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Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 

σκοπούς πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 

αδικημάτων, για την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων καθώς και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το ν. 

4624/2019 (ΓΚΠΔ και ενσωμάτωση Οδηγίας [ΕΕ] 2016/680

Γρηγόρης Τσόλιας

Δικηγόρος – ΜΔ Ποινικών Επιστημών 

Μέλος (αν.) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης για τον Κανονισμό 2016/679 και την Οδηγία 2016/680 

Μέλος του Expert Group της Ε.Ε. για τον Κανονισμό 2016/679 και την 

Οδηγία 2016/680
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Οδηγία 680/16: Η «μικρή αδελφή» του ΓΚΠΔ

Άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ’ ΓΚΠΔ (Ουσιαστικό πεδίο

εφαρμογής):

« Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: α)...β)...γ)...

δ) από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης,

διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της

εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της

προστασίας και πρόληψης έναντι κινδύνων που απειλούν τη

δημόσια ασφάλεια»

• «Αστυνομική Οδηγία – Οδηγία επιβολής νόμου από

Αρχές» - Police Directive – Law Enforcement Directive

(LED) 28/01/2017



ΑΡΧΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

www.dpa.gr

Η Οδηγία 680/2016 ως lex specialis

Το άρθρο 16 παρ. 2 Συνθήκης για τη Λειτουργία ΕΕ (ΣΛΕΕ)

δίνει εντολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να

θεσπίσουν τους κανόνες σχετικά με την προστασία των

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα και τους κανόνες σχετικά με την

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα. Η τήρηση των κανόνων αυτών υπόκειται στον

έλεγχο ανεξάρτητων αρχών

28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Η Οδηγία 680/2016 ως lex specialis

Υπ’ αρ. 21 Δήλωση (μετά το Παράρτημα) ΣΛΕΕ σχετικά με την

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της

δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής

συνεργασίας :

«Η Διάσκεψη αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να απαιτηθούν ειδικοί κανόνες

σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

και την ελεύθερη κυκλοφορία τους στους τομείς της δικαστικής

συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής συνεργασίας

βάσει του άρθρου 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της ιδιαίτερης φύσης των εν λόγω

τομέων».

28/01/2017
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Εφαρμογή, ερμηνεία & ενσωμάτωση 

οδηγίας υπό το πρίσμα ΧΘΔΕΕ
Άρθρο 8$1 Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων ΕΕ (ΧΘΔΕΕ):

«Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προστασίας των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν».

Άρθρο 8$2: «Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να

γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση τη

συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς

λόγους που προβλέπονται από το νόμο. Κάθε πρόσωπο

δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το

αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωση τους».

Άρθρο 8$3: «Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον

έλεγχο ανεξάρτητης αρχής»

28/01/2017
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Εφαρμογή, ερμηνεία & ενσωμάτωση 

οδηγίας υπό το πρίσμα ΧΘΔΕΕ
• Άρθρο 52 ΧΘΔΕΕ:

Παρ. 1: νόμιμη πρόβλεψη περιορισμού δικαιωμάτων τηρουμένης 

της αρχής της αναλογικότητας, αναγκαιότητας, σεβασμού 

πυρήνα δικαιώματος, ανταποκρινόμενοι σε στόχους γενικούς 

ενδιαφέροντος & προστασία τρίτων

Παρ. 3: έννοια και εμβέλεια δικαιωμάτων ΧΘΔΕΕ είναι ίδιες με 

εκείνες που αντιστοιχούν σε δικαιώματα ΕΣΔΑ.

• Άρθρο 9Α Σ.: «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη

συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα,

των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. [...]»

28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Εφαρμογή, ερμηνεία & ενσωμάτωση 

οδηγίας υπό το πρίσμα ΧΘΔΕΕ
Η Οδηγία καθώς και οι διατάξεις ενσωμάτωσης της με το ν.

4624/2019 θα πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα του

γράμματος και του πνεύματος της ενωσιακής νομοθεσίας,

ειδικότερα δε, υπό το φώς του άρθρου 8 ΧΘΔΕΕ και 16

ΣΛΕΕ, αλλά και του άρθρου 9Α Σ. [Αιτιολογική Έκθεση ν.

4624/2019]

Επιπλέον, υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 52

ΧΘΔΕΕ (περιορισμός δικαιωμάτων, έννοια & εμβέλεια

δικαιωμάτων ΕΣΔΑ, ερμηνεία σύμφωνα με τις κοινές

συνταγματικές παραδόσεις ΚΜ, λήψη υπόψη εθνικών

νομοθεσιών & πρακτικών), άρθρου 53 ΧΘΔΕΕ (απαγόρευση

ερμηνείας ως περιορίζουσας ή θίγουσας ατομικά δικαιώματα

& ελευθερίες) & άρθρου 54 ΧΘΔΕΕ (απαγόρευση

κατάχρησης δικαιώματος)28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Καταργηθέν νομικό καθεστώς με την Οδηγία

• Απόφαση Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη

διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων στο πλαίσιο αστυνομικής

και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις

• Η Οδηγία 95/46/ΕΚ δεν εφαρμοζόταν σε δραστηριότητες που

δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής κοινοτικού δικαίου

Άρθρο 3 παρ. 2 Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Αιτ.Σκ. 13=)

Άρθρο 3 παρ. 2 β’ Ν. 2472/1997: διατάξεις Ν.2472/97 «δεν

εφαρμόζονται από τις δικαστικές-εισαγγελικές αρχές και

τις υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους στο

πλαίσιο της απονομής της δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση

των αναγκών της λειτουργίας τους με σκοπό τη βεβαίωση

εγκλημάτων …»

28/01/2017
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Τι άλλαξε με την ενσωμάτωση της 

Οδηγίας;                                                         
Στο πλαίσιο της δέσμης μεταρρυθμίσεων της ΕΕ για την

προστασία των προσωπικών δεδομένων από τις 06-5-2018

καταργείται η υφιστάμενη εξαίρεση, εφαρμόζεται η Οδηγία

680/2016, όπως έχει ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη

με το ν. 4624/2019 και πλέον οι αρμόδιες δικαστικές,

εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο

διερεύνησης εγκλήματος ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ αλλά

υποχρεούνται να εφαρμόζουν την ειδική νομοθεσία για την

προστασία των προσωπικών δεδομένων με σκοπό την

βελτίωση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων,

τη βελτίωση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της

τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος μέσω της

ανταλλαγής δεδομένων.
28/01/2017



ΑΡΧΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

www.dpa.gr

Τι ισχύει με την ενσωμάτωση της Οδηγίας;

Μοναδικές Εξαιρέσεις :

1. Η ΑΠΔΠΧ δεν είναι αρμόδια να ελέγχει πράξεις

επεξεργασίας δεδομένων που διενεργούνται από τις

δικαστικές και εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της δικαστικής

λειτουργίας και των δικαστικών τους καθηκόντων (αρ. 10

παρ. 5 ν. 4624/2019

2. Τα καθήκοντα του ΥΠΔ ο οποίος τυχόν ορίζεται από

δικαστικές και εισαγγελικές αρχές δεν αφορούν τις πράξεις

επεξεργασίας που διενεργούνται από τις δικαστικές και

εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της δικαστικής λειτουργίας

και των δικαστικών τους καθηκόντων (αρ. 8 παρ. 2 ν.

4624/19)
28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Επέμβαση στα ατομικά δικαιώματα 

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από

δικαστικές, εισαγγελικές και Αρχές επιβολής του νόμου

(LEAs) άπτεται ατομικών δικαιωμάτων & συνιστά

επέμβαση στο δικαίωμα του ιδιωτικού βίου και της

προστασίας των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 8$1 ΕΣΔΑ

& 8$1, 52$1ΧΘΔΕΕ

Η επέμβαση αυτή συνιστά νόμιμο περιορισμό των συναφών

ατομικών δικαιωμάτων εφόσον προβλέπονται στον νόμο

(διαφανή, προβλέψιμο και προσβάσιμο), να επιδιώκει έναν

νόμιμο σκοπό και πρέπει να περιορίζεται στο απαραιτήτως

αναγκαίο και αναλογικό προς επίτευξη του επιδιωκόμενου

νόμιμου σκοπού (άρθρο 8 $2 ΕΣΔΑ & 8$2, 52$1ΧΘΔΕΕ).

28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Επέμβαση στα ατομικά δικαιώματα Ι

• Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς

της Οδηγίας και του ν. 4624/2019:

1. Εκτός της ποινικής διαδικασίας: πρόληψη εγκλήματος –

αστυνόμευση (αστυνομικές-διοικητικές πράξεις):

«περιλαμβανομένων των αστυνομικών δραστηριοτήτων που

εκτελούνται χωρίς προηγούμενη γνώση εάν ένα περιστατικό

αποτελεί ποινικό αδίκημα..διαδηλώσεις, σημαντικά αθλητικά

γεγονότα, ταραχές...τήρηση νόμου και τάξης...απειλές κατά

της δημόσιας ασφάλειας...ενδέχεται να οδηγήσουν σε

διάπραξη ποινικού αδικήματος» (Αιτ. Σκ. 12 Οδηγίας).

1.1. Διοικητικές Διαδικασίες: τμήμα ανθρώπινων πόρων

ΕΛ.ΑΣ., άσυλο, συνοριακοί έλεγχοι κ.λπ. = ΓΚΠΔ

28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Καθεστώς προστασίας δεδομένων και ελέγχου κατά την 

επεξεργασία για λόγους αστυνόμευσης ή πρόληψης 

εγκλημάτων.                                                 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις αστυνομικές και

άλλες δημόσιες αρχές στο μέτρο που δεν αφορά την

διερεύνηση, δίωξη ή ανίχνευση ποινικών αδικημάτων, αλλά

την αστυνόμευση ή την πρόληψη του εγκλήματος ανέκαθεν

υπαγόταν στις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών

δεδομένων π.χ. Π.Δ. 141/91 («αστυνομικές έρευνες»), άρθρο

22 ν 4249/2014 & Π.Δ. 178/2014 για την Διεύθυνση

Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔιΔΑΠ) της ΕΛ.

ΑΣ., και εξακολουθεί να ελέγχεται από την ΑΠΔΠΧ

28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Επέμβαση στα ατομικά δικαιώματα ΙΙ

• Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της

Οδηγίας και του ν. 4624/2019:

ΙΙ. Εντός της ποινικής διαδικασίας: διερεύνηση, ανίχνευση

(διακρίβωση), δίωξη ποινικών αδικημάτων & εκτέλεση

ποινών ή λήψη περιοριστικών μέτρων (ανακριτικές πράξεις

– μέτρα δικονομικού καταναγκασμού ΚΠΔ-

ποινικοδικονομικές πράξεις):

Προϋπόθεση: τέλεση ποινικού αδικήματος

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Η ΑΠΔΠΧ δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου

ποινικοδικονομικών πράξεων επεξεργασίας (αρ. 10$5 ν.

4624/2019)

28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Αντικείμενο, στόχοι και πεδίο εφαρμογής του

κεφαλαίου Δ’ ν. 4624/2019
• Θέσπιση κανόνων, όρων και προϋποθέσεων που αφορούν

στην προστασία φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας

προσωπικών δεδομένων από αρμόδιες Αρχές για τη

πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση (διακρίβωση) ποινικών

αδικημάτων, την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και τη

προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

• Οι διατάξεις της Οδηγίας & του νόμου δεν τυγχάνουν

εφαρμογής για λόγους εθνικής ασφάλειας (ΑιτΣκ 14 Οδ).

• Εφαρμόζονται στο έδαφος κάθε ΚΜ ή σε έδαφος όπου οι

αρμόδιες αρχές έχουν δικαιοδοσία (π.χ. άρθρα 5-8 ΠΚ) σε

αντίθεση με τον ΓΚΠΔ όπου προβλέπεται διευρυμένο εδαφικό

πεδίο εφαρμογής
28/01/2017
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Αντικείμενο, στόχοι και πεδίο εφαρμογής του 

κεφαλαίου Δ’ ν. 4624/2019

Σκοπός Οδηγίας: Προστασία φυσικών προσώπων έναντι

επεξεργασίας δεδομένων τους & διευκόλυνση κυκλοφορίας

δεδομένων μεταξύ αρμόδιων Αρχών

Νομική βάση της επεξεργασίας (άρθρο 1 παρ. 1 & 8 Οδηγίας):

η πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση (διακρίβωση) ποινικών

αδικημάτων, την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και τη

προστασία της δημόσιας ασφάλειας όταν λαμβάνει χώρα από

αρμόδιες προς τούτο Αρχές

Δεν υπάρχει αντίστοιχη προς τις διατάξεις των άρθρων 6, 9

και 10 ΓΚΠΔ πρόβλεψη άλλων νομικών βάσεων

28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Αντικείμενο, στόχοι και πεδίο εφαρμογής 

του κεφαλαίου Δ’ ν. 4624/2019
Πεδίο εφαρμογής διατάξεων (άρθρο 2 Οδηγίας & 43 νόμου):

Από Αρμόδιες Δημόσιες Αρχές για τους σκοπούς άρθρου 1

Οδηγίας.

Αρμόδιες δημόσιες αρχές: όσες η αποστολή τους εκ του νόμου

στοχεύει στους σκοπούς άρθρου 1 Οδηγίας

• Προκαταρτική εξέταση, προανάκριση, τακτική ανάκριση, 

ενδιάμεση διαδικασία (δικαστικά συμβούλια), δικαστήρια

• Πρόληψη  ποινικών αδικημάτων: Αστυνομικές ενέργειες-

έρευνες (αρ. 94, 96 Π.Δ. 141/91)

• Προστασία από απειλές κατά δημόσιας τάξης

• Αστυνομικά μέτρα καταναγκασμού (αθλητικά γεγονότα κ.λπ)
28/01/2017
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Αντικείμενο, στόχοι και πεδίο εφαρμογής 

του κεφαλαίου Δ’ ν. 4624/2019
Έννοια ποινικού αδικήματος – Διάκριση από διοικητικό 

αδίκημα (ΑιτΣκ 13 Οδηγίας)

Κριτήρια απόφασης ΕΔΔΑ Engel κατά Ολλανδίας της 08-7-

1976

α) νομικός χαρακτηρισμός του επίδικου μέτρου κατά το εθνικό 

δίκαιο

β) η φύση του αδικήματος και εάν ο σκοπός επιβολής της 

κύρωσης επιτελεί έναν τιμωρητικό ή αποτρεπτικό σκοπό

γ) η φύση και ο βαθμός βαρύτητας της κύρωσης

28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Οριοθέτηση πεδίου εφαρμογής ΓΚΠΔ-Οδηγίας
• Αρνητικό κριτήριο: Αρχή η οποία δεν είναι Δημόσια, δεν είναι

Αρμόδια, δεν διενεργεί επεξεργασία δεδομένων για λόγους

πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης, δίωξης ποινικών

αδικημάτων, εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων,

προστασία από απειλές δημόσιας και εθνικής ασφάλειας:

ΓΚΠΔ

• Προσδιορισμός διοικητικής φύσης δραστηριοτήτων &

διοικητικών ερευνών (ανθρώπινοι πόροι, συνοριακοί έλεγχοι,

άσυλο): ΓΚΠΔ

• Ειδική τομεακή νομοθεσία ΕΕ (Eurojust, Europol, Eurodac,

PNR, Schengen, Prum κ.λπ)

• Εφαρμογή τόσο Οδηγίας, όσο και ΓΚΠΔ: π.χ. φορολογικές και

τελωνειακές Αρχές, μονάδες οικονομικών ερευνών,

ανεξάρτητες Αρχές 28/01/2017
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Προσωπικά δεδομένα – Επεξεργασία 

• Κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιήσιμο ή

ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο.

• Όχι ανώνυμες πληροφορίες ή ανωνυμοποιημένα δεδομένα

(ΑιτΣκ 21 Οδ)

• Επεξεργασία με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή

χωρίς (χειροκίνητα) εφόσον περιλαμβάνονται σε σύστημα

αρχειοθέτησης

• Αρχεία ή σύνολα αρχείων καθώς και τα εξώφυλλα τους,

που δεν είναι διαρθρωμένα σύμφωνα με συγκεκριμένα

κριτήρια, δεν θα πρέπει να υπάγονται στο πεδίο

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας (Αιτ.Σκ. 18)

28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Έννοια επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
• Συλλογή και ένταξη σε αρχείο [βάση δεδομένων]:

Αλλοδαπών (ΔΕΕ Huber v. Germany C-524/06),

Εγκληματιών (ΕΔΔΑ Brunet v. France), Μυστικών Αρχείων

(Leander v. Sweden, Rotaru v. Romania), Δακτυλικών

αποτυπωμάτων απλών (ΕΔΔΑ S.&Marper v. UK, MK v

France) & ψηφιακών βιομετρικών (ΔΕΕ M. Schwarz C-

291/12), DNA (ΕΔΔΑ Peruzzo&Martens v Germany),

φωτογραφιών (ΔΕΕ M. Schwarz C-291/12),

• ip adress (ΕΔΔΑ Benedik v. Slovenia, ΔΕΕ P. Breyer C-

582/14), στοιχείων γεωγραφικής θέσης μέσω

γεωεντοπισμού –GPS (ΕΔΔΑ Uzun v. Germany, Ben Feiza

v. France), e-mail (Copland v UK) περιεχόμενο

τηλεφωνικών ανταποκρίσεων (ΕΔΔΑ Dragojevic v. Croatia,

Roman Zakharov v Russia), καταγραφή φωνής (ΕΔΔΑ

PG&JH v. UK, Vetter v. France), βιντεοσκόπιση (ΕΔΔΑ Perry
28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της
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Έννοια επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

εξωτερικά στοιχεία επικοινωνίας (ΕΔΔΑ Malone v. UK, ΔΕΕ 

Digital Rights Ireland C-293/12, C-594/12, Tele2 Sverige AB 

C-203/2015), τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου (facial 

regognition technology-FRT) [R(Bridges) v Chief Constable of 

South Wales Police 2019, EWHC 2341 admin, μυστικές 

έρευνες (ΕΔΔΑ Klass v Germany), 

Ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικός αριθμός, ΑΦΜ, περιεχόμενο 

ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης π.χ. τοξικομανίας, 

μαρτυρική κατάθεση, απολογία ή δικαστική απόφαση (ΑιτΣκ 

30 Οδ & άρθρο 56$ 1 νόμου), ποινικό μητρώο, δελτίο 

εγκληματικότητας κ.λπ. 

28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων (αρ. 6 

Οδηγίας & 70 νόμου)  

• Ύποπτοι τετελεσμένων εγκλημάτων

• Ύποπτοι μελλοντικών εγκλημάτων

• Κατηγορούμενοι

• Καταδικασμένοι

• Θύματα – μάρτυρες / πολιτικώς ενάγοντες

• Τρίτα πρόσωπα άσχετα ή μη διαδίκους: μάρτυρες, 

πραγματογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι, διερμηνείς

• Προστατευόμενοι μάρτυρες, πληροφοριοδότες

• Συμμετέχοντες σε αθλητικές εκδηλώσεις, ταραχές κ.λπ.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΡΧΕΣ αρ. 45, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ, 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 28/01/2017
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Εφαρμογή Αρχών Επεξεργασίας Δεδομένων

Οι αρχές επεξεργασίας δεδομένων της Οδηγίας δεν είναι

άγνωστες στον εφαρμοστή του δικαίου καθώς

περιλαμβάνονται ήδη σε ρυθμίσεις που αφορούν ιδίως

ειδικές ανακριτικές πράξεις, όπως αυτές του άρθρου 254

ΚΠΔ (πρώην 253Α) & 255 ΚΠΔ ή στην

πραγματογνωμοσύνη DNA του άρθρου 201 ΚΠΔ (πρώην

200Α) ή στην άρση απορρήτου επικοινωνιών (ν. 2225/94)

καθώς η διενέργεια αυτών συνίσταται στην επεξεργασία

δεδομένων, ενώ κύριο χαρακτηριστικό τους αποτελεί ο

νόμιμος (προβλεπόμενος) περιορισμός ατομικού δικαιώματος

για αυτό εξάλλου το δίκαιο της ποινικής δικονομίας

χαρακτηρίζεται ως εφαρμοσμένο συνταγματικό δίκαιο.
28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Εφαρμογή Αρχών Επεξεργασίας Δεδομένων

(αρ. 45 νόμου – αρ. 4 Οδηγίας)

• Σύννομη (προβλεπόμενη σε νόμο) και δίκαιη (θεμιτή)

επεξεργασία. Εξαίρεση από την αρχή της διαφάνειας

ΓΚΠΔ

(Αρχή νομιμότητας & αντικειμενικότητας)

• Συλλογή δεδομένων για καθορισμένους, σαφείς (ρητούς) και

νόμιμους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων. Μη υποβολή σε

επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς σκοπούς

(Αρχή περιορισμού σκοπού)

• Δεδομένα κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση

με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε

επεξεργασία

(Αρχή ελαχιστοποίησης) 28/01/2017
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Εφαρμογή Αρχών Επεξεργασίας Δεδομένων 

(αρ. 45 νόμου – αρ. 4 Οδηγίας)

• Δεδομένα ακριβή, τα οποία επικαιροποιούνται όποτε

απαιτείται

(Αρχή ακρίβειας) 

Μη ακριβή, μη πλήρη, μη επικαιροποιημένα δεδομένα δεν

διατίθενται, ούτε διαβιβάζονται – διορθώνονται-διαγράφονται

• Διατηρούνται μόνο για τον αναγκαίο σε σχέση με τον

επιδιωκόμενο σκοπό χρόνο

(Αρχή περιορισμού περιόδου αποθήκευσης- διάρκειας 

διατήρησης)

• Κατά τη συλλογή και επεξεργασία λαμβάνονται τα αναγκαία

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία δεδομένων

(Αρχή ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας)
28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Εφαρμογή Αρχών Επεξεργασίας 

Δεδομένων (αρ. 45 νόμου – αρ. 4 Οδηγίας)
• Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να είναι σε θέση να 

αποδείξει την τήρηση των υποχρεώσεων του (συμμόρφωση) 

προς τις ανωτέρω αρχές 

(Αρχή της Λογοδοσίας) 

• «Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνον εάν και στον βαθμό

που είναι απαραίτητη [αναγκαία] για την εκτέλεση

καθήκοντος που ασκείται από αρχή αρμόδια για σκοπούς

αρ. 1 παρ. 1 οδηγίας & βασίζεται στο δίκαιο της Ένωσης ή

ΚΜ» (άρθρο 8 Οδηγίας)

(Αρχή της Αναγκαιότητας)

Νόμιμη επεξεργασία εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι

ανωτέρω προϋποθέσεις28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Παραδείγματα εφαρμογής αρχών επεξεργασίας

• Επεξεργασία συναφών, επαρκών και κατάλληλων

δεδομένων:

Δεδομένα που προέρχονται από άρση απορρήτου ηλεκτρονικών

επικοινωνιών (Ν. 2225/94 – αρ. 254 ΚΠΔ) με την επιφύλαξη

e-Privacy και 19 Σ. ή γενετικά δεδομένα (άρ. 201 ΚΠΔ)

• Διατήρηση δεδομένων μόνο για τον αναγκαίο σε σχέση

με τους σκοπούς επεξεργασίας χρόνο:

Δακτυλικά αποτυπώματα, γενετικό υλικό, αρχεία

προσεσημασμένων (π.χ. άρθρο 201 ΚΠΔ)

Νομολογία ΕΔΔΑ MK v France 18-4-2013, S & Marper v UK 04-

12-2018, MM v UK 13-11-2012

28/01/2017
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Παραδείγματα εφαρμογής αρχών επεξεργασίας

• Επεξεργασία και διαβίβαση μόνο δεδομένων που έχουν

επικαιροποιηθεί και είναι ακριβή, άλλως διαγραφή τους:

Δελτίο εγκληματικότητας που ενώ αναφέρεται σε σύλληψη

προσώπου δεν περιλαμβάνει την εξέλιξη της υπόθεσης σε

περίπτωση αθώωσης

Διατήρηση στοιχείων σήμανσης συλληφθέντος προσώπου

(φωτογραφία, δακτυλικά αποτυπώματα, γενετικό υλικό) που

τελικά απηλλάγη

Δεδομένα εντοπισμού θέσης κατηγορουμένου μέσω άρσης

απορρήτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που τελικά

απηλλάγη

Επιστροφή ή καταστροφή δεδομένων επικοινωνίας τρίτων

προσώπων (αρ. 5 παρ. 9 Ν. 2225/1994) 28/01/2017
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Εφαρμογή Αρχών Επεξεργασίας Δεδομένων

Άρθρο 201 ΚΠΔ (Ανάλυση DNA):

• Σοβαρές ενδείξεις τέλεσης συγκεκριμένου εγκλήματος

• Λήψη γενετικού υλικού με Διάταξη Εισαγγελέα ή Ανακριτή

• Παρουσία εισαγγελέα για λήψη από απόκρυφα μέρη σώματος

• Σκοπός η διαπίστωση ταυτότητας δράστη εγκλήματος

• Περιορισμός ανάλυσης αποκλειστικά στα δεδομένα που

είναι απολύτως αναγκαία για τη διαπίστωση ταυτότητας

δράστη

• Δικαίωμα κατηγορουμένου να ζητήσει διενέργεια DNA

• Ενημέρωση κατηγορουμένου και δικαίωμα να ζητήσει

επανάληψη της εξέτασης

• Καταστροφή γενετικού υλικού με την ολοκλήρωση ανάλυσης28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Εφαρμογή Αρχών Επεξεργασίας Δεδομένων

• Διατήρηση γενετικών αποτυπωμάτων κατηγορουμένου σε

ειδικό αρχείο εποπτευόμενο από Εισαγγελικό λειτουργό

• Διατήρηση δεδομένων μέχρι την έκδοση απαλλακτικού

βουλεύματος ή αθωωτικής απόφασης ή θέσης της

συγκεκριμένης υπόθεσης στο αρχείο

• Επιπλέον διατήρηση εάν η σύγκριση τους με αταυτοποίητα

όμοια αποτυπώματα που διατηρούνται στο ίδιο αρχείο αποβεί

θετική – Διατήρηση μέχρι αμετάκλητη αθώωση προσώπων

που αφορούν οι νέες υποθέσεις

• Περαιτέρω διατήρηση για διερεύνηση και άλλων εγκλημάτων

28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Εφαρμογή Αρχών Επεξεργασίας Δεδομένων

• Εποπτεία λειτουργίας αρχείου από εισαγγελέα

• Καταστροφή γενετικού υλικού και γενετικών αποτυπωμάτων

παρουσία εποπτεύοντος το αρχείο εισαγγελικού λειτουργού,

συνηγόρου υπεράσπισης και τεχνικού συμβούλου

[Απ (Ολ) 1/2017 βούλευμα]

Η ΑΠΔΠΧ με την υπ’ αρ. 2/2009 Γνωμοδότησή της προέβη με

βάση τις αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

σε προτάσεις επί του σχεδίου διάταξης – τροπολογίας που

αφορούσε την ανάλυση DNA και την δημιουργία αρχείου

γενετικών αποτυπωμάτων κατ’ αρ. 200Α ΚΠΔ.

28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων 

(άρθρο 46 νόμου-10 Οδηγίας)

• Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (πρώην

ευαίσθητα) : φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά

φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις,

συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά &

βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας, σεξουαλικής ζωής ή

σεξουαλικού προσδιορισμού

• Κατ’ αρχήν απαγόρευση επεξεργασίας.

• Κατ’ εξαίρεση εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για την

ενάσκηση των καθηκόντων του υπευθύνου επεξεργασίας

• Και εφόσον εφαρμόζονται κατάλληλες διασφαλίσεις για τα

προστατευόμενα έννομα συμφέροντα του υποκειμένου.

• Ισχύουν γενικές αρχές επεξεργασίας απλών δεδομένων28/01/2017 E-Privacy: Εμπειρία της Αρχής ενόψει της αναθεώρησης
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Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 

47 νόμου-4 Οδηγίας)
• Η επεξεργασία δεδομένων για σκοπό διαφορετικό από

εκείνον για τον οποίο συνελέγησαν επιτρέπεται εάν ο άλλος

σκοπός είναι ένας από τους σκοπούς της πρόληψης,

διερεύνησης, ανίχνευσης, δίωξης ποινικών αδικημάτων κ.λπ.,

η επεξεργασίας είναι απαραίτητη και ανάλογη προς τον

σκοπό αυτό και ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι

εξουσιοδοτημένος να τα επεξεργάζεται για τον σκοπό αυτό

• Εξαίρεση από αρχή άρθρου 45 παρ. 1 εδ. β’ νόμου

(«συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους

σκοπούς»)
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Επεξεργασία δεδομένων με συγκατάθεση υποκειμένου 

(άρθρο 49 νόμου – ΑιτΣκ 35&37 Οδηγίας)

• Συγκατάθεση υποκειμένου για την επεξεργασία δεδομένων

εφόσον προβλέπεται ρητά στο νόμο.

• Δεν εισάγεται νομική βάση (ΑιτΣκ 35&37 Οδηγίας)

αντίστοιχη με ΓΚΠΔ, αλλά προϋπόθεση σε περιπτώσεις όπου

το υποκείμενο των δεδομένων (συνήθως κατηγορούμενος)

ενώ υποχρεούται εν γένει να συμμορφωθεί σε νομική

υποχρέωση, απαιτείται η αίτηση του για την επεξεργασία

προσωπικών δεδομένων του όπως ο κατ’ αρ. 282, 284$5

ΚΠΔ κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση,

κατ’ αρ. 58 παρ. 1 Ν. 2776/99 εξ’ αποστάσεως φοίτηση

κρατουμένων σε ΑΕΙ/ΤΕΙ με ηλεκτρονική επιτήρηση ή κατ’ αρ.

201$1 ΚΠΔ αίτηση λήψης DNA. – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (PROFILING) αρ. 52 ν.-11 Οδ.

• Η λήψη απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά σε

αυτοματοποιημένη επεξεργασία, η οποία παράγει δυσμενή

έννομα αποτελέσματα στο υποκείμενο των δεδομένων ή το

επηρεάζει σημαντικά επιτρέπεται μόνον εφόσον προβλέπεται

από τον νόμο (άρ. 52$1 ν.) και ο οποίος προβλέπει

κατάλληλες διασφαλίσεις, τουλάχιστον το δικαίωμα

εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από τον Υ.Ε. (άρ.

11$1 Οδηγίας)

• Απαγόρευση επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων

εκτός αν υφίστανται κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη

έννομων συμφερόντων

• Απαγόρευση κατάρτισης προφίλ που οδηγεί σε διακρίσεις
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Καταχωρίσεις (logs) σε αυτοματοποιημένα 

συστήματα (αρ. 74 νόμου-25 Οδηγίας)
• Υποχρεωτική τήρηση καταχωρίσεων (logs) για συλλογή,

μεταβολή, διαβούλευση (αναζήτηση πληροφοριών),

κοινολόγηση, συνδυασμό, διαγραφή.

• Logs αναζήτησης πληροφοριών και κοινολογήσεων για

εξακρίβωση αιτιολόγησης, ώρας, ημερομηνίας πράξης,

ταυτότητας προσώπου που εισήλθε και απέστειλε δεδομένα.

• Χρήση logs για επαλήθευση νομιμότητας επεξεργασίας,

αυτοέλεγχο, ακεραιότητα και ασφάλεια, ποινική διαδικασία.

• Logs διαγράφονται στο τέλος του έτους που έπεται του έτους

κατά το οποίο δημιουργήθηκαν
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Δικαιώματα υποκειμένων & εξαιρέσεις από την άσκηση τους

(άρ. 53-56) κατά την επεξεργασία δεδομένων εκτός ποινικής

έρευνας και διαδικασίας

• Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης

• Δικαίωμα διόρθωσης (και επικαιροποίησης), διαγραφής ή

περιορισμού της επεξεργασίας τους

Κατ’ εξαίρεση περιορισμός, καθυστέρηση ή παράλειψη

ενημέρωσης και πρόσβασης σε περίπτωση συλλογής

δεδομένων σε συνθήκες μυστικότητας (προστατευόμενοι

μάρτυρες, πληροφοριοδότες κ.λπ.) για την:

-αποφυγή παρακώλυσης ή συσκότισης των διεξαγόμενων

ερευνών στο πλαίσιο άσκησης καθηκόντων αρμόδιας Αρχής

-προστασία δημόσιας και εθνικής ασφάλειας καθώς και

προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων

προσώπων
28/01/2017
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Δικαιώματα Υ.Δ. σε ποινικές έρευνες & 

διαδικασίες (άρ. 59 νόμου .-άρ. 18 Οδηγίας)

• Στο πλαίσιο ποινικής έρευνας και διαδικασίας, τα δικαιώματα

ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής,

περιορισμού ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις ΚΠΔ,

ειδικές δικονομικές διατάξεις & ΚΟΔΚΔΛ (άρ. 59 νόμου) «εάν

τα δεδομένα περιέχονται σε δικαστική απόφαση ή αρχείο ή

φάκελο που υποβάλλεται σε επεξεργασία» (άρ. 18 ΑιτΣκ 49.

107).

• Υποχρέωση τροποποίησης εθνικής νομοθεσίας ώστε να

περιλαμβάνει προβλέψεις για την αποτελεσματική άσκηση

των δικαιωμάτων των υποκειμένων
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Δικαστικές & Εισαγγελικές Αρχές

Όταν διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών

δεδομένων στο πλαίσιο της δικαστικής λειτουργίας και

δικαστικών καθηκόντων:

• Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου

• Εφαρμόζουν γενικές αρχές επεξεργασίας αρ. 45 νόμου

• Εξαιρούνται του ελέγχου της ΑΠΔΠΧ (αρ. 10 παρ. 5 νόμου)

• Το υποκείμενο δεν έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας για

παραβίαση των δικαιωμάτων του (άρ. 54-56) ενώπιον της

ΑΠΔΠΧ (άρ. 58 παρ. 1 νόμου)

• Ο διορισμένος ΥΠΔ (DPO) δεν ασκεί συναφή καθήκοντα (αρ.

8 παρ. 2 νόμου)
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Υποχρέωση συγκρότησης εποπτικών 

αρχών για τα δικαστήρια 
Άρθρο 41 παρ. 1 Οδηγίας: «Κάθε κράτος μέλος προβλέπει ότι

μια ή περισσότερες ανεξάρτητες δημόσιες αρχές

επιφορτίζονται με την παρακολούθηση της εφαρμογής της

παρούσας οδηγίας, με σκοπό την προστασία των θεμελιωδών

δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι

της επεξεργασίας...»

«Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση των κανόνων της παρούσας 

οδηγίας από τα δικαστήρια και άλλες ανεξάρτητες δικαστικές 

αρχές υπόκειται σε ανεξάρτητο έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 

8 παρ. 3 ΧΘΔΕΕ» (Αιτ. Σκ. 80 Οδηγίας)
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Διασταύρωση ποινικών δικονομικών κανόνων 

και κανόνων επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων
• Βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

εφαρμόζονται ιδίως στις ειδικές ανακριτικές πράξεις ως

προϋποθέσεις διενέργειας τους κατά την επεξεργασία

δεδομένων (π.χ. άρθρο 254 ΚΠΔ, Ν. 2225/1994, άρ. 201

ΚΠΔ) αλλά και στο πλαίσιο εκτέλεσης ποινών ή μέτρων

δικονομικού καταναγκασμού (π.χ. κατ’ οίκον ηλεκτρονική

επιτήρηση άρ. 282, 284 ΚΠΔ, άρθρο 58 παρ. 1 Ν. 2776/99

Σωφρονιστικός Κώδικας εξ’ αποστάσεως φοίτηση

κρατουμένων σε ΑΕΙ/ΤΕΙ, καταστροφή ποινικού μητρώου αρ.

573 ΚΠΔ)

• Επίκληση παραβίασης προϋποθέσεων διενέργειας

ανακριτικής πράξης ΚΠΔ παράλληλα με την επίκληση

παραβίασης αρχών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (2

νομικά πλαίσια)

28/01/2017
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Διασταύρωση ποινικών δικονομικών κανόνων 

και κανόνων επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων
«Η αρχή της θεμιτής επεξεργασίας των δεδομένων είναι

ξεχωριστή έννοια που απορρέει από το δικαίωμα σε δίκαιη

δίκη όπως ορίζεται στο άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων της ΕΕ και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ» (Αιτ.Σκ. 26

Οδηγίας)

Σε περίπτωση διαφορετικών κατηγοριών υποκειμένων των

δεδομένων «Δεν θα πρέπει να εμποδίζεται η εφαρμογή του

δικαιώματος του τεκμηρίου αθωότητας, όπως

κατοχυρώνεται από το Χάρτη, ΕΣΔΑ...νομολογία ΕΔΔΑ»

(Αιτ.Σκ. 31 Οδηγίας)
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Διασταύρωση ποινικών δικονομικών κανόνων

και κανόνων επεξεργασίας προσωπικών

δεδομένων

• Αποφεύχθηκε η παράλληλη άσκηση δικαιωμάτων πρωτίστως

υπόπτων και κατηγορουμένων με βάση τον ΚΠΔ και την

Οδηγία (άρθρο 59 ν. 4624/2019)

• Αποφεύχθηκε η παράλληλη άσκηση δικαιωμάτων τρίτων

προσώπων με βάση τον ΚΠΔ (π.χ. άρ. 147, 256$3, 257$1β,

261$1 επ), ειδικούς ποινικούς νόμους (αρ. 5 παρ. 9 Ν.

2225/94) και την Οδηγία (άρθρο 59 ν. 4624/2019)

• Ανάγκη τροποποίησης ειδικών ποινικών νόμων, ΚΠΔ για την

αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων υποκειμένων
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Διασταύρωση ποινικών δικονομικών κανόνων

και κανόνων επεξεργασίας προσωπικών

δεδομένων

• Υποχρέωση ενίσχυσης των δικαιωμάτων των υποκειμένων στην

προστασία των δεδομένων τους (υπόπτων, κατηγορουμένων, τρίτων

προσώπων) στην ποινική δίκη υπό ευρεία έννοια ως δέσμευση από

τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (άρ. 16 παρ. 2 και υπ’ αρ. 21

Δήλωση)

• Κατάργηση της σχέσης υπεροχής - ειδικότητας μεταξύ ειδικών

διατάξεων (ΚΠΔ) – γενικών (νομοθεσία προσωπικών

δεδομένων) διατάξεων ν. 2472/1997 [ΑΠ 1713/2006]
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Διασταύρωση ποινικών δικονομικών κανόνων

και κανόνων επεξεργασίας προσωπικών

δεδομένων
• Αρμοδιότητα ΑΠΔΠΧ για τις αστυνομικές έρευνες και την

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε περιπτώσεις

πρόληψης (μελλοντικών) ποινικών αδικημάτων, προστασίας

από απειλές κατά της δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας,

αστυνομικές δραστηριότητες για την τήρηση του νόμου και

της τάξης (π.χ. διαδηλώσεις, αθλητικά γεγονότα, ταραχές

κ.λπ)

• Διάκριση αστυνομικών δραστηριοτήτων – αστυνομικών

ερευνών (μη προανακριτικών) για την οριοθέτηση εφαρμογής

της Οδηγίας ή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας

Δεδομένων.
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ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

• Υποχρεώσεις υπευθύνου και εκτελούντος την επεξεργασία

(εργαλεία λογοδοσίας και συμμόρφωση: privacy by

design/default, εκτίμηση αντικτύπου, προηγούμενη

διαβούλευση με την εποπτική αρχή, τήρηση αρχείων,

συμβάσεις με εκτελούντες την επεξεργασία κ.λπ.)

• Ασφάλεια Δεδομένων

• Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

• Διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων

• Αστική ευθύνη Υ.Ε.

• Διοικητικές Κυρώσεις

28/01/2017
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Η προστασία δεδομένων ως θεμελιώδες δικαίωμα

• Το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων συνιστά θεμελιώδες

ατομικό δικαίωμα το οποίο όμως πρέπει να εκτιμάται σε σχέση

με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται με άλλα

θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με την αρχή της

αναλογικότητας, ώστε να μην θεωρείται ως απόλυτο

δικαίωμα (Αιτ.Σκ. 4 ΓΚΠΔ) & ΔΕΕ C-136/17 Προδικαστικό

ερώτημα Γαλλικού ΣτΕ CNIL-Google (24-9-2019)

• Στο ερώτημα «Ελευθερία ή Ασφάλεια» ο νομοθέτης της ΕΕ

και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετούν μια

προσέγγιση υπέρ του μη υπέρμετρου περιορισμού των

ατομικών δικαιωμάτων με παράλληλη ενδυνάμωση αυτών με

αφορμή τον τομέα των προσωπικών δεδομένων και του

απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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Η προστασία δεδομένων ως θεμελιώδες δικαίωμα

• Απόφαση ΔΕΕ Digital Rights

• Απόφαση ΔΕΕ Schrems (Safe Harbour)

• Απόφαση ΔΕΕ TELE2

• Γνωμοδότηση ΔΕΕ 1/15 της 26-7-2017 για την διαβίβαση

δεδομένων επιβατών (PNR) Ε.Ε. στον Καναδά

• Σχέδιο Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων

στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (E-Privacy

Regulation)
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

“Όσον αφορά την αναγκαιότητα της διατηρήσεως δεδομένων την οποία

επιβάλλει η οδηγία 2006/24, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, βεβαίως,

η καταπολέμηση της βαριάς εγκληματικότητας, και ιδίως του

οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, είναι

πρωταρχικής σημασίας για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας

και η αποτελεσματικότητά της ενδέχεται να εξαρτάται σε μεγάλο

βαθμό από τη χρήση σύγχρονων τεχνικών έρευνας. Εντούτοις, ένας

τέτοιος σκοπός γενικού συμφέροντος, όσο θεμελιώδης και αν είναι,

δεν μπορεί, αυτός και μόνον, να προταθεί ως δικαιολογία

προκειμένου το μέτρο της διατηρήσεως, όπως είναι αυτό που

καθιερώνει η οδηγία 2006/24, να θεωρηθεί ως αναγκαίο για τους

σκοπούς της εν λόγω καταπολεμήσεως” (σκ. 51ΔΕΕ Digital Rights

Ireland C-293/12&C-594/12 )
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Ευχαριστώ για την υπομονή και την προσοχή 

σας 

28/01/2017


