ΓΚΠΔ, χωρίς να μπορεί εκ προοιμίου να αποκλειστεί ως απαγορευμένη 
οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας, ιδίως στην παρούσα χρονική κρίσιμη και πρωτόγνωρη συγκυρία.
3. Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για 
την προστασία της δημόσιας υγείας εν γένει αλλά και της υγείας των υποκειμένων των δεδομένων στους 
εργασιακούς χώρους, αφενός, παρέχει τις κατάλληλες νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αφετέρου, παρέχει τη δυνατότητα στον εθνικό νομοθέτη να εξειδικεύσει πράξεις επεξεργασίας που 
είναι απαραίτητες για λόγους δημοσίου συμφέροντος περιλαμβανομένου του τομέα της δημόσιας υγείας κατ’ 
εξουσιοδότηση και σύμφωνα προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. (Δελτίο Τύπου, 18/3/2020, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2085).

Ε. Ηλεκτρονικό Έγκλημα στην εποχή του Κορωνοϊού (COVID-19)

Το τελευταίο χρονικό διάστημα Κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται την τρέχουσα κατάσταση από τη διάδοση 
του Κοροναϊού (COVID-19) για να τελέσουν διαδικτυακές απάτες με τους ακόλουθους τρόπους:

Απατηλές ιστοσελίδες, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου κ.τ.λ., που δήθεν εμπορεύονται χειρουργικές μάσκες, 
αντισηπτικά κ.α.
Στην περίπτωση αυτή οι δράστες εκμεταλλεύονται την αυξημένη ζήτηση για χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά  
κ.α. που προκύπτει λόγω του φόβου που προκαλείται από τη διάδοση του ιού. Δημιουργούν απατηλές ιστοσελίδες, 
πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ προσποιούμενοι ότι πωλούν 
χειρουργικές μάσκες, οι οποίες βρίσκονται σε υψηλή ζήτηση αυτή την περίοδο

Από τα θύματα ζητείται να προπληρώσουν με εμβάσματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς συνήθως σε τραπεζικά 
ιδρύματα σε διάφορες χώρες όπως στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ισπανία κτλ, πλην όμως η υποτιθέμενη 
παραγγελία δεν παραδίδεται ποτέ, ενώ οι δράστες διακόπτουν οποιαδήποτε επαφή, και οι ιστοσελίδες ή πλατφόρμες 
που έχουν δημιουργηθεί δεν είναι πλέον ενεργές και απενεργοποιούνται. 

Τηλεφωνικές απάτες και Ηλεκτρονικό ψάρεμα (Phising)
Η μεθοδολογία στη συγκεκριμένη περίπτωση περιλαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις που δέχονται, ηλικιωμένοι 
συνήθως πολίτες, από ψηφιακούς εγκληματίες, οι οποίοι προσποιούνται ότι είναι κάποιος συγγενής τους και ότι 
νοσηλεύεται σε νοσοκομείο διότι μολύνθηκε από τον Κοροναϊο (COVID-19). 

Σε άλλες περιπτώσεις δέχονται και δεύτερη κλήση στη συνέχεια από υποτιθέμενο ιατρό ή διευθυντή της κλινικής 
για την επιβεβαίωση της περίθαλψης. Στη συνέχεια τα θύματα πείθονται να πληρώσουν το κόστος της ανωτέρω 
υγειονομικής περίθαλψης, είτε μέσω εμβάσματος, είτε παραδίδοντας μετρητά σε άτομα που προσποιούνται 
εκπροσώπους της εκάστοτε κλινικής και εμφανίζονται στην οικεία τους.

Επίσης το τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται αυξημένη δραστηριότητα αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου από ψηφιακούς εγκληματίες με υποτιθέμενο συνημμένα σε αυτά ενημερωτικό υλικό σχετικά με τον 
Κορωνοϊό Covid-19 και συνδέσμους που οδηγούν σε κακόβουλο λογισμικό. 
Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να υποκλέψουν διαπιστευτήρια εισόδου των χρηστών (λογαριασμών ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικής τραπεζικής, κ.α.) είτε να εγκαταστήσουν κακόβουλο 
λογισμικό στο υπολογιστικό σύστημα των παραληπτών.

