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Α. Νέες εκδόσεις 
……………………………………… 

 

Κοµνηνός Γ. Κόµνιος, Γενικός κανονισµός για την προστασία δεδοµένων. Προσφυγές - 
Ευθύνη – Κυρώσεις, 2020, ISBN: 978-960-648-223-6 

 

 

Η έκδοση νοµοθετικών κειµένων δεν αρκεί 
για να διασφαλίσει την προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Προκειµένου να καταστούν 
αποτελεσµατικοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες 
περί προστασίας δεδοµένων, είναι 
απαραίτητο να αξιοποιούνται οι µηχανισµοί 
που επιτρέπουν στα φυσικά πρόσωπα να 
προσφεύγουν κατά των παραβιάσεων των 
δικαιωµάτων τους και να αξιώνουν 
αποζηµίωση για τυχόν προκληθείσα υλική 
και µη υλική ζηµία. Αντιστοίχως, όµως, 
πρέπει να διασφαλίζεται και η έννοµη 
προστασία των οντοτήτων, που 
επεξεργάζονται νοµίµως προσωπικά 
δεδοµένα. 

Στη µελέτη αυτή αναλύονται εξαντλητικά οι διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VIII του Γενικού 
Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων (ΓΚΠΔ) µε τίτλο «Προσφυγές, ευθύνη και 
κυρώσεις». Ειδικότερα, προσεγγίζονται ερµηνευτικά οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης 
του δικαιώµατος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή επί επεξεργασίας δεδοµένων που 
παραβαίνει τον Κανονισµό, οι ένδικες δυνατότητες άµυνας κατά των αποφάσεων ή της 
αδράνειας της αρχής ελέγχου, το δικαίωµα δικαστικής προσφυγής κατά του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, καθώς και τα συναφή δικονοµικά ζητήµατα 
(π.χ. διεθνής δικαιοδοσία, αρµοδιότητα εποπτικών αρχών και δικαστηρίων, αναστολή των 
διαδικασιών, µορφές συλλογικής δικαστικής προστασίας). 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε θέµατα µε εξέχουσα πρακτική σηµασία, όπως το δικαίωµα 
αποζηµίωσης του υποκειµένου, η ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος 
την επεξεργασία για τις ζηµίες εκ της παραβίασης του ΓΚΠΔ και οι δυνατότητες νόµιµης 
απαλλαγής από την ευθύνη. Σε όλες τις περιπτώσεις, λαµβάνεται θέση στα αµφισβητούµενα 
ζητήµατα και γίνεται παραποµπή στη νοµολογία των δικαστηρίων και των εποπτικών αρχών. 
Επιπλέον, περιέχονται δικαιοπολιτικές επισηµάνσεις σε σχέση µε την αληθή στόχευση 
συγκεκριµένων ρυθµίσεων, ενώ γίνονται εκτενείς αναφορές στο νέο - εφαρµοστικό του 
Κανονισµού - ν. 4624/2019 και στις συναφείς προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2472/1997 και 
της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

 



 

B. Πνευµατική ιδιοκτησία και υπερσύνδεσµοι: η Γνώµη του Γενικού Εισαγγελέα 
στην υπόθεση VG Bild-Kunst  

……………………………………………………………. 

 

Στις 10 Σεπτεµβρίου 2020 ο Γενικός Εισαγγελέας Maciej Szpunar εξέδωσε την Γνώµη του 
στην  υπόθεση C-392/19 , η οποία αφορά τη νοµιµότητα των υπερσυνδέσµων. Πρόκειται για 
µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πλούσια σε επιχειρηµατολογία Γνώµη, µέσω της οποίας ο 
Γενικός Εισαγγελέας επιβεβαιώνει το µεγάλο εύρος του δικαιώµατος παρουσίασης στο κοινό, 
ενώ παράλληλα επιχειρεί να οριοθετήσει την εφαρµογή του δικαιώµατος σχετικά µε 
κατηγορίες υπερσυνδέσµων. Στην υπόθεση, το Ανώτατο Οµοσπονδιακό Δικαστήριο τηες 
Γερµανίας (Bundesgerichtshof) ρωτά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΔΕΕ) εάν  η 
ενσωµάτωση ενός προστατευόµενου από το δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας έργου, το οποίο 
είναι προσβάσιµο στο διαδίκτυο µε την άδεια του δικαιούχου, σε άλλον ιστότοπο µέσω της 
τεχνικής του framing αποτελεί παρουσίαση στο κοινό όταν παραβιάζονται τεχνολογικά 
µέτρα κατά του  framing, τα οποία έχει εφαρµόσει ο δικαιούχος ή επιβάλλονται στον αδειούχο 
από τον δικαιούχο.  

Ο Γενικός Εισαγγελέας προβαίνοντας σε µια εναλλακτική ερµηνεία της προηγούµενης 
νοµολογίας του ΔΕΕ προτείνει διαφορετική αντιµετώπιση για την ενσωµάτωση µέσω framing 
και την ενσωµάτωση µέσω αυτόµατων υπερσυνδέσµων . Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει ότι τα 
τεχνολογικά µέτρα κατά των αυτόµατων υπερσυνδέσµων συνιστούν αποτελεσµατικά µέτρα 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Οδηγίας 2001/29.  

Τρεις είναι οι βασικοί συλλογισµοί στους οποίους στηρίζει τα επιχειρήµατά του.  

Καταρχήν, σε όλη τη Γνώµη είναι διάχυτη η θέση ότι το δικαίωµα παρουσίασης στο κοινό 
είναι ένα δικαίωµα ελέγχου της πρόσβασης σε έργα. Η έµφαση στην έννοια της πρόσβασης 
έχει έναν ιδιαίτερο συµβολισµό και αξιοσηµείωτες επιπτώσεις. Ενισχύεται το περιεχόµενο 
του δικαιώµατος, καθώς η παροχή πρόσβασης στο έργο  αποσυνδέεται από κλασικές έννοιες,   
όπως η µετάδοση, η διάδοση ή η δηµοσίευση και επιτρέπει αυτό το δικαίωµα να καλύπτει 
θεωρητικά οποιοδήποτε είδος πρόσβασης στο έργο. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσβαση είναι µια 
τεχνολογικά ουδέτερη και περιεκτική έννοια που µπορεί να συνδυάζει τόσο τις πράξεις 
αναπαραγωγής όσο και την παρουσίαση του έργου υπό µια σφαιρική ανάλυση της 
συµπεριφοράς του χρήστη.  

Μια άλλη σηµαντική ιδέα στην επιχειρηµατολογία του Γενικού Εισαγγελέα είναι η 
αναγνώριση της ύπαρξης περισσότερων διαδικτυακών κοινών, σε αντίθεση µε την λογική της 
απόφασης Svensson , όπου το ΔΕΕ είχε κρίνει ότι η παροχή πρόσβασης σε έργο µέσω 
υπερσυνδέσµου µε την άδεια του δικαιούχου χωρίς την εφαρµογή τεχνικών µέτρων 
περιορισµού της πρόσβασης καθιστά νόµιµη οποιαδήποτε µεταγενέστερη παρουσίαση αυτού 
µέσω υπερσυνδέσµων, δεδοµένου ότι όταν ο δικαιούχος έδωσε άδεια για την πρώτη διάθεση 
στο διαδίκτυο χωρίς περιορισµούς τεκµαίρεται ότι είχε υπόψη του όλο το κοινό του 
διαδικτύου.  Ερµηνεύοντας την Svensson µέσω της µεταγενέστερής  απόφασης Renckhoff , ο 
Γενικός Εισαγγελέας καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το πλάσµα δικαίου ότι ο δικαιούχος έχει 



κατά νου όλους τους χρήστες του Διαδικτύου κάθε φορά που ένα έργο διατίθεται ελεύθερα 
στο κοινό διαδικτυακά δεν είναι πλέον αποδεκτό. 

Τέλος, πιθανότατα το ποιο πρωτότυπο επιχείρηµα του Εισαγγελέα είναι η διαφοροποίηση 
των υπερσυνδέσµων βάσει των τεχνικών διαφορών τους στον τρόπο παροχής πρόσβασης. Όταν 
η παροχή πρόσβασης γίνεται µέσω της ενσωµάτωσης σε ιστοσελίδα έργων που έχουν τεθεί σε 
άλλους ιστοτόπους µε τη συγκατάθεση του κατόχου των δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας κατά τρόπον ώστε τα έργα να εµφανίζονται αυτοµάτως στην εν λόγω ιστοσελίδα 
ήδη από το άνοιγµά της και χωρίς καµία πρόσθετη ενέργεια εκ µέρους του χρήστη τελείται 
παρουσίαση σε ένα νέο κοινό. Αντίθετα, δεν  συνιστά παρουσίαση στο κοινό η ενσωµάτωση  
έργου στον ιστότοπο τρίτου µέσω συνδέσµου που ενεργοποιείται µε κλικ και χρησιµοποιεί 
την τεχνική του framing.  

Μέσω αυτής της διάκρισης, ο Γενικός Εισαγγελέας προτείνει περιορισµό του δικαιώµατος 
ελέγχου της πρόσβασης στο έργο βάσει των ιδιαιτεροτήτων και των παραµέτρων της παροχής 
πρόσβασης στο έργο.  Οι σύνδεσµοι που ενεργοποιούνται µε κλικ από τον χρήστη (τόσο στην 
περίπτωση του απλού υπερσυνδέσµου όσο και του framing) είναι ένας συνηθισµένος παροχής 
πρόσβασης στο ίδιο κοινό, το οποίο έχει λάβει υπόψη ο δικαιούχος όταν έδωσε άδεια για την 
διάθεση του έργου του σε έναν ιστότοπο. Αντιθέτως, κατά τη γνώµη του Εισαγγελέα,  οι 
αυτόµατοι υπερσύνδεσµοι που δεν ενεργοποιούνται µε κλικ από τον χρήστη θεωρούνται ως 
µια πιο σοβαρή παρέµβαση του παρόχου του υπερσυνδέσµου, ο οποίος διαδραµατίζει 
αποφασιστικό ρόλο στην επικοινωνία του έργου σε ένα κοινό µε έναν ασυνήθη τρόπο, ο οποίος 
δεν είχε ληφθεί υπόψη από τον δικαιούχο όταν έδωσε άδεια για τη διαδικτυακή διάθεση του 
έργου του (παρ. 98 της Γνώµης).  Στην τελευταία περίπτωση, η ενσωµάτωση του έργου σε 
άλλον ιστότοπο καταλήγει σε µια de facto ιδιοποίησή του, δεδοµένου ότι η αποσύνδεση του 
από τον αρχικό τόπο δηµοσίευσης a priori δεν είναι ορατή από το κοινό. Βάσει αυτού του 
συλλογισµού, ο Γενικός Εισαγγελέας στη συνέχεια αποκλείει τα τεχνολογικά µέτρα 
προστασίας κατά του framing από το πεδίο προστασίας του άρθρου 6 της Οδηγίας 2001/29, 
διότι, όπως υποστηρίζει, υφίσταται µια θεµελιώδης διαφορά µεταξύ των µέτρων περιορισµού 
της προσβάσεως για τα οποία γίνεται λόγος στην απόφαση Svensson και των µέτρων 
προστασίας κατά του framing. Όπως σηµειώνει, «Τα µέτρα περιορισµού της προσβάσεως 
περιορίζουν πράγµατι τον κύκλο των προσώπων που µπορούν να έχουν πρόσβαση στο 
επίµαχο έργο. Τα πρόσωπα που αποκτούν πρόσβαση στο έργο παρακάµπτοντας τα µέτρα αυτά 
συνιστούν συνεπώς νέο κοινό, δηλαδή κοινό το οποίο δεν ελήφθη υπόψη από τον κάτοχο του 
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας κατά τη διάθεση του έργου του». Αυτό, όµως, δεν 
ισχύει στην περίπτωση των µέτρων προστασίας κατά του framing δεδοµένου ότι τα µέτρα 
αυτά δεν περιορίζουν την πρόσβαση στο έργο ούτε καν µια δίοδο προσβάσεως σε αυτό, αλλά 
µόνον τον τρόπο εµφανίσεώς του στην οθόνη (παρ. 129 της Γνώµης).  

Αποµένει να δούµε εάν το ΔΕΕ θα ακολουθήσει την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αλλά 
ταυτόχρονα σύνθετη και ρηξικέλευθη, Γνώµη του Γενικού Εισαγγελέα, ή θα εµείνει στην 
κλασική ερµηνεία της Svensson εντάσσοντας όλα τα είδη υπερσυνδέσµων στο προστατευτικό 
καθεστώς της απόφασης αυτής ή ενδεχοµένως θα υιοθετήσει µια ακόµη πιο αυστηρή θέση 
εξοµοιώνοντας και την ενσωµάτωση µέσω framing µε αυτήν που τελείται µέσω αυτόµατων 
υπερσυνδέσµων.   

Τατιάνα Ελένη Συνοδινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα Νοµικής, 
Πανεπιστήµιο Κύπρου  

 



Γ. Ο Νέος Νόµος – Πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ν. 4727/2020) 

……………………………………………………………. 

Στις 20 Μαρτίου 2020 δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο πολυαναµενόµενος Νόµος 4727/2020 (ΦΕΚ 
184/Α/23-09-2020) µε τίτλο «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωµάτωση στην Ελληνική 
Νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις».  

Με τα Μέρος Β (άρθρα 109-223) του νέου Νόµου ενσωµατώνεται στην Ελληνική νοµοθεσία 
η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972, που θεµελιώνει τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών («ΕΚΗΕ»).  

Ο ΕΚΗΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς της ΕΕ. 
Συνιστά σηµαντική αναθεώρηση του προϋφιστάµενου πακέτου Οδηγιών της ΕΕ, που 
χρονολογείται από το 2009. Σκοπός του ΕΚΗΕ είναι η προσαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ 
στις σύγχρονες εξελίξεις που παρατηρούνται στον κλάδο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

Ο νέος Νόµος-Πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες καταργεί ως επί το πλείστον τον 
προϊσχύοντα Ν. 4070/2012 καθώς και κάθε άλλο κανόνα δικαίου (ΠΔ, ΥΑ, αποφάσεις ΕΕΤΤ), 
που αντίκειται στις διατάξεις του νόµου αυτού. 

Σκοποί του Μέρους Β του Ν. 4727/2020 είναι:  

o Η εδραίωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕ. 
o Η διασφάλιση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καλής ποιότητας, σε προσιτή 

τιµή. 
o Η προστασία των δικαιωµάτων των τελικών χρηστών, και  
o Η αποτελεσµατική χρήση του ραδιοφάσµατος. 

Η διάρθρωση αλλά και το περιεχόµενο του νόµου ακολουθεί µε ελάχιστες παρεκκλίσεις την 
δοµή του ΕΚΗΕ.  

Βασικές καινοτοµίες του Ν. 4727/2020 είναι, µεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: 

o Η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του δικαίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών (πχ. υπηρεσίες VoIP και instant 
messaging) και υπηρεσίες που συνίστανται, εν όλω ή εν µέρει, στη µεταφορά 
σηµάτων (πχ. υπηρεσίες ευρείας µετάδοσης / broadcasting). 

o Η αναθεώρηση του πλαισίου διαχείρισης του ραδιοφάσµατος µε προτεραιότητα στην 
έκδοση γενικών αδειών χρήσης, στην κοινή ή µεριζόµενη χρήση καθώς και στην 
µίσθωση του ραδιοφάσµατος έναντι της χορήγησης µεµονωµένων δικαιωµάτων 
χρήσης επί φασµατικών ζωνών. 

o Η ενίσχυση του καθεστώτος ex ante ρύθµισης της αγοράς, κατά τρόπο όµως που να 
εξασφαλίζει την οικονοµική απόδοση για τους παρόχους δικτύων / υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

o Η επέκταση της καθολικής υπηρεσίας και σε µία επαρκή υπηρεσία ευρυζωνικότητας 
σε προσιτή τιµή. 

o Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών. 



o Η διευκόλυνση των επενδύσεων δια της απλοποίησης των διαδικασιών παροχής 
δικαιωµάτων διέλευσης και λειτουργίας ασυρµάτων τοπικών δικτύων και σηµείων 
ασύρµατης πρόσβασης µικρής εµβέλειας. 

o Η ενίσχυση των δικαιωµάτων των τελικών χρηστών. 

Τέλος, στα άρθρα 92-98 του ο Νόµος 4727/2020 θεσπίζει ειδικό νοµικό πλαίσιο για την 
ανάπτυξη εγχώριου ψηφιακού οικοσυστήµατος 5G.  Συστήνεται έτσι ανώνυµη εταιρεία µε 
την επωνυµία «Συµµετοχές 5G Α.Ε.» ως θυγατρική της «Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών 
και Περιουσίας Α.Ε.» (Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.), µε αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του «Ταµείου 
Φαιστός» και την έγκριση και χρηµατοδότηση µέσω αυτού επενδυτικών προτάσεων σε σχέση 
µε υπηρεσίες και εφαρµογές 5G. Το Ταµείο Φαιστός αποτελεί Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002, που 
χρηµατοδοτείται από ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% από τα έσοδα του Δηµοσίου που 
θα προέρχονται από τους διαγωνισµούς για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων για δίκτυα 5ης γενιάς.  

Μέσω του Ταµείου Φαιστός η «Συµµετοχές 5G Α.Ε.» δύναται να επενδύει µε ευέλικτους 
τρόπους σε επιχειρήσεις έρευνας ή/και ανάπτυξης προϊόντων ή/και υπηρεσιών που 
λειτουργούν σε υποδοµές 5G (ή σχετικές µε αυτές) αυτών στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους 
ακόλουθους κλάδους: µεταφορές/εφοδιαστική (logistics), µεταποίηση, βιοµηχανία, 
συµπεριλαµβανοµένης, µεταξύ άλλων, της αµυντικής, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, 
υγεία, τουρισµός, πληροφόρηση και µέσα ενηµέρωσης. Τέλος, το Δηµόσιο δεσµεύει τη ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων 3400-3410 ΜΗz για δέκα (10) έτη από µε σκοπό την αποκλειστική 
αξιοποίησή της για σκοπούς έρευνας ή/και ανάπτυξης ή/και καινοτοµίας σε δίκτυα, προϊόντα 
ή/και υπηρεσίες που λειτουργούν σε υποδοµές 5G, ενώ δύναται να δεσµεύει και επιπλέον 
200 ΜΗz από τη ζώνη συχνοτήτων των 26 GHz για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών για τους 
ίδιους σκοπούς. Πέρα από την απευθείας χρήση από το Δηµόσιο, δικαιώµατα χρήσης στο 
παραπάνω ραδιόφασµα για µέχρι δώδεκα (12) µήνες δύνανται να παραχωρούνται χωρίς 
αντίτιµο και σε πανεπιστήµια ή/και σε ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής. 

Αντώνης Μπρούµας, PhD, Δικηγόρος Αθηνών 

 

Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 3861/2010 ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4727/2020  

……………………………………………………………. 

 

Η ανάγκη τόνωσης της εµπιστοσύνης του πολίτη στην κρατική δράση άρχισε να κερδίζει 
έδαφος στη δεκαετία του 80, όταν η Κυβέρνηση του Μ. Γκορµπατσώφ εισήγαγε µια σειρά από 
κοινωνικές και πολιτικές µεταρρυθµίσεις που είχαν ως σκοπό την ενίσχυση των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων – κυρίως την ελευθερία του λόγου- και τη λογοδοσία της Κυβέρνησης για τις 
πρακτικές της. 

Η διαφάνεια, (“glasnost”) ως µορφή ελέγχου της Διοίκησης, βρίσκει έρεισµα στην 
συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της πρόσβασης στην πληροφόρηση και στην δυνατότητα 
συµµετοχής στην κοινωνική και οικονοµική ζωή. Σε εθνικό επίπεδο, σήµερα, αποτυπώνεται 
στις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την ανάρτηση κυβερνητικών και 



διοικητικών πράξεων στο διαδίκτυο. Το προϊσχύσαν ρυθµιστικό πλαίσιο το αποτελούσαν 
Νοµοθετήµατα (βλ. Νόµος 4305/2014, Ν. 3861/2010 κ.α.), Υπουργικές Αποφάσεις και 
Προεδρικά Διατάγµατα που εξειδίκευαν την εφαρµογή των διατάξεων ή κωδικοποιούσαν τη 
νοµοθεσία (βλ. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 4305/2014, ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/2.5.2012 Ρύθµιση λεπτοµερειακών και τεχνικών θεµάτων για την 
εφαρµογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Β΄ 112), Π.Δ 28/2015 ΦΕΚ 34/Α/23-32015 «Κωδικοποίηση 
διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία» κ.α).  

Θεµέλιο της νοµοθεσίας για την ανάρτηση πράξεων στο διαδίκτυο ήταν ο Ν. 3861/2010 ο 
οποίος στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 ανέφερε περιοριστικά τις πράξεις που αναρτώνται 
στο διαδίκτυο. Ο νέος νόµος, 4727/2020, αφιερώνει τα άρθρα 75 έως 83 στο Πρόγραµµα 
Δι@ύγεια. Στο άρθρο 76 παρ. 3, αναφέρονται οι κατηγορίες πράξεων που πρέπει να 
αναρτώνται στο διαδίκτυο. Αξίζει να τονιστεί ότι η νέα ρύθµιση δεν διαφοροποιείται σε 
τίποτα από το άρθρο 2 παρ. 4 του προισχύσαντος νόµου. Στα επόµενα άρθρα του 
νοµοθετήµατος ρυθµίζεται η διαδικασία ανάρτησης (άρθρο 80), η ισχύς των πράξεων (άρθρο 
78) και αναφέρεται ρητά η προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 79).  

Το γεγονός ότι το νοµικό πλαίσιο για την ανάρτηση πράξεων στο διαδίκτυο βρίσκεται σε ισχύ 
εδώ και δέκα έτη δεν σηµαίνει ότι υπάρχει εξοικείωση µε την εφαρµογή του. Αντίθετα, στην 
καθηµερινή πρακτική της Δηµόσιας Διοίκησης, παρουσιάζονται δυσχέρειες οι οποίες 
µπορούν να λυθούν µόνο µε την συνδυαστική εφαρµογή του νόµου για την ανάρτηση στο 
διαδίκτυο, άλλων ειδικότερων νοµοθετηµάτων και του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679.  

Η διερεύνηση ως προς το αν µια πράξη θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα Διαύγεια θα έχει ως 
αφετηρία το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 4727/2020. Αν διαπιστωθεί ότι η πράξη εµπίπτει σε 
κάποια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο εν λόγω θα ακολουθηθεί η διαδικασία που 
προβλέπει ο Νόµος. 

Αν ωστόσο η πράξη δεν ανήκει στις κατηγορίες του άρθρου, δεν σηµαίνει ότι δεν 
δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο. Το επόµενο βήµα θα πρέπει να είναι η εξέταση αν η πράξη 
εµπίπτει στην περίπτωση κ) της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, δηλαδή αν πρόκειται για 
ατοµική διοικητική πράξη, η δηµοσίευση της οποίας προβλέπεται από ειδική διάταξη νόµου. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί α) είτε ο ειδικός κανόνας δικαίου που ρυθµίζει 
την έκδοση της πράξης είτε β) άλλοι, γενικότεροι κανόνες δικαίου, οι οποίοι αναφέρουν 
κατηγορίες πράξεων, οι οποίες θα πρέπει να δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 
είτε στον ηµερήσιο τύπο, είτε στην ιστοσελίδα ή στο κατάστηµα του φορέα (βλ. ενδεικτικά 
άρθρο 7 Ν. 3469/2006).  

Τέλος, σηµαντική είναι η συµβολή της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα  για την αντιµετώπιση των αναπόφευκτων συγκρούσεων. Μια σειρά από 
αποφάσεις (βλ. ενδεικτικά Απόφαση υπ’ αριθ. 112/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, Απόφαση υπ’ αριθ. 45/2016, την Απόφαση υπ’ αριθ. 62/2004 και 
την παλαιότερη Γνωµοδότηση 1/2010 µεταξύ άλλων) πρόσφερε τις βάσεις σχετικά µε την 
εφαρµογή των αρχών της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα -όπως η 
αναλογικότητα και η ελαχιστοποίηση των δεδοµένων- στην ανάρτηση πράξεων στο διαδίκτυο.  

Π. Κιορτσή, υπ. Δ.Ν., Δικηγόρος Αθηνών 
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Στις 20 Οκτωβρίου 2020 δηµοσιεύθηκαν οι Κατευθυντήριες Γραµµές 4/2019 του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Προστασίας Δεδοµένων (εφεξής ΕΣΠΔ) επί του άρθρου 25 του 
Γενικού Κανονισµού που ρυθµίζει την προστασία των δεδοµένων ήδη από το σχεδιασµό και 
εξ ορισµού. Πρόκειται για την 2η έκδοση των Κατευθυντήριων γραµµών µετά την 
διαβούλευση που ακολούθησε την υιοθέτηση της 1ης έκδοσης. 

Σύµφωνα µε τις εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές η απαίτηση για προστασία των δεδοµένων 
ήδη από τον σχεδιασµό και εξ ορισµού διαδραµατίζει καίριο ρόλο στην προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδοµένων. Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη την υποχρέωση αυτή και να διασφαλίζουν την 
προστασία των δεδοµένων ήδη κατά τον σχεδιασµό δραστηριοτήτων που περιέχουν 
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων.  

Οι κατευθυντήριες γραµµές που εξέδωσε το ΕΣΠ παρέχουν γενικές οδηγίες σχετικά µε την 
υποχρέωση για προστασία των δεδοµένων από τον σχεδιασµό και εξ ορισµού (εφεξής 
"DPbDD") που ορίζεται στο άρθρο 25 του ΓΚΠΔ.  

Η απαίτηση για DPbDD εφαρµόζεται, επίσης, σε ήδη υπάρχοντα συστήµατα που 
επεξεργάζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι κατευθυντήριες γραµµές περιέχουν 
επίσης, καθοδήγηση για την αποτελεσµατική εφαρµογή των αρχών για την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων του άρθρου 5 του ΓΚΠΔ, καθώς έχουν περιέχουν λίστες µε τα βασικά 
στοιχεία της απαίτησης για προστασία των δεδοµένων ήδη από τον σχεδιασµό και εξ ορισµού. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων παρέχει 
κατευθυντήριες γραµµές, για τον τρόπο µε τον οποίο οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, οι 
εκτελούντες την επεξεργασία και οι παραγωγοί προϊόντων και υπηρεσιών µπορούν να 
συνεργαστούν για να πετύχουν την προστασία ήδη από τον σχεδιασµό και εξ ορισµού. Επίσης, 
ενθαρρύνει τους υπεύθυνους επεξεργασίας στη βιοµηχανία, τους εκτελούντες την 
επεξεργασία και τους παραγωγούς να χρησιµοποιούν την απαίτηση για DPbDD ως µέσο για 
την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος όταν προωθούν τα προϊόντα τους στους 
υπεύθυνους επεξεργασίας και στα φυσικά πρόσωπα. Επίσης, ενθαρρύνει όλους τους 
υπεύθυνους επεξεργασίας να χρησιµοποιούν πιστοποιήσεις και κώδικες δεοντολογίας. 

Ειδικότερα, για την εφαρµογή του άρθρου 25 (1), δηλαδή την απαίτηση για προστασία των 
δεδοµένων ήδη από τον σχεδιασµό παρέχει τις ακόλουθες οδηγίες.  

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά µέτρα και τις απαραίτητες διασφαλίσεις στην επεξεργασία. Ως τεχνικά και 
οργανωτικά µέτρα και απαραίτητες εγγυήσεις µπορούν εν ευρεία έννοια να θεωρηθούν 
οποιαδήποτε µέθοδος ή µέσο που µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας υπεύθυνος επεξεργασίας 
στην επεξεργασία. Το να είναι κατάλληλα τα µέσα σηµαίνει ότι τα µέτρα και οι απαραίτητες 
διασφαλίσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού, 
δηλαδή πρέπει να εφαρµόζουν αποτελεσµατικά τις αρχές προστασίας των δεδοµένων. 
Συνεπώς, η απαίτηση για καταλληλότητα συνδέεται στενά µε την απαίτηση για 
αποτελεσµατικότητα. Tεχνικό ή οργανωτικό µέτρο και διασφάλιση µπορεί να είναι 
οτιδήποτε, από τη χρήση προηγµένων τεχνικών λύσεων έως τη βασική εκπαίδευση του 
προσωπικού. Παραδείγµατα που µπορεί να είναι κατάλληλα, ανάλογα µε το πλαίσιο και τους 
κινδύνους που συνδέονται µε την εν λόγω επεξεργασία, περιλαµβάνουν την 



ψευδωνυµοποίηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, την αποθήκευση δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι διαθέσιµα σε δοµηµένη και κοινώς αναγνώσιµη από 
µηχανή µορφή, την παροχή στα υποκείµενα των δεδοµένων της δυνατότητας να 
παρεµβαίνουν στην επεξεργασία, την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την αποθήκευση 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, την χρήση συστηµάτων ανίχνευσης κακόβουλου 
λογισµικού, την εκπαίδευση των εργαζοµένων για την βασική «υγιεινή στον κυβερνοχώρο», 
την εγκατάσταση συστηµάτων διαχείρισης της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των 
πληροφοριών, την πρόβλεψη συµβατικής υποχρέωσης των εκτελούντων  την επεξεργασία  να 
εφαρµόζουν συγκεκριµένες πρακτικές ελαχιστοποίησης των δεδοµένων κ.λπ.  

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την επιλογή των τεχνικών και οργανωτικών µέτρων 
σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 1 θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις τελευταίες εξελίξεις 
στην τεχνολογία που είναι διαθέσιµη στην αγορά. Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας (state 
of the art) είναι µια δυναµική έννοια, η οποία απαιτεί την διαρκή εκτίµηση της 
τεχνολογικής προόδου και την ενηµέρωση για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.  

Επίσης, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη το κόστος, δηλαδή όχι µόνο το οικονοµικό, αλλά και 
τον απαιτούµενο χρόνο και το ανθρώπινο δυναµικό, όταν επιλέγει και εφαρµόζει τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα και τις απαραίτητες διασφαλίσεις για τα 
δικαιώµατα των υποκειµένων και την αποτελεσµατική εφαρµογής των θεµελιωδών αρχών για 
την προστασία των δεδοµένων.  

Περαιτέρω, η φύση, δηλαδή τα εγγενή χαρακτηριστικά της επεξεργασίας, το πεδίο 
εφαρµογής, δηλαδή το µέγεθος και η έκταση της επεξεργασίας, το πλαίσιο, δηλαδή οι 
συνθήκες της επεξεργασίας, αλλά και ο σκοπός της, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη εκ 
µέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας όταν αυτός καθορίζει τα απαραίτητα µέτρα. 

Θα πρέπει, επίσης, να λαµβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης 
και σοβαρότητας για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την 
επεξεργασία, όταν διενεργείται ανάλυση ρίσκου για την συµµόρφωση µε το άρθρο 25 του 
ΓΚΠΔ, κατά την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να εντοπίσει τους κινδύνους για 
τα δικαιώµατα των υποκειµένων που επιφέρει η παραβίαση µιας αρχής και να αποφασίσει 
την πιθανότητα και σοβαρότητα µε σκοπό να εφαρµόσει τα µέτρα προκειµένου να περιορίσει 
τους αναγνωρισµένους κινδύνους. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρµόζει αποτελεσµατικά τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά µέτρα και τις απαραίτητες εγγυήσεις κατά την στιγµή του καθορισµού των µέσων 
επεξεργασίας, δηλαδή κατά τον χρόνο κατά τον οποίο αποφασίζει πώς θα διενεργηθεί η 
επεξεργασία, δηλαδή ποια µέσα θα χρησιµοποιήσει, όπως τα γενικά και ειδικά στοιχεία 
σχεδιασµού της επεξεργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της αρχιτεκτονικής της επεξεργασίας, 
των διαδικασιών, των πρωτοκόλλων και του στησίµατος της επεξεργασίας, αλλά και κατά τον 
χρόνο διενέργειας της επεξεργασίας. 

Περαιτέρω, για την εφαρµογή του άρθρου 25 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, που προβλέπει την προστασία 
των προσωπικών δεδοµένων εξ ορισµού, το ΕΣΠ παρέχει τις ακόλουθες οδηγίες.  

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται εξ ορισµού µόνο τα δεδοµένα τα οποία είναι 
αναγκαία για τον συγκεκριµένο σκοπό της επεξεργασίας. 

Ο όρος «εξ ορισµού» κατά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σηµαίνει την 
πραγµατοποίηση επιλογών σχετικά µε τις προτιµήσεις των ρυθµίσεων ή τις επιλογές 
επεξεργασίας που ορίζονται σε ένα σύστηµα επεξεργασίας, όπως µια εφαρµογή λογισµικού, 
µια υπηρεσία ή µια συσκευή, ή µια χειροκίνητη διαδικασία επεξεργασίας που επηρεάζει την 
ποσότητα των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, την έκταση της 
επεξεργασίας τους, την περίοδο αποθήκευσής τους και την πρόσβαση σε αυτά.  Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις έχουν σχεδιαστεί µε 



τέτοιον τρόπο, ώστε να διενεργείται µόνο η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τον 
επιδιωκόµενο σκοπό. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας που χρησιµοποιεί λογισµικό τρίτων θα 
πρέπει να διενεργεί αξιολόγηση κινδύνου του προϊόντος και να διασφαλίζει ότι οι 
λειτουργίες που δεν έχουν νοµική βάση ή δεν είναι συµβατές µε τους προβλεπόµενους 
σκοπούς επεξεργασίας είναι απενεργοποιηµένες. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι κατά την επεξεργασία σύµφωνα µε 
τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις ο όγκος και οι κατηγορίες των δεδοµένων, καθώς και το 
επίπεδο της λεπτοµέρειας των δεδοµένων είναι µόνο όσο απαιτείται για τον επιδιωκόµενο 
σκοπό. Το ίδιο ισχύει τόσο για την έκταση της επεξεργασίας, µε την έννοια ότι οι υπεύθυνοι 
θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά την διενέργεια επεξεργασίας για συµβατούς σκοπούς, 
όσο και για την περίοδο της αποθήκευσης των δεδοµένων, η οποία επιτρέπεται µόνο για όσο 
χρόνο είναι αναγκαίο. Η ανωνυµοποίηση των δεδοµένων είναι µια εναλλακτική στην 
διαγραφή, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ληφθεί υπόψη και έχει εκτιµηθεί η πιθανότητα και 
η σοβαρότητα των κινδύνων, όπως η επαναταυτοποίηση. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα 
πρέπει επίσης να περιορίζει την πρόσβαση στα δεδοµένα.  

Οι κατευθυντήριες γραµµές παραθέτουν τα στοιχεία που πρέπει να λαµβάνει υπόψη του ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ήδη κατά τον σχεδιασµό της επεξεργασίας του και εξ ορισµού, 
αναφορικά µε την εφαρµογή στην επεξεργασία του των θεµελιωδών αρχών για την προστασία 
των προσωπικών δεδοµένων, δηλαδή της διαφάνειας, της νοµιµότητας, της 
αντικειµενικότητας, της δικαιοσύνης, της ελαχιστοποίησης των δεδοµένων, της ακριβείας, 
του περιορισµού του χρόνου αποθήκευσης, της ακεραιότητας και της εµπιστευτικότητας, µε 
σκοπό να πετύχει την υλοποίηση της απαίτησης για DPbDD. Παρακάτω εξειδικεύονται τα 
στοιχεία που πρέπει να λαµβάνει υπόψη του ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανά κάθε θεµελιώδη 
αρχή.  

Διαφάνεια 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να είναι ξεκάθαρος απέναντι στο υποκείµενο των 
δεδοµένων σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα. Η 
αρχή της διαφάνειας ενσωµατώνεται στα άρθρα 12, 13, 14 και 34. Η ενηµέρωση εκ µέρους 
του υπεύθυνου επεξεργασίας πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, να είναι προσβάσιµη, 
κατανοητή και πολυεπίπεδη. 

Νοµιµότητα 

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να καθορίζει µια έγκυρη νοµική βάση για την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα µέτρα και οι διασφαλίσεις θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι ολόκληρος ο κύκλος ζωής της επεξεργασίας είναι σύµφωνος µε την νοµική 
αυτή βάση. Κάθε επεξεργασία θα πρέπει να είναι αναγκαία και να στηρίζεται στην ορθή 
νοµική βάση και να συνδέεται µε σαφήνεια µε τον επιδιωκόµενο σκοπό επεξεργασίας. Ο 
έλεγχος των δεδοµένων θα πρέπει να ανήκει στο υποκείµενο των δεδοµένων. Η νοµική βάση 
θα πρέπει να καθορίζεται πριν από την επεξεργασία και εάν σταµατήσει να ισχύει, θα πρέπει 
να παύει και η επεξεργασία. 

Αντικειµενικότητα 

Η αρχή της αντικειµενικότητας απαιτεί να µην γίνεται επεξεργασία των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο αδικαιολόγητα επιζήµιο, παρανόµως µεροληπτικό, 
απροσδόκητο ή παραπλανητικό για το υποκείµενο των δεδοµένων. Τα µέτρα και οι 
διασφαλίσεις που υλοποιούν την αρχή της δικαιοσύνης υποστηρίζουν επίσης τα δικαιώµατα 
και τις ελευθερίες των υποκειµένων των δεδοµένων, ιδίως το δικαίωµα ενηµέρωσης 
(διαφάνεια), το δικαίωµα παρέµβασης (πρόσβαση, διαγραφή, φορητότητα δεδοµένων, 
διόρθωση) και το δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας (δικαίωµα να µην υπόκεινται σε 
αυτοµατοποιηµένη ατοµική λήψη αποφάσεων και µη διάκριση των υποκειµένων των 



δεδοµένων στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα πρέπει να 
εγκλωβίζει τους χρήστες του µε αθέµιτο τρόπο. Κάθε φορά που µια υπηρεσία που 
επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα είναι αποκλειστικής εκµετάλλευσης 
(proprietary services), µπορεί να δηµιουργήσει κλείδωµα στην υπηρεσία, το οποίο µπορεί να 
µην είναι δίκαιο, εάν θίγει τη δυνατότητα των υποκειµένων των δεδοµένων να ασκήσουν το 
δικαίωµά τους για φορητότητα των δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να αποφεύγει την ανισορροπία δυνάµεων, να µην 
µεταφέρει τον κίνδυνο της επιχείρησής του στα υποκείµενα των δεδοµένων, να µην 
χρησιµοποιεί παραπλανητική ή χειριστική γλώσσα ή σχεδιασµό, να σέβεται τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων και να εφαρµόζει κατάλληλα µέτρα και 
διασφαλίσεις για αυτά, να υπολογίζει τον ευρύτερο αντίκτυπο της επεξεργασίας στα 
δικαιώµατα και την αξιοπρέπεια των ατόµων, καθώς και να µην παραπλανεί τα υποκείµενα. 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να ενσωµατώνει στην επεξεργασία ανθρώπινη παρέµβαση 
που είναι ικανή να αποκαλύψει προκαταλήψεις που µπορούν να δηµιουργήσουν οι µηχανές 
σύµφωνα µε το δικαίωµα να µην υπόκεινται σε αυτοµατοποιηµένη ατοµική λήψη αποφάσεων 
στο άρθρο 22. Επίσης, οφείλει να αξιολογεί τακτικά κατά πόσον οι αλγόριθµοι λειτουργούν 
σύµφωνα µε τους σκοπούς της επεξεργασίας και να τους προσαρµόζουν έτσι ώστε να 
µετριάζουν τις προκαταλήψεις και να διασφαλίζουν τη δικαιοσύνη στην επεξεργασία.  

Περιορισµός σκοπού 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να συλλέγει δεδοµένα για συγκεκριµένους, σαφείς και 
νόµιµους σκοπούς και να µην επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδοµένα κατά τρόπο ασυµβίβαστο 
µε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Συνεπώς, ο σχεδιασµός της επεξεργασίας θα 
πρέπει να διαµορφώνεται ανάλογα  µε το τι απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών. Σε 
περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί 
ότι η επεξεργασία αυτή έχει σκοπούς συµβατούς µε τους αρχικούς και να σχεδιάσει ανάλογα 
την επεξεργασία αυτή. Το κατά πόσον ένας νέος σκοπός είναι συµβατός ή όχι, αξιολογείται 
σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 6 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ. Ο σκοπός πρέπει να είναι 
προκαθορισµένος και σαφής ως προς τους λόγους για τους  οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και καθορίζει ποια δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την επεξεργασία. Κάθε νέος σκοπός πρέπει να είναι 
συµβατός µε τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδοµένα και να καθοδηγεί τις 
σχετικές αλλαγές στο σχεδιασµό. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα πρέπει να συνδέει σύνολα 
δεδοµένων ή να εκτελεί περαιτέρω επεξεργασία για νέους µη συµβατούς σκοπούς. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να χρησιµοποιεί τεχνικά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένου 
του hashing και της κρυπτογράφησης, για να περιορίσει την αλλαγή του σκοπού της 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει επίσης να 
διαθέτει οργανωτικά µέτρα, όπως πολιτικές και συµβατικές υποχρεώσεις, τα οποία 
περιορίζουν την επαναχρησιµοποίηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να 
επανεξετάζει τακτικά κατά πόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν τα δεδοµένα και να ελέγχει την συµµόρφωσή του µε την απαίτηση για 
προστασία των δεδοµένων ήδη από τον σχεδιασµό, καθώς και την αρχή του περιορισµού του 
σκοπού. 

 Ελαχιστοποίηση δεδοµένων 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί να επεξεργάζεται µόνο τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορισµένα στο αναγκαίο για τον σκοπό 
επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να διαµορφώνει την επεξεργασία των 
δεδοµένων κατά τρόπο, ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτά ο ελάχιστος δυνατός αριθµός ατόµων 
για τον σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων τους µε αντίστοιχο περιορισµό της πρόσβασής 
τους στα απολύτως αναγκαία δεδοµένα. Επίσης, ενθαρρύνεται η χρήση συγκεντρωτικών 
δεδοµένων, η χρήση της ψευδωνυµοποίησης, της ανωνυµοποίησης, καθώς και η χρήση της 
τελευταίας τεχνολογίας για την ελαχιστοποίηση των δεδοµένων. 



Ακρίβεια 

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι ακριβή και επικαιροποιηµένα, και θα 
πρέπει να λαµβάνονται όλα τα εύλογα µέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα που είναι ανακριβή διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση. 

Τα ανακριβή δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα θα µπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για 
τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των υποκειµένων των δεδοµένων, καθώς θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν σε εσφαλµένη ιατρική διάγνωση ή λανθασµένη χρήση ενός ιατρικού 
πρωτοκόλλου, ή µια λανθασµένη εικόνα ενός ατόµου θα µπορούσε να οδηγήσει σε λήψη 
αποφάσεων επί λανθασµένης βάσης είτε λήφθηκε µε µη αυτοµατοποιηµένη διαδικασία είτε 
µε αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων, είτε µέσω τεχνητής νοηµοσύνης. Οι πηγές άντλησης 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι αξιόπιστες. Θα πρέπει να 
µειωθούν οι  προκαταλήψεις στις διαδικασίες αυτοµατοποιηµένης λήψης αποφάσεων και 
στην τεχνητή νοηµοσύνη, θα πρέπει να επαληθεύονται τα δεδοµένα, να διαγράφονται ή να 
διορθώνονται τα ανακριβή δεδοµένα χωρίς καθυστέρηση, θα πρέπει να γίνεται χρήση 
τεχνολογικών και οργανωτικών λύσεων για τη µείωση της ανακρίβειας των δεδοµένων, όπως 
για παράδειγµα χρήση συνοπτικών προκαθορισµένων πεδίων για την συµπλήρωση των 
δεδοµένων των φυσικών προσώπων, αντί για την χρήση πεδίων ελεύθερου κειµένου. 

  

Περιορισµός αποθήκευσης 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
διατηρούνται σε µορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειµένων των δεδοµένων για 
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους 
υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα µέτρα και οι 
εγγυήσεις που εφαρµόζουν την αρχή του περιορισµού της αποθήκευσης συµπληρώνουν τα 
δικαιώµατα και τις ελευθερίες των υποκειµένων των δεδοµένων, ιδίως το δικαίωµα 
διαγραφής και το δικαίωµα εναντίωσης. Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η διαγραφή και 
ανωνυµοποίηση των δεδοµένων, να αιτιολογείται ο χρόνος αποθήκευσης των δεδοµένων, να 
εφαρµόζονται πολιτικές διατήρησης των δεδοµένων, όπως επίσης να περιορίζεται η 
«προσωρινή» αποθήκευση των δεδοµένων.  

 

Ακεραιότητα και εµπιστευτικότητα 

Η αρχή της ακεραιότητας και της εµπιστευτικότητας περιλαµβάνει την προστασία από µη 
εξουσιοδοτηµένη ή παράνοµη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζηµία, µε 
τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών µέτρων. Η ασφάλεια των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα απαιτεί κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη και τη διαχείριση 
συµβάντων παραβίασης δεδοµένων, διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της επεξεργασίας 
δεδοµένων και της συµµόρφωσης µε τις άλλες αρχές, και την διευκόλυνση της 
αποτελεσµατικής άσκησης των ατοµικών δικαιωµάτων. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να χρησιµοποιεί σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας 
πληροφοριών (ISMS), να αξιολογεί τους κινδύνους σε σχέση µε την ασφάλεια των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, λαµβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο στα δικαιώµατα των ατόµων και 
την αντιµετώπιση των εντοπισθέντων κινδύνων, να εξετάζει τις απαιτήσεις ασφάλειας όσο το 
δυνατόν νωρίτερα στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη του συστήµατος και να ενσωµατώνει και 
εκτελεί συνεχώς σχετικές δοκιµές, να προβαίνει σε τακτική αναθεώρηση και δοκιµή 
λογισµικού, υλικού, συστηµάτων και υπηρεσιών κ.λπ., να προβαίνει σε διαχείριση ελέγχου 
πρόσβασης, να περιορίζει την πρόσβαση στα δεδοµένα ως προς τα πρόσωπα και το περιεχόµενο 
της πρόσβασης, να διασφαλίζει την ασφάλεια των διαβιβάσεων, της αποθήκευσης. Επίσης, θα 
πρέπει να εφαρµόζονται τεχνικές ψευδωνυµοποίησης, να διατηρούνται αντίγραφα ασφαλείας 



και αρχεία καταγραφής και να προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµένη και τυχαία 
πρόσβαση. Περαιτέρω, θα πρέπει να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια, καθώς και να 
υπάρχει διαχείριση συµβάντων ασφαλείας. 

 

Λογοδοσία 

Η υποχρέωση για λογοδοσία προβλέπει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να 
αποδεικνύει την συµµόρφωσή του µε όλες τις παραπάνω αρχές. Θα πρέπει να αποδεικνύει τα 
αποτελέσµατα των µέτρων που έχουν ληφθεί για τα δικαιώµατα των φυσικών προσώπων και 
για ποιο λόγο τα επιλεγέντα µέτρα είναι κατάλληλα και αποτελεσµατικά. Για παράδειγµα, 
θα πρέπει να αποδεικνύει για ποιο λόγο ένα µέτρο είναι κατάλληλο για να διασφαλίσει την 
αρχή του περιορισµού της αποθήκευσης µε αποτελεσµατικό τρόπο. Θα πρέπει επίσης να 
επεξεργάζεται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µε υπευθυνότητα και θα πρέπει να 
γνωρίζει και να είναι ικανός να εφαρµόζει την προστασία τους. Θα πρέπει να αντιλαµβάνεται 
τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τον ΓΚΠΔ και να έχει την ικανότητα να συµµορφώνεται µε 
αυτές τις υποχρεώσεις.  

Οι κατευθυντήριες γραµµές ολοκληρώνονται µε τελικές προτάσεις προς τους υπεύθυνους 
επεξεργασίας, τους εκτελούντες την επεξεργασίας, αλλά και τους παραγωγούς προϊόντων και 
υπηρεσίων, οι οποίοι µολονότι δεν υπάγονται άµεσα από το άρθρο 25, αποτελούν ωστόσο 
βασικούς συντελεστές για την επίτευξη της απαίτησης για DPbDD, δεδοµένου ότι οι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας υποχρεούνται να επεξεργάζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
µόνο µε συστήµατα και τεχνολογίες που διαθέτουν ενσωµατωµένη την προστασία δεδοµένων. 
Τέλος, το ΕΣΠ συστήνει στους υπεύθυνους επεξεργασίας, τους εκτελούντες και τους 
παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών να ασχολούνται µε την προστασία των δεδοµένων από 
τα αρχικά στάδια του σχεδιασµού µιας επεξεργασίας, ακόµη και πριν από τον προσδιορισµό 
των µέσων επεξεργασίας, να εµπλέκουν στον σχεδιασµό τον DPO, εφόσον έχει οριστεί, να 
πιστοποιούν τις επεξεργασίες τους, καθώς η πιστοποίηση χρησιµεύει ως ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα για τους παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών, τους εκτελούντες και τους 
υπευθύνους επεξεργασίας, και µάλιστα ενισχύει την εµπιστοσύνη των υποκειµένων των 
δεδοµένων στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων. 

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, οι εκτελούντες και οι παραγωγοί, θα πρέπει να παρέχουν στα 
παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών και σε άλλες ευάλωτες οµάδες ειδική προστασία κατά την  
συµµόρφωση µε την απαίτηση για DPbDD. Οι παραγωγοί προϊόντων και υπηρεσιών και οι 
εκτελούντες την επεξεργασία θα πρέπει να επιδιώκουν να διευκολύνουν την εφαρµογή της 
απαίτησης για DPbDD προκειµένου να υποστηρίξουν τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην 
εκπλήρωση της υποχρέωσής του για συµµόρφωση µε το άρθρο 25 του ΓΚΠΔ. Οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας, από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να επιλέγουν παραγωγούς ή εκτελούντες 
την επεξεργασία που δεν προσφέρουν συστήµατα που καθιστούν δυνατή την συµµόρφωση µε 
το άρθρο 25 του ΓΚΠΔ, διότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας θα λογοδοτούν για την έλλειψη 
εφαρµογής του.  

Οι παραγωγοί και οι εκτελούντες την επεξεργασία θα πρέπει να διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο 
στη διασφάλιση της τήρησης των κριτηρίων για την εφαρµογή των τελευταίων εξελίξεων της 
τεχνολογίας (state of the art). Το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τις ενώσεις ή τους φορείς που 
καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας σύµφωνα µε το άρθρο 40 να ενσωµατώνουν 
κατευθυντήριες γραµµές για την DPbDD για τον τοµέα στον οποίο αφορούν οι κώδικες. Οι 
τεχνολογίες ενίσχυσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής (PETs), οι οποίες έχουν φθάσει σε 
υψηλό βαθµό ωριµότητας, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέτρο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της DPbDD, εφόσον κρίνεται κατάλληλο κατά την εκτίµηση κινδύνου. Οι τεχνολογίες PETs 
δεν καλύπτουν κατ' ανάγκη τις υποχρεώσεις του άρθρου 25 του ΓΚΠΔ. 



Οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές συνιστούν πολύτιµο εργαλείο κατά την συµµόρφωση των 
υπευθύνων επεξεργασίας µε το άρθρο 25 του ΓΚΠΔ, καθώς εξειδικεύουν τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από αυτό.  

Σταυρούλα Χατζηδηµητρίου, Δικηγόρος Θεσ/νικης, Μ.Δ.Ε. Αστικού, Αστικού 
Δικονοµικού και Εργατικού Δικαίου  

 

 