Τονίζεται ότι τα e-mails αυτά, προκειμένου να είναι αληθοφανή, φέρεται να έχουν αποσταλεί από επίσημους φορείς 
όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

 



Πηγή: https://www.interpol.int/

Με αφορμή τις παραπάνω περιπτώσεις η Ερευνητική Ομάδα Δικαίου & Πληροφορικής, συστήνει στους χρήστες του 
διαδικτύου να:
• μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή κλικάρουν σε συνδέσμους (links) μέσα από μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που τους αποστέλλονται από άγνωστους αποστολείς
• μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω των οποίων ζητούνται 
προσωπικά δεδομένα ή οικονομικής φύσεως στοιχεία .,
• μην αποστέλλουν ποτέ προσωπικά τους στοιχεία (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π) ή οικονοµικά δεδοµένα (αριθµούς 
τραπεζικών λογαριασµών, αριθµούς πιστωτικών καρτών, πληροφορίες καρτών ΑΤΜ κ.λπ.) 
• να ελέγχουν για ορθογραφικά λάθη μέσα σε έναν σύνδεσμο που τους αποστέλλεται (για παράδειγμα, μια 
ιστοσελίδα από κυβερνητικό φορέα θα πρέπει να τελειώνει “.gov” και όχι σε “.com “.
• μην επικοινωνούν ποτέ και για κανένα λόγο με τους ψηφιακούς εγκληματίες, αλλά με τις αρμόδιες Αστυνομικές 
Αρχές και να καταγγέλλουν αυτά τα περιστατικά 
Αναστάσιος Παπαθανασίου, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ

Στ. Πιστοποίηση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων

Ο θεσμός του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  (DPO) εισάγεται ως υποχρεωτικός για τους 
δημόσιους φορείς και ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός 2016/679). Για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
Κανονισμού εργάζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικών προστασίας δεδομένων (EADPP, European Associ-
ation Data protection Professionals), η οποία ιδρύθηκε στις 28-11-2018 στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας με απώτερους 
στόχους:
• τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού προγράμματος πιστοποίησης όλων των Επαγγελματιών της Ιδιωτικότητας, 
ώστε να υπάρξει συνεκτικότητα και ομοιογένεια σε ό,τι αφορά τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν όλοι όσοι 
εργάζονται με αντικείμενο την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
• τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
την σωστή εκπροσώπηση των επαγγελματιών ιδιωτικότητας σε ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να υπάρχει σωστή και 
δυναμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, καθώς και πάσης φύσης άλλη διεκδίκηση.
Οι επαγγελματίες που αναλαμβάνουν έργα συμμόρφωσης των οργανισμών, δεν χρειάζεται να διαθέτουν 
πιστοποίηση. Όμως, επειδή το βάρος ευθύνης συμμόρφωσης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων είναι εξαιρετικά 
κρίσιμο, κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει ομοιογένεια σε όλη την Ευρώπη, μέσω της δημιουργίας ενός έγκυρου και 
διεθνούς πιστοποιητικού κατάρτισης στην προστασία δεδομένων. 
Ένα χρόνο μετά τη σύστασή της, η Ένωση αυτή έχει διευρυνθεί και στην πρώτη Γενική Συνέλευση την 15η -11-
2019 στο Μάαστριχτ αριθμούσε περισσότερα από 1.100 μέλη από περισσότερες από 30 χώρες, 16 των οποίων εντός 

Παρατίθεται και σχετική ανάρτηση/ανακοίνωση της Interpol για τις περιπτώσεις αυτές :



Ζ’  Ειδικά μέτρα μείωσης κατανάλωσης δεδομένων

Τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας που έχουν επιβληθεί σε αρκετά κράτη μέλη της Ε.Ε. για τον έλεγχο 
της διάδοσης του κορονοϊού, η διαμονή στο σπίτι, η συνεχώς αυξανόμενη χρήση εφαρμογών τηλεργασίας, η 
εξ αποστάσεως διδασκαλία έχουν ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου. Για την αποφυγή 
υπερφόρτωσης των δικτύων, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Thierry Breton  κάλεσε τους παρόχους υπηρεσιών μετάδοσης 
εικονορροών (streaming) στην λήψη προληπτικών μέτρων με την παροχή των υπηρεσιών τους σε τυπική (κανονική) 
ανάλυση (αντί της υψηλής HD). Ενώ προέτρεψε και τους απλούς χρήστες να εφαρμόσουν να ρυθμίσεις που θα 
συντελέσουν σε μείωση της κατανάλωσης δεδομένων (bytes). Ανταποκρινόμενοι στο παραπάνω κάλεσμα, η εταιρεία 
Netflix δήλωσε ότι θα μειώσει την ροή μετάδοση των δεδομένων στην Ευρώπη για 30 μέρες. Ενώ και η Google θα 
ενεργοποιήσει την μετάδοση των εικονορροών (streaming) σε κανονική ανάλυση ως προεπιλογή.   
Σημειωτέον ότι ο Κανονισμός 2015/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 
για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο, αποσκοπεί στην θέσπιση κοινών κανόνων 
για τη διασφάλιση της ισότιμης και μη διακριτικής διαχείρισης της κίνησης κατά την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης 
στο διαδίκτυο και στη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του διαδικτυακού οικοσυστήματος. Ωστόσο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μπορούν να εφαρμόσουν εξαιρετικά μέτρα διαχείρισης της κίνησης (άρθρο 3 
παρ. 3 Κανονισμός 2015/2020, Αιτ. Σκέψη 15). Τα εν λόγω μέτρα, που υπερβαίνουν τα εύλογα μέτρα διαχείρισης της 
κίνησης που ορίζει ο Κανονισμός, υιοθετούνται για την αποφυγή εμφάνισης εμποδίων λόγω συμφόρησης του δικτύου 
και προκειμένου να αμβλύνουν τις επιπτώσεις από τυχόν εξαιρετική ή προσωρινή συμφόρηση του δικτύου.  Όποιοι 
περιορισμοί εφαρμόζονται με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας. 

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα εδώ:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEX_20_498
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-and-european-regulators-calls-streaming-services-opera-
tors-and-users-prevent-network
Ευγενία Σμυρνάκη, Δικηγόρος Ηρακλείου

Επικοινωνία:
Ιωάννης Ιγγλεζάκης, καθηγητής ΑΠΘ.
Email: ict@law.auth.gr 
Website: ict.law.auth.gr

Για να λαμβάνετε e-mails σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα email 
με τη λέξη “Subscribe”.

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης. Η Ένωση έχει πλήρες Διοικητικό Συμβούλιο και πάνω από 25 μέλη τεσσάρων 
επιμέρους Επιτροπών, προκειμένου να πετύχει τους στόχους της. Σε όλες τις χώρες που εκπροσωπούνται μέσω 
μελών στα κεντρικά της Ευρώπης, υπάρχουν και λειτουργούν παραρτήματα της Ένωσης που έχουν δομές 
αντίστοιχες της κεντρικής, με στόχο την καλύτερη οργάνωση των μελών, την εκπροσώπησή τους στις Γενικές 
Συνελεύσεις, την διοργάνωση εκδηλώσεων και λοιπών συνεδρίων σχετικών με την προστασία δεδομένων και 
την κατά τόπους - αποκεντρωμένη διοίκηση της Ένωση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κεντρικά και με συνεκτικότητα 
διαδίδονται σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν με μέλη στην Ένωση. Η συμμετοχή στην Ένωση EADPP ανοίγει 
διεθνείς ορίζοντες, ενισχύει και μεγαλώνει το δίκτυο γνωριμιών αναμεσά σε επαγγελματίες και μπορεί να 
προσφέρει προοπτικές για άρτια επαγγελματική καριέρα. Υποκατάστημα της Ένωσης υφίσταται και στην Ελλάδα. 
Ένας από τους κρίσιμους στόχους αποτελεί το να αναδείξουν τα μέλη του Ελληνικού Υποκαταστήματος τις καλές 
πρακτικές που θα αναπτύξει η χώρα μας και να προσφέρουνε ουσιαστικό έργο για την ολοκλήρωση του σκοπού της 
Ένωσης. 

Περισσότερα στοιχεία για την Ένωση βρίσκουμε στην ιστοσελίδα:
http://www.eadpp.eu 

Όλγα Τσιπτσέ, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης


