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Value in medic ine depends on information 

“People perform better when they're informed better.”  

It fol lows that to make patients and famil ies more e f fect ive in care,  

they need to know more. 

 

'Let Patients Help, ' 1 Richard Davies deBronkart Jr 

e-Patient Dave 

 

 

 

 

 

 

 	  

                                                
1 A Patient Engagement Handbook," published in 2013 on the CreateSpace Independent 

Publishing Platform (http://epatientdave.com/let-patients-help/ ) 
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1 Εισαγωγή	  

Στη σύγχρονη κοινωνία, την αποκαλούµενη «Κοινωνία της Πληροφορίας», 

η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (εφεξής Η/Υ) αποτελεί συνώνυµο της 

συλλογής, οργάνωσης και διαχείρισης σωρείας δεδοµένων προερχόµενων από 

διαφορετικές πηγές και για διαφορετική χρήση, τόσο στον Δηµόσιο όσο και 

στον Ιδιωτικό τοµέα. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στα πληροφοριακά 

συστήµατα ερχόµαστε να συναντήσουµε τον όρο “Big Data”  ακριβώς για να 

περιγράψουµε την διαρκή αύξηση τόσο του µεγέθους όσο και της 

πολυπλοκότητας και ετερογένειας των συλλεγόµενων δεδοµένων. Αριθµητικά 

µιλώντας, κάθε λεπτό που περνάει οδηγεί σε παγκόσµια αύξηση ψηφιακών 

δεδοµένων που ανέρχονται σε 1,7 δισεκατοµµύρια bytes δεδοµένων, που 

αντιστοιχούν χονδρικά στην παραγωγή 360.000 DVDs! Μια ενδιαφέρουσα 

µεταφορά καταδεικνύει το γεγονός πως τα τελευταία δύο έτη έχουν 

δηµιουργηθεί περισσότερα δεδοµένα από όσα κατείχαµε ψηφιακά όλα τα 

προηγούµενα χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας2.  

  

Εικόνα 1.1: Τα Big Data συχνά χαρακτηρίζονται στην βιβλιογραφία από τα 

3Vs (Volume, Variety, Velocity) σύµφωνα µε τον Doug Laney από την 

Gartner3. 

                                                
2 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/factsheet-what-big-data, European 

Commission, Publication date 07/11/2013 17:05, Last modification date 07/11/2013 17:05 
3 https://www-950.ibm.com/events/wwe/grp/grp037.nsf/vLookupPDFs/Gartner_Doug-

%20Analytics/$file/Gartner_Doug-%20Analytics.pdf 
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Τα Big Data συχνά χαρακτηρίζονται στην βιβλιογραφία από τα 3Vs 

σύµφωνα µε τον Doug Laney από την Gartner4 (Εικόνα 1.1): Volume, Variety, 

Velocity, αντιστοιχίζοντας στον Μεγάλο Όγκο δεδοµένων, στην διαφορετική 

µορφή αυτών (π.χ,. εικόνα, ήχος, κείµενο, video κλπ.) αλλά και στον µεγάλο 

ρυθµό παραγωγής αυτών (Εικόνα 1.2). 

Πέραν όµως του µεγάλου όγκου δεδοµένων η συλλογή ψηφιακής 

πληροφορίας είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην εξαγωγή συµπερασµάτων, εκτίµηση 

κινδύνων, πρόγνωσης κλπ σε διάφορους τοµείς, µε πιο προφανή τις 

επιδηµιολογικές µελέτες στην Υγεία.  

 

 

Εικόνα 1.2: Ενδεικτικά µεγέθη όγκου δεδοµένων που ανταλλάσσονται σε 

καθηµερινή βάση (http://www.analyticsvidhya.com/blog/big-data/ ). 

 

Ιδιαίτερα στον τοµέα της Βιοπληροφορικής όπως έχει αναπτυχθεί την 

τελευταία κυρίως εικοσιπενταετία µε ορόσηµο την αποκωδικοποίηση του 

ανθρώπινου γονιδιώµατος, µιας φιλόδοξης προσπάθειας που κόστισε 2,7 δισ. 

δολάρια, και θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα στην ιστορία 

του ανθρώπινου γένους µιας και υπολογίζεται να φέρει επανάσταση στην 

                                                
4 https://www-950.ibm.com/events/wwe/grp/grp037.nsf/vLookupPDFs/Gartner_Doug-

%20Analytics/$file/Gartner_Doug-%20Analytics.pdf 
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Ιατρική, δίνοντας µας τη δυνατότητα σχεδιασµού νέων µεθόδων διάγνωσης, 

καθώς και παρασκευής νέων φαρµάκων. Οι γονιδιακές εκφράσεις µας 

αποκαλύπτονται µε πειράµατα µικροσυστοιχιών (microarrays) 

συµπληρωµατικού DNA (cDNA), τα οποία παράγουν ένα εξαιρετικά µεγάλο 

πλήθος δεδοµένων. Είναι αλήθεια πως ο «παραδοσιακός» βιολόγος µοιάζει να 

αντικαθίσταται µε ειδικά ροµποτικά συστήµατα που διεκπεραιώνουν επίπονες 

πειραµατικές διαδικασίες και αντί να γεµίζουν δοκιµαστικούς σωλήνες µε υγρά, 

γεµίζουν συστοιχίες σκληρών δίσκων µε δισεκατοµµύρια bytes. 

Αδιαµφισβήτητα, η επεξεργασία τέτοιου όγκου δεδοµένων µε το χέρι 

καθίσταται αδύνατη και η χρήση υπολογιστικών συστηµάτων αποτελεί 

µονόδροµο για την ανάλυση, τη συσχέτιση και την εκτίµηση των δεδοµένων. 

Σήµερα έχουµε στη διάθεσή µας µεγάλα υπολογιστικά συστήµατα (grid 

computing) που καθιστούν δυνατή τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης 

γενετικών, κληρονοµικών και περιβαλλοντικών παραγόντων σε νόσους όπως το 

Αλτσχάιµερ, οι καρδιοπάθειες, ο καρκίνος και ο διαβήτης. Μπορούµε επίσης να 

ρίξουµε φως σε δύσκολα και άλυτα µυστήρια, όπως ο ρόλος της 

κληρονοµικότητας που καταλήγει στη διαφορετική δράση ενός φαρµάκου όταν 

χορηγείται σε διαφορετικούς ασθενείς! 

Πώς θα µπορούσε λοιπόν κανείς να εκµεταλλευτεί τη µοριακή (γενοµική/ 

προτεοµική) βιολογική πληροφορία µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς 

όφελος του κάθε πολίτη; Η προφανής απάντηση δίνεται στον ορισµό της 

Βιοϊατρικής Πληροφορικής, η οποία αποτελεί τον επιστηµονικό τοµέα εκείνο 

που ασχολείται µε τη διαχείριση της βιοϊατρικής πληροφορίας και ουσιαστικά 

επεκτείνει τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας έτσι ώστε να εµπεριέχει επιπλέον της 

κλινικής και τη γενετική ιατρική πληροφορία. Ο αυξηµένος ρόλος της γενετικής 

πληροφορίας γίνεται ευκολότερα αντιληπτός αν ανατρέξουµε στις εντατικές 

έρευνες της προηγούµενης εικοσαετίας που συσχετίζουν µεταξύ άλλων 

συγκεκριµένες γονιδιακές υπογραφές µε τη δηµιουργία και το ρυθµό εξέλιξης 

σειράς ανιάτων ασθενειών. Για παράδειγµα, στην περίπτωση του καρκίνου του 

µαστού µια πληθώρα γονιδίων (BP1, HER2, ΕrbB, p65) έχει βρεθεί πως 

επηρεάζουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων, ενώ άλλα (ΑΤΜ) τον 

πολλαπλασιασµό αυτών. Ακόµη και ο βαθµός επιτυχίας των υπαρχουσών 

θεραπειών (χηµειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία στην περίπτωση του καρκίνου) 
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συσχετίζεται µε την έκφραση συγκεκριµένων γονιδίων, όπως το γονίδιο p53 

στην περίπτωση του γλοιοβλαστώµατος (πρωτογενής όγκος εγκεφάλου). 

Ωστόσο η κατανόηση και η επιτυχής αντιµετώπιση µιας ασθένειας δεν 

βασίζεται στη µονοµερή γνώση του γενετικού υποβάθρου αυτής, αλλά στη 

δυνατότητα ολοκλήρωσης αυτής µε την καθηµερινή κλινική πρακτική. Έτσι, το 

περιβάλλον ιατρικής φροντίδας εκσυγχρονίζεται και κινείται προς την 

ολοκλήρωση της κλινικής και γενετικής πληροφορίας µε τη δηµιουργία και τη 

συνεπής ενηµέρωση ενός «δια βίου» (ενεργού) ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, 

καθώς οδεύει προς την εξατοµικευµένη ανίχνευση προδιάθεσης σε ασθένεια 

αλλά και την εξατοµικευµένη ιατρική περίθαλψη. Η έγκαιρη και έγκυρη 

διάγνωση, όπως επίσης ο σχεδιασµός ενός ασφαλούς και αποδοτικού 

θεραπευτικού πλάνου, σε συνεργασία µε την ανάπτυξη εξατοµικευµένων 

φαρµάκων κατάλληλα τροποποιηµένων ώστε να ταιριάζουν στις γενετικές 

ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή µπορούν να σώσουν ζωές, ενώ ταυτόχρονα 

µειώνουν σηµαντικά το κόστος της θεραπείας. 

Από την άλλη πλευρά, εξίσου σηµαντικές είναι και οι εξελίξεις από το 

χώρο της µίκρο- και νάνο-τεχνολογίας, έως και τις σύγχρονες κινητές 

τηλεπικοινωνίες, οι οποίες και ανοίγουν νέους δρόµους και προοπτικές στην 

υγεία και στη γενικότερη διαχείριση υπηρεσιών υγείας. Μια πληθώρα 

διαθέσιµων αισθητήρων δίνουν το έναυσµα για τη µελέτη και κατασκευή 

µικροηλεκτρονικών µηχανικών συστηµάτων (MEMS) και ασύρµατων 

συσκευών χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, κατάλληλων είτε για 

επιφανειακή τοποθέτηση είτε για ενσωµάτωση στον ανθρώπινο οργανισµό. 

Σήµερα υπάρχουν διαθέσιµα φορητά συστήµατα που ενσωµατώνουν 

αισθητήρες είτε στα ρούχα, είτε σε ρολόγια χειρός και επιτρέπουν τη συνεχή 

καταγραφή ζωτικών παραµέτρων όπως οι παλµοί της καρδιάς, η θερµοκρασία 

και η αρτηριακή πίεση. Το βασικότερο πλεονέκτηµά τους είναι η εύκολη και 

γρήγορη εφαρµογή (µιας και δεν απαιτεί κανενός είδους επέµβαση), που τα 

καθιστά ιδιαιτέρως ελκυστικά σε γηραιότερους ανθρώπους και αθλητές µε 

κύριο σκοπό την πρόληψη. Στη συνέχεια τα δεδοµένα αυτά ή θα υποστούν 

επεξεργασία στην ίδια τη συσκευή ή θα µεταφερθούν ασύρµατα σε ένα κινητό 

όπου και θα υποστούν πληρέστερη ανάλυση. Αν διαγνωστεί κάποιο σοβαρό 
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πρόβληµα δύναται να σταλούν άµεσα µέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 

(GPRS/ UMTS) ή µέσω WiFi στον προσωπικό γιατρό και στο ΕΚΑΒ για την 

έγκαιρη αντιµετώπιση του περιστατικού. Περισσότεροι του ενός αισθητήρες, 

τοποθετηµένοι σε διαφορετικά σηµεία του σώµατος, µπορούν να επικοινωνούν 

ασύρµατα µεταξύ τους µε τη βοήθεια ραδιοσηµάτων ή ακουστικών σηµάτων, 

ορίζοντας τα λεγόµενα Body Area Networks (BAN). Με τον τρόπο αυτό είναι 

δυνατή η καταγραφή σπάνιων συµπτωµάτων, όπως οι καρδιακές αρρυθµίες τη 

στιγµή που συµβαίνουν. Είναι πολλές οι φορές που µέχρι να επισκεφτεί ο 

ασθενής το γιατρό του τα συµπτώµατα εξαφανίζονται5. 

Αδιαµφισβήτητα λοιπόν σε όλα τα παραπάνω παραδείγµατα η συλλογή, 

αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία ετερογενών δεδοµένων αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο στις υπηρεσίες Υγείας. Για το λόγο αυτό, τα Big Data 

απασχόλησαν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατεύθυνση της έρευνας στη 

συλλογή αλλά και διαχείριση των Μεγάλων Δεδοµένων αποτελεί στρατηγικό 

στόχο ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ψηφιακή ατζέντα της 

Ευρώπης του 20206. Πιο συγκεκριµένα, στην πρόσφατη διάσκεψη κουφής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Οκτωβρίου του 2013 δόθηκε έµφαση στην 

αναγκαιότητα σύστασης ενός Ευρωπαϊκού πλαισίου υποστήριξης της ραγδαίας 

ανάπτυξης της αγοράς γύρω από τον τοµέα αυτό. 

Σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει κανείς να µην παραβλέψει τα κρίσιµα 

θέµατα ασφάλειας και ιατρικού απορρήτου καθώς επίσης και τις 

ηθικοκοινωνικές προεκτάσεις αυτών των εξελίξεων. Στο µεν πρώτο θα πρέπει 

να µας προβληµατίσει το γεγονός ότι µέχρι στιγµής η αποστολή των 

βιοσηµάτων και λοιπών παραµέτρων γίνεται χωρίς τη χρήση κάποιας 

κρυπτογράφησης. Βέβαια, η τυπική εµβέλεια των εµφυτευόµενων συσκευών 

είναι µικρή (της τάξης των 6 µέτρων), αλλά δεν παύει να ελοχεύει ο κίνδυνος 

υποκλοπής ευαίσθητων δεδοµένων που θα µπορούσαν να αποβούν µοιραία, πχ. 

στην περίπτωση που κάποιος εσκεµµένα παραποιήσει τη δοσολογία ενός 

φαρµάκου. Παρόµοια, είναι αναγκαία η ύπαρξη είτε ανάπτυξη κατάλληλων 

                                                
5 Β. Σακκαλής “Μπορούµε να κρατήσουµε τη µοίρα στα χέρια µας;” The Economist 

(Kathimerini), Section Topic: "Wireless Future", No. 43, pp. 18-19, September, 27, 2007. 
6 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/making-big-data-work-europe-0 
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εργαλείων εξαγωγής της γενοµικής και πρωτεοµικής πληροφορίας, αλλά και η 

σωστή ερµηνεία αυτών. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η χρήση συστηµάτων 

καταχώρησης σειράς πληροφοριών για το σχεδιασµό των πειραµάτων 

µικροσυστοιχιών (microarrays) µε στόχο την παραγωγή ενός τελικού πίνακα 

γονιδιακής έκφρασης. Συνάµα, για την καταγραφή των κλινικών δεδοµένων του 

ασθενή είναι επιτακτική η χρήση βάσεων δεδοµένων βασισµένες σε ανοιχτά 

πρότυπα (π.χ. openEHR standard7) ικανές όχι µόνο να αποθηκεύουν αλλά και 

να συσχετίζουν το ιστορικό, τα συµπτώµατα και τις συνοδές µε το νόσηµα 

ενδείξεις, όπως επίσης και τις σχετιζόµενες εργαστηριακές ή απεικονιστικές 

διαγνωστικές εξετάσεις8.  

Τέτοιες προτυποποιηµένες προσπάθειες στόχο έχουν να οµογενοποιήσουν 

την πληθώρα διαφορετικών πληροφοριακών συστηµάτων καταγραφής και 

διαχείρισης ετερογενούς πληροφορίας (πληροφοριακό σύστηµα ακτινολογικού 

τµήµατος, εργαστηριακό πληροφοριακό σύστηµα, κ.ά.) που συναντώνται 

σήµερα στα σύγχρονα νοσοκοµεία. Το σηµαντικό κοµµάτι, πέραν της 

διασφάλισης του απορρήτου των ιατρικών δεδοµένων, που λείπει για να 

ολοκληρωθεί το παζλ είναι η λεπτοµερής περιγραφή βάσει διεθνών προτύπων 

της ενοποίησης του γονιδιακού µε το κλινικό πληροφοριακό σύστηµα σε ένα 

ενιαίο «κλινικο-γενοµικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας». Μια ανάλογη 

πρωτοβουλία ενοποίησης της κλινικο-γενετικής πληροφορίας εναρµονισµένη 

µε τον κλασσικό ηλεκτρονικό ιατρικό φακέλου δροµολογείται από την IBM 

(IBM Healthcare & Life Sciences Information Integration) στα πλαίσια του 

HL7 Clinical Genomics Special Interest Group (CGL7)9. 

Όσον αφορά στις ηθικές προεκτάσεις, θα πρέπει κανείς να αναρωτηθεί: 

Είναι οι παρεµβάσεις αυτές απολύτως ασφαλείς; Ποιος φορέας θα µπορούσε να 

εγγυηθεί κάτι τέτοιο; Μήπως µε τον τρόπο αυτό ενισχύουµε τις ανθρώπινες 

αισθήσεις παρεµβαίνοντας στην ανθρώπινη φύση; Ποιες θα είναι οι συνέπειες; 

                                                
7 http://www.openehr.org/ 
8 Β. Σακκαλής “Σύγχρονοι προφήτες στους φακέλους υγείας!”, The Economist 

(Kathimerini), Section Topic: "Genomic Information Management", No. 65, pp. 20-22, June, 
25, 2009. 

9 Shabo, A. and D. Dotan, The Seventh Layer of the Clinical-genomics Information 
Infrastructure. IBM Systems Journal, 2007. 46(1): p. 57-67. 
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Σίγουρα τα ερωτήµατα αυτά αποτελούν αντικείµενο γενικότερου φιλοσοφικού 

προβληµατισµού στον ευρύτερο χώρο της βιοηθικής που δύσκολα µπορούν να 

απαντηθούν.  
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1.1 Δομή	  Εργασίας	  

Στην εργασία αυτή αναφερόµαστε στον τοµέα της Υγείας και εστιάζουµε 

στις τεχνολογικές εξελίξεις και την ανάλογη ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθετική 

αντιµετώπιση για την ορθή χρήση και διασφάλιση των προσωπικών κλινικών 

δεδοµένων του ασθενή  

Ταυτόχρονα, αναδεικνύουµε και παραθέτουµε προβληµατισµούς που 

συναντώνται στο σηµερινό ψηφιακό τοπίο της Κλινικής πληροφορίας και 

διαγράφουµε πιθανές λύσεις και προοπτικές. Πιο συγκεκριµένα, η δοµή της 

εργασίας είναι η ακόλουθη: 

Κεφάλαιο 2: Ιστορική Αναδροµή 

Στο κεφάλαιο αυτό ανατρέχουµε στο πρόσφατο παρελθόν της 

Ηλεκτρονικής Υγείας εστιάζοντας και αναφέροντας παραδείγµατα 

σύγχρονων εφαρµογών διαδικτύου, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα 

στον χρήστη να αποκτήσει ενεργό ρόλο, να παράγει και να προάγει 

ο ίδιος περιεχόµενο και γνώση. Πολλοί µιλούν για µια ψηφιακή 

επανάσταση, η οποία από τη µία πλευρά δεν µπορεί να µας αφήνει 

αµέτοχους, ενώ από την άλλη µοιάζει να µας οδηγεί σε µια µάλλον 

ανεξέλεγκτη κατάσταση, όπου η ιδιωτικότητα απειλείται και η 

ταυτότητα χάνει την ανωνυµία της. 

Κεφάλαιο 3: Ισχύον Νοµικό Καθεστώς 

Η ανάγκη εξεύρεσης ενός πλαισίου το οποίο να εξασφαλίζει αφενός 

την προστασία του δικαιώµατος στην ιδιωτική σφαίρα και το 

απόρρητο, αλλά και να το συνδυάζει µε τη ρύθµιση του τρόπου 

άσκησης του δικαιώµατος συλλογής πληροφοριών, το οποίο πηγάζει 

από το συνταγµατικό δικαίωµα της ελεύθερης έκφρασης, έχει 

οδηγήσει σε αρκετές προσπάθειες για τη ρύθµιση του ζητήµατος της 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Στο κεφάλαιο αυτό 

ανατρέχουµε και σχολιάζουµε στο ισχύον Συνταγµατικό και 

Νοµοθετικό πλαίσιο. 

Κεφάλαιο 4: Ασφάλεια, Εµπιστευτικότητα και Ανωνυµία 

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο χώρο της έρευνας, τα 

προσωπικά δεδοµένα υγείας δε χρησιµοποιούνται µόνο για την 



 

 

13 

Ζητήµατα Διαχείρισης Δεδοµένων σε Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας  

εκτίµηση της καλύτερης θεραπείας του ασθενή (πρωτογενής 

σκοπός) αλλά και για το κοινό όφελος (δευτερογενείς σκοπούς). 

Στην δεύτερη αυτή περίπτωση καλείται ο ασθενής ή δότης 

δεδοµένων να εκτιµήσει και να σταθµίσει το ρίσκο της συµµετοχής 

του σε µια κλινική έρευνα. Στο κεφάλαιο αυτό ανατρέχουµε στη 

σχετική πολυνοµία και σχολιάζουµε/ ερµηνεύουµε την 

πολυπλοκότητα των νοµοθετικών κειµένων, διεθνών, ευρωπαϊκών 

και εθνικών, που καθιστούν ακόµη και σήµερα δύσκολη την 

εφαρµογή τους στην καθηµερινή πράξη. 

Κεφάλαιο 5: Σύγχρονες τεχνικές προσεγγίσεις εξασφάλισης ανωνυµίας και 

διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφερόµαστε σε ένα ιδιαίτερο γνωστικό 

επιστηµονικό αντικείµενο, αυτό της ασφάλειας πληροφοριακών 

συστηµάτων, το οποίο έχει σαν στόχο την προστασία των 

δεδοµένων που βρίσκονται σε υπολογιστικά συστήµατα που είναι 

διασυνδεδεµένα ή όχι, στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριµένα, έχουν 

αναπτυχθεί τόσο τεχνικές και µεθοδολογίες, όσο και διοικητικά 

µέτρα και διαδικασίες µε στόχο την προστασία από κάθε είδους 

απειλή, σκόπιµη ή τυχαία.  

Τέλος το Κεφάλαιο 6 αποτελεί τον επίλογο της παρούσας µελέτης. 
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2 Ιστορική	  Αναδρομή	  

Πηγαίνοντας πίσω στο 2008, ένα πολύ ενδιαφέρον και αρκετά 

ριζοσπαστικό άρθρο του περιοδικού Wired µε τίτλο “The End of Theory”10 

ήρθε να αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο παραδοσιακά προσεγγίζουµε την 

επιστηµονική γνώση. Σύµφωνα µε τον Chris Anderson, τον συγγραφέα του 

άρθρου και εκδότη του περιοδικού, µοιάζει να έχουµε φθάσει στο σηµείο εκείνο 

όπου πλέον η ανακάλυψη νέας γνώσης δεν βασίζεται τόσο στην θεωρία και τα 

µοντέλα που την ερµηνεύουν, αλλά στην στατιστική και µαθηµατική εκτίµηση 

της πληθώρας των δεδοµένων που είναι πλέον διαθέσιµα. Με άλλα λόγια, είναι 

πλέον δυνατή η εξόρυξη γνώσης από τα δεδοµένα και µόνο χωρίς να χρειάζεται 

να ανακαλύψει κάποιος από πριν µια ντετερµινιστική θεωρία που να περιγράφει 

το γιατί κάτι συµπεριφέρεται µε τον τρόπο που συµπεριφέρεται. Τα δεδοµένα 

αρκούν για να εκπαιδεύσουν έναν µαθηµατικό αλγόριθµό (µε χαρακτηριστικό 

παράδειγµα τα νευρωνικά δίκτυα) και να περιγράψουν τη συµπεριφορά ενός 

συστήµατος, χωρίς όµως να την ερµηνεύσουν. Διατηρώντας τις επιφυλάξεις 

µου σχετικά µε την εκτίµηση αυτή δεν παραβλέπω όµως την στροφή της 

έρευνας προς αυτή την κατεύθυνση. Πως επηρεάζει όµως η στροφή αυτή τα 

κλινικά πληροφοριακά συστήµατα; Συνεισφέρουν µε πληθώρα δεδοµένων ή 

ακόµη καλύτερα πώς θα µπορούσαν να συνεισφέρουν δεδοµένα για να 

εµπλουτίσουν τα µοντέλα αυτά και να επωφεληθούν σε βάθος χρόνου των 

αποτελεσµάτων αυτών; Διασφαλίζεται και µε ποιο τρόπο ο ασθενής στις 

διαδικασίες αυτές; 

 

2.1 Ηλεκτρονική	  Υγεία	  (e-‐Health)	  

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες στον τοµέα της διαγνωστικής ιατρικής και της ιατρικής 

πληροφορικής τα τεχνολογικά επιτεύγµατα και οι επιστηµονικές εξελίξεις είναι 

                                                
10 http://archive.wired.com/science/discoveries/magazine/16-07/pb_theory 
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ραγδαίες. Ταυτόχρονα οι ανάγκες εκσυγχρονισµού των υπαρχόντων 

συστηµάτων υγείας προς ένα ασθενοκεντρικό µοντέλο ιατρικής φροντίδας που 

γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό, µιας και καλείται να συµπορευτεί µε την 

συνεχή αύξηση του γηράσκοντος πληθυσµού, της κινητικότητας αυτού, και του 

αυξανόµενου προσδόκιµου ζωής. Η Ευρώπη ακολουθώντας τις επιταγές αυτές 

ήδη από το 1988 χρηµατοδοτεί και ενισχύει προσπάθειες προώθησης και 

εφαρµογής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΥ) στην 

υγεία ορίζοντας την ηλεκτρονική Υγεία (e-Health) και δηµοσιεύοντας το 

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την ηλεκτρονική Υγεία το 2004. Στόχος είναι η 

πραγµάτωση ενός εθνικού επιχειρησιακού σχεδίου από όλα τα κράτη µέλη για 

την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας µέσω της χρήσης νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.  

To 2013, επί της Ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ, πραγµατοποιήθηκε και η 

Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου και η σύσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Ηλεκτρονικής Υγείας παράλληλα µε την ετήσια Συνάντηση και Έκθεση 

Τεχνολογιών Πληροφορικής του χώρου της Υγείας. Το eHealth Forum 

συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Υγείας -αρµόδιο φορέα 

για την ανάπτυξη υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας- του Υπουργείου Υγείας, τις 

Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής της Ε.Ε. CONNECT (DG Communications 

Networks, Content and Technology) και SANCO (DG Health and Consumer 

Protection) και το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων), 

µε στόχο να αναδείξει τη διεθνή εµπειρία και πρακτική στον τοµέα της 

ανάπτυξης εφαρµογών πληροφορικής στην Υγεία και ειδικότερα στο πεδίο της 

αξιοποίησης καινοτόµων λύσεων για την παροχή υπηρεσιών θεραπείας, 

παρακολούθησης και αποκατάστασης των ασθενών εκτός νοσοκοµειακού 

περιβάλλοντος. Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξή της Ευρωπαϊκής 

πολιτικής στον τοµέα της ηλεκτρονικής υγείας και κατ’ επέκταση της δηµόσιας 

υγείας, έχοντας στο επίκεντρο τα ζητήµατα της γήρανσης του πληθυσµού και 

της αύξησης της επίπτωσης των χρόνιων νοσηµάτων. Παράλληλα, υπήρξε και 

συγκεκριµένος άξονας όπου συζητήθηκε ο ρόλος των Big Data  στην 

µεταρρύθµιση της περίθαλψης και συγκεκριµένα η αξιοποίηση - ανάλυση µε τη 

βοήθεια της πληροφορικής των ιατρικών στοιχείων των ασθενών προς όφελος 

της δηµόσιας υγείας: από την ανάλυση του γονιδιώµατος (γενωµική) µέχρι 
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τοµείς όπως ο περιβαλλοντικός, ο επιδηµιολογικός, τα νοσήµατα και η 

διατροφή. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε και στην ανάπτυξη της αγοράς της 

ηλεκτρονικής υγείας ως µοχλός ανάπτυξης της τεχνολογίας, αλλά και σε θέµατα 

ευρωπαϊκών κανονισµών, πιστοποίησης και προτύπων µε στόχο την ευρύτερη 

διάδοση της τεχνολογίας ehealth µέσω του κανονιστικού πλαισίου. 

 

2.2 Υγεία	  2.0	  

Σε διεθνές επίπεδο έχει επικρατήσει ο όρος «Υγεία 2.0» αντιστοιχίζοντας 

στο κίνηµα του “Health 2.011” που, έχοντας σαν έναυσµα την εξέλιξη του 

παγκοσµίου ιστού, οδηγεί και τον χώρο της ηλεκτρονικής Υγείας σε µια νέα 

πραγµατικότητα, όπου η πληροφορία κατέχει τον κεντρικό ρόλο και τόσο ο 

ιατρός, όσο και ο πολίτης συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση και 

εκµετάλλευση αυτής. Ο νεωτερισµός που υπεισέρχεται, ουσιαστικά εστιάζεται 

στα νέα χαρακτηριστικά του µοντέλου χρήσης του διαδικτύου (όπως 

περιγράφεται µε τον όρο “Web 2.01213”) και δίνει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο 

στον χρήστη, o οποίος πέραν του παθητικού δέκτη πληροφοριών 

µεταµορφώνεται πλέον σε παραγωγός και προαγωγός νέας πληροφορίας και 

γνώσης (Εικόνα 2.1). Στη συνέχεια το κίνηµα αυτό της Υγείας έγινε ακόµη πιο 

ενεργό και εµφανίστηκε ένας ακόµη όρος γνωστός ως “Medicine 2.0”14. 

Συνοψίζοντας την ουσιαστική θεµατολογία που καλύπτουν και οι δύο όροι 

καταλήγουµε στα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Την ενεργή συµµετοχή του χρήστη (ιατρός, ασθενείς και λοιποί 

επαγγελµατίες υγείας), 

• τις	  ουσιαστικές	   επιπτώσεις	  τόσο	  στην	  παραδοσιακή	   (ατομική)	  

άσκηση	   της	   κλινικής	   πράξης,	   όσο	   και	   στην	   συνεργατική	   και	  

                                                
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Health_2.0 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 
13 T. O'Reilly and J. Battelle, “Web squared: Web 2.0 five years on,” 2009. 
14 B. Hughes, I. Joshi, and J. Wareham, “Health 2.0 and Medicine 2.0: tensions and 

controversies in the field.,” J. Med. Internet Res., vol. 10, no. 3, p. e23, 2008. 
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συμμετοχική	   άσκηση	   αυτής,	   μέσω	   της	   δημιουργίας	   εικονικών	  

κοινοτήτων,	  

• την	   ανάδειξη	   και	   υπηρέτηση	   της	   Εξατομικευμένης	   Ιατρικής	  

Περίθαλψης,	  

• την	  προώθηση	  της	  συνεχιζόμενης	  ιατρικής	  εκπαίδευσης,	  και	  

• τον	   έλεγχο	   της	   αξιοπιστίας	   της	   δημοσιευμένης	   ιατρικής	  

πληροφορίας	  στον	  ιστό.	  

Η	   στροφή	   στον	   πιο	   δυναμικό	   χαρακτήρα	   του	   ιστού	   είναι	   κάτι	   που	  

επιτεύχθηκε	   σταδιακά	   με	   βασικούς	   μοχλούς	   ανάπτυξης	   ιδιαίτερα	  

δημοφιλείς	   πλατφόρμες	   όπως	   τα	   ιστολόγια	   (blogs),	   η	   υπηρεσία	   του	  

Wikipedia	   και	   του	   Youtube,	   μιας	   online	   βιβλιοθήκης	   με	   λεκτικό	   και	  

οπτικοακουστικό	   περιεχόμενο	   που	   προέρχεται	   και	   ελέγχεται	   από	   τους	  

χρήστες,	  το	  Facebook	  και	  το	  Twitter.	  

 

Εικόνα 2.1: Σχηµατική αναπαράσταση των νέων χαρακτηριστικών χρήσης του 

διαδικτύου (όπως περιγράφεται µε τον όρο “Web 2.0”. 

Ιδιαίτερη	   έμφαση	   δίνεται	   στη	   συμμετοχική	   άσκηση	   και	   την	  

εξατομικευμένη	  υγεία,	  όπως	  ορίζει	  ο	  όρος	  «Ιατρική	  2.0». 
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Μια τέτοια µεγάλη αλλαγή δεν θα µπορούσε να µη επηρεάσει και την 

Υγεία. Σηµαντικές είναι οι προεκτάσεις και οι προβληµατισµοί που 

υπεισέρχονται µε την αλλαγή αυτή στην κλινική πράξη µε πιο σηµαντικές: 

• την διαχείριση των δεδοµένων που πλέον έρχονται από πληθώρα 

πηγών και από τον κάθε πολίτη (εν αντιθέσει µε τα παραδοσιακά 

νοσοκοµεία που τηρούσαν ένα αρχείο ασθενή),  

• την διασφάλιση της ιδιωτικότητας των παρεχόµενων δεδοµένων, 

• την διασφάλιση της αξιοπιστίας των παρεχόµενων δεδοµένων και 

πηγών, 

• τον σεβασµό της πνευµατικής ιδιοκτησίας.  

 

2.3 Παραδείγματα	  εφαρμογών	  Health	  2.0	  

Στην ενότητα αυτή παραθέτουµε κάποια από τα πιο δηµοφιλή 

παραδείγµατα εφαρµογών Medicine 2.0  ανά κατηγορία. 

 

2.3.1 Εικονικές	  Κοινότητες	  

PatientsLikeMe (www.patientslikeme.com) 

Πρόκειται για µια δυνητική κοινότητα που ιδρύθηκε το 2004, όπου οι 

ασθενείς πλέον µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα 

το διαδίκτυο για να αναζητήσουν πληροφορίες για την ασθένεια τους αλλά και 

για να κατασκευάσουν πολύπλοκα δίκτυα γνώσης και συναισθηµατικής 

στήριξης µε άλλους ασθενείς. Στο δίκτυο αυτό ο κάθε ασθενής παρέχει 

ανώνυµα δεδοµένα για χρήση σε φαρµακευτικές εταιρείες, καθώς και εταιρείες 

ιατρικής τεχνολογίας. Εκτός από τα γενικά εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, 

όπως τα προφίλ χρηστών, τα σχόλια, και τα προσωπικά µηνύµατα, υπάρχουν 

και εξειδικευµένα εργαλεία που επιτρέπουν στους ασθενείς επικοινωνούν 

πληροφορίες σχετικές µε τα συµπτώµατα και τις θεραπείες που ακολουθούν. Το 

γεγονός αυτό τους επιτρέπει να συγκρίνουν τις εµπειρίες τους µε τις αυτές 
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άλλων ασθενών ενώ ταυτόχρονα τους δίνουν τη δυνατότητα να αναλάβουν πιο 

ενεργό ρόλο στον προσδιορισµό θεραπευτικών επιλογών σε συνεργασία µε τους 

φορείς παροχής φροντίδας.  

Η διασφάλιση της ιδιωτικότητας επιτυγχάνεται µέσω µιας σειράς επιλογών, 

αλλά ενθαρρύνεται η «Φιλοσοφία των ανοικτών δεδοµένων» (Openness 

Philosophy), που υποστηρίζει τον εκδηµοκρατισµό των δεδοµένων των 

ασθενών µέσω του Διαδικτύου, µε σκοπό την «επιτάχυνση της έρευνας, όπως 

ποτέ πριν»15. Κεντρικό ρόλο της πολιτικής που ακολουθείται σχετικά µε την 

διαχείριση των δεδοµένων κατέχει ο ίδιος ο ασθενής, ο οποίος είναι και ο 

κάτοχος και των δεδοµένων του και τα µοιράζεται όπως ο ίδιος επιθυµεί, µε 

όποιους εκείνος επιθυµεί16. Απώτερος σκοπός είναι η δηµιουργία µιας 

δυναµικής κοινότητας που θα παρέχει ψυχολογική στήριξη και ενδυνάµωση του 

ίδιου του ασθενή (Εικόνα 2.2). 

 

 

Εικόνα 2.2: Παράδειγµα καταγραφής των συµπτωµάτων και της ψυχολογικής 

κατάστασης του ασθενή στο σύστηµα Patientslikeme17. 

 

                                                
15 J. Brubaker, C. Lustig, and G. Hayes, “PatientsLikeMe: empowerment and 

representation in a patient-centered social network,” CSCW'10, 2010. 
16 P. Wicks, M. Massagli, J. Frost, et al. “Sharing Health Data for Better Outcomes on 

PatientsLikeMe,” J. Med. Internet Res., vol. 12, no. 2, 2010. 
17 J. Brubaker, C. Lustig, and G. Hayes, “PatientsLikeMe: empowerment and 

representation in a patient-centered social network,” CSCW'10, 2010. 
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2.3.2 Ιστολόγια	  ανταλλαγής	  Ιατρικής	  πληροφορίας	  

ecancer (http://ecancer.org) 

Πρόκειται για ένα κανάλι επικοινωνίας µε στόχο την καλύτερη ενηµέρωση 

και εκπαίδευση γύρω από θέµατα και εξελίξεις που αφορούν τη νόσο του 

καρκίνου. Πρόκειται για µια προσπάθεια ενός ΜΚΟ που σκοπεύει στην άµεση 

διασπορά αξιόπιστης ιατρικής πληροφορίας και αποβλέπει στην καλύτερη 

παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι χρήστες της πλατφόρµας περιλαµβάνουν τόσο 

επαγγελµατίες υγείας όσο και ασθενείς, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.318. 

 

 

Εικόνα 2.3: Στατιστικά χρήσης της υπηρεσίας ecancer του έτους 2013. 

 

                                                
18 http://share.ecancer.org/ecancerHIGHLIGHTS2014.pdf 
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2.3.3 Προσωπικοί	  φάκελοι	  (μητρώα)	  υγείας	  

Με τον όρο «Προσωπικός Φάκελος Υγείας» αναφερόµαστε στην ηλεκτρονική 

εφαρµογή εκείνη που επιτρέπει στον εκάστοτε χρήστη να προσπελάσει, να 

διαχειριστεί και να διαµοιράσει την ατοµική κλινική πληροφορία σε ένα ασφαλές 

και εµπιστευτικό περιβάλλον19. Μια ανάλογη προσπάθεια συντονίζεται από την 

Microsoft (http://www.healthvault.com/), όπως απεικονίζεται στην εικόνα 2.4, ενώ 

παλαιότερα είχε επενδύσει στο χώρο αυτό και η Google. Η τελευταία σταµάτησε 

την υποστήριξη της πλατφόρµας αυτής µιας και απέτυχε να προσελκύσει έναν 

ικανό αριθµό χρηστών20. Φυσικά υπάρχουν και ανοιχτές υλοποιήσεις όπως το 

Indivo (http://indivohealth.org). Κοινό χαρακτηριστικό στις πλατφόρµες αυτές 

είναι η διαχείριση της συγκατάθεσης του ασθενή αναφορικά µε τον προσωπικά του 

δεδοµένα. 

 

 

Εικόνα 2.4: Μια όψη της πλατφόρµας “Healthvault” διαχείρισης προσωπικών 

ιατρικών δεδοµένων 

                                                
19 I. Basdekis, V. Sakkalis. and C. Stephanides, and “LNICST 83 - Towards an Accessible 

Personal Health Record,” pp. 1–8, May 2012. 
20 Lohr, Steve (2011-06-24). "Google Is Closing Its Health Records Service". The New 

York Times. 
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2.4 Σύγχρονες	  Προκλήσεις	  και	  Προβληματισμοί	  

Αδιαµφισβήτητα, τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα και ιδιαίτερα οι εξελίξεις στο 

χώρο του Web 2.0 µεταµορφώνουν το τοπίο της υγείας και καλούν τον πολίτη/ 

ασθενή να µετέχει στη διαδικασία αυτή προάγοντας ή παράγοντας νέα γνώση και 

ιατρικά δεδοµένα. Πολλοί µιλούν για µια ψηφιακή επανάσταση, η οποία από τη µία 

πλευρά δεν µπορεί να µας αφήνει αµέτοχους, ενώ από την άλλη µοιάζει να µας 

οδηγεί σε µια µάλλον ανεξέλεγκτη κατάσταση, όπου η ιδιωτικότητα απειλείται και 

η ταυτότητα χάνει την ανωνυµία της. 
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3 Νομικό	  Καθεστώς	  Προστασίας	  

Προσωπικών	  Δεδομένων	  

Η ανάγκη εξεύρεσης ενός πλαισίου το οποίο να εξασφαλίζει αφενός την 

προστασία του δικαιώµατος στην ιδιωτική σφαίρα και το απόρρητο, αλλά και 

να το συνδυάζει µε τη ρύθµιση του τρόπου άσκησης του δικαιώµατος συλλογής 

πληροφοριών, το οποίο πηγάζει από το συνταγµατικό δικαίωµα της ελεύθερης 

έκφρασης, είναι καθοριστικής σηµασίας σε µια δηµοκρατική κοινωνία, η οποία 

εξελίσσεται συνεχώς τεχνολογικά. 

Σε διεθνές επίπεδο, έχουν γίνει από πολύ νωρίς προσπάθειες για τη ρύθµιση 

του ζητήµατος της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Τα πρώτα ίχνη 

αυτής της προσπάθειας εντοπίζονται στη Σύµβαση της Ρώµης 4/11/1950, όπου 

στο άρθρο 8 αναφέρεται ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να γίνεται σεβαστή η 

ιδιωτική, οικογενειακή ζωή, κατοικία και αλληλογραφία21. Το 1980 ο Ο.Ο.Σ.Α.  

υιοθέτησε ένα κείµενο µε τον τίτλο «Αρχές διέπουσες τη προστασία της 

προσωπικής σφαίρας του ανθρώπου και τις διασυνοριακές ροές προσωπικών 

στοιχείων», αρχές οι οποίες ισχύουν µέχρι σήµερα και είναι οι εξής: η αρχή της 

περιορισµένης συγκέντρωσης και συλλογής, η αρχή της ποιότητας των 

στοιχείων, η αρχή του προσδιορισµένου σκοπού, της περιορισµένης χρήσης, 

της συµµετοχής του ιδιώτη, της υπευθυνότητας22. Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για 

την «προστασία των ατόµων από την αυτόµατη επεξεργασία προσωπικών 

πληροφοριών», γνωστή ως Σύµβαση 108. 

Το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων συγκροτείται από τις συνταγµατικές διατάξεις (άρθρα: 5, 9 και 9Α 

                                                
21http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjA

A&url=http%3A%2F%2Fwww.unhcr.gr%2Fno_cache%2Fprostasia%2Fnomiki-
prostasia%2Fdiethneis-kai-perifereiakes-
symbaseis.html%3Fcid%3D710%26did%3D758%26sechash%3Dd6469e89&ei=yFCIU8ORBO
PH7Aa5iYDYAw&usg=AFQjCNEAUIVzeTKZkeCkG9ul3bSd6a07cQ&sig2=-
Al4iKVIZ9axEv7ii_hwBQ&bvm=bv.67720277,d.ZGU&cad=rja 

 
22 Α. Γέροντας, «Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών 

δεδοµένων», εκδ. Σάκκουλας 2002, σελ. 101-105 
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Συντ.) και σε νοµοθετικό επίπεδο από το νόµο  2472/199723. Υπάρχουν ωστόσο 

και προγενέστερες διατάξεις που άπτονται της προστασίας των προσωπικών 

δεδοµένων, όπως τα άρθρα 57-59 Α.Κ, αναφορικά µε την έννοµη προστασία 

της προσωπικότητας, ή τα άρθρα για την προστασία της σφαίρας του 

απορρήτου (όπως π.χ. τα άρθρα 248 και 370Α του Ποινικού Κώδικα). 

 

3.1 Συνταγματικό	  Πλαίσιο	  

Το Σύνταγµα περιλαµβάνει κανόνες, οι οποίοι ρυθµίζουν αφενός την 

οργάνωση και την άσκηση της κρατικής εξουσίας και αφετέρου τις σχέσεις 

µεταξύ πολιτείας και πολιτών. Οι κανόνες που προβλέπουν και ρυθµίζουν τις 

σχέσεις πολιτείας και πολιτών και γενικότερα τις σχέσεις µεταξύ 

εξουσιαζόντων και εξουσιαζοµένων χαρακτηρίζονται ως δηµόσιες ελευθερίες ή 

θεµελιώδη δικαιώµατα ή ανθρώπινα δικαιώµατα. Τα θεµελιώδη δικαιώµατα 

καθορίζουν το ποσοστό ελευθερίας που διαθέτουν τα µέλη συγκεκριµένης 

κοινωνίας σε σχέση µε την κρατική δύναµη, οριοθετώντας έτσι το µέγεθος της 

αυθυπαρξίας και του αυτοκαθορισµού που διαθέτει κάθε άνθρωπος24. 

Η κατοχύρωση των ατοµικών δικαιωµάτων στο Σύνταγµα ρυθµίζει τα 

σχετικά µε την κρατική εξουσία στις σχέσεις της µε τους εξουσιαζόµενους. 

Ειδικότερα τα ατοµικά δικαιώµατα αποτελούν νοµικές µορφές 

αυτοπεριορισµού και αυτοδέσµευσης της κρατικής εξουσίας, η οποία 

οργανώνοντας τον τρόπο άσκησής της µε το Σύνταγµα αναγνωρίζει υπέρ των 

εξουσιαζοµένων ορισµένα δικαιώµατα. Πρόκειται για θεσµοθετηµένους 

περιορισµούς στην ενδεχόµενη κρατική αυθαιρεσία. 

Οι σχετικές συνταγµατικές διατάξεις, οι οποίες κατοχυρώνουν ατοµικά 

δικαιώµατα είναι νοµικά ισότιµες και ισοδύναµες. Ορισµένες διατάξεις ωστόσο 

απολαµβάνουν ιδιαίτερης ισχύος, αφού σύµφωνα µε το άρθρο 110, παρ.1, Συντ. 

                                                
23 Τελευταίες τροποποιήσεις µε το Ν. 4139/2013 
24 Κώστας Χρυσόγονος, «Ατοµικά και Κοινωνικά Δικαιώµατα», εκδ. Σάκκουλας 

2002,σελ. 9 
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1975/1986/2001 δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση25. Πρόκειται για το άρθρο 2, 

παρ. 1 ("Ο σεβασµός και προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την 

πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας"), το άρθρο 4, παρ. 1, 4 και 7 ("Οι 

Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου" – "Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί 

σε όλες τις δηµόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται µε 

ειδικούς νόµους" – "Τίτλοι ευγενείας ή διάκρισης ούτε απονέµονται ούτε 

αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες"), το άρθρο 5, παρ. 1 και 3 ("Καθένας 

έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να 

συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον 

δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα και 

τα χρηστά ήθη" – "Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν 

καταδιώκεται, ούτε συλλαµβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε µε οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά µόνο όταν και όπως ορίζει ο νόµος"), το άρθρο 

13, παρ.1 ("Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η 

απόλαυση των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων δεν εξαρτάται από τις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις κανενός"), το άρθρο 26 ("Η νοµοθετική λειτουργία 

ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Η εκτελεστική 

λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και την Κυβέρνηση. Η 

δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια. Οι αποφάσεις τους 

εκτελούνται στο όνοµα του Ελληνικού Λαού".).  

Πριν τη ρητή πρόβλεψη της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων στο 

άρθρο 9Α του Συντάγµατος, αυτά προστατεύονταν στα πλαίσια του 

απαραβίαστου της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 9 Συντ.), όπως 

άλλωστε και από το άρθρο 5 του Συντάγµατος, από το δικαίωµα της 

προσωπικότητας, αλλά και στο άρθρο 5Α, όπου κατοχυρώνεται το δικαίωµα 

στην πληροφόρηση, µε το οποίο είναι και στενά συνδεδεµένα. 

 

                                                
25 Κώστας Μαυριάς, «Συνταγµατικό Δίκαιο», 4η έκδοση, εκδ. Σάκκουλας 2005, σελ. 350 

επ. 
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3.1.1 	  Tο	  άρθρο	  5	  του	  Συντάγματος	  

Στην εσωτερική έννοµη τάξη, έχοντας ως καταστατική αρχή το 

απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, άρθρο 2 παρ 1 του Συντ26, όλοι οι κανόνες 

δικαίου εξειδικεύουν και «υπηρετούν» την ανθρώπινη αξία και ως εκ τούτου 

πρέπει να ερµηνεύονται σύµφωνα πάντα µε το περιεχόµενό της, αφού και από 

τη συστηµατική θέση του άρθρου αλλά και από το περιεχόµενο του άρθρου 

προκύπτει ότι πρόκειται περί θεµελιώδους αρχής27. Στο άρθρο 5 παρ. 1 Συντ. 

κατοχυρώνεται η αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Η 

διάταξη αυτή αποτελεί εξειδίκευση της καταστατικής αρχής του απαραβιάστου 

της ανθρώπινης αξίας. 

Ως έννοια η προσωπικότητα είναι η εξατοµίκευση των γενικών, 

πνευµατικών και κοινωνικών γνωρισµάτων του ανθρώπινου γένους σε 

συγκεκριµένο άτοµο28, «το σύνολο των ιδιοτήτων, ικανοτήτων και 

καταστάσεων, που αφενός µεν προκύπτουν από την υπόσταση του ανθρώπου 

ως έλλογου και συνειδητού όντος, αφετέρου δε εξατοµικεύουν ένα 

συγκεκριµένο πρόσωπο», όπως έχει οριστεί από τον Αριστόβουλο Μάνεση29. 

Πρόκειται λοιπόν, για έννοια ευρύτερη από εκείνη της νοµικής 

προσωπικότητας, της ικανότητας δηλαδή του να είναι κανείς υποκείµενο 

δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, την οποία πάντως προϋποθέτει. Η ελευθερία 

της ανάπτυξης της προσωπικότητας αναφέρεται κατά κύριο λόγο στα φυσικά 

πρόσωπα, ωστόσο, όπου αυτό είναι νοητό, µπορεί να έχει ως φορείς και νοµικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ). Φορέας του δικαιώµατος εποµένως είναι 

«έκαστος», φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αλλοδαποί και ανιθαγενείς30.  

Το δικαίωµα του άρθρου 5 παρ. 1 τελεί υπό τριπλό περιορισµό31, όπως 

αναφέρει και το ίδιο το άρθρο: αυτός που το ασκεί να µην προσβάλλει τα 

δικαιώµατα των άλλων, να µην παραβιάζει το Σύνταγµα και να µη προβάλλει 

                                                
26 Όπου αναφέρεται ότι «ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν 

την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας» 
27 Κ. Χρυσόγονος, ο.π. σελ. 109 
28 Κ. Χρυσόγονος, ο.π., σελ. 168 
29 Α. Μάνεσης, «Ατοµικές Ελευθερίες», σελ. 116 
30 Κ. Χρυσόγονος, ο.π. σελ. 172 
31 Κ. Χρυσόγονος, ο.π. σελ. 168 
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τα χρηστά ήθη. Τα χρηστά ήθη είναι οι ηθικές αντιλήψεις που προσδιορίζουν οι 

εκάστοτε ισχύοντες νόµοι, µέσα στα όρια του Συντάγµατος καθώς και όρια που 

διαγράφονται από τους κανόνες τις κρατούσας κοινωνικής ηθικής.  

Το άρθρο 5 του Συντάγµατος στην παρ. 5 ορίζει: «Καθένας έχει δικαίωµα 

στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόµος ορίζει τα 

σχετικά µε την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών 

παρεµβάσεων.». Το δικαίωµα της προστασίας της υγείας και της γενετικής 

ταυτότητας µπορεί στην ουσία να θεωρηθεί ως συµπλήρωµα ή ακόµα και 

συνέχεις της προστασίας της προσωπικής ελευθερίας stricto sensu, δηλαδή της 

φυσικής, σωµατικής ελευθερίας του ατόµου. Ως υγεία µπορεί να νοηθεί η η 

φυσική κατάσταση του ατόµου στην οποία δεν συντρέχει κάποια από τις 

περιπτώσεις που η ιατρική επιστήµη καθορίζει ως ασθένειες. Αντικείµενο της 

παρούσας παραγράφου του άρθρου 5 του Συντάγµατος δεν είναι το κοινωνικό 

δικαίωµα στην υγεία32, αλλά το ατοµικό δικαίωµα στην υγεία. Η διάταξη αυτή 

απαγορεύει τόσο τις σκόπιµα βλαπτικές της υγείας του ατόµου ενέργειες 

τρίτων, όσο και, καταρχήν, την ιατρική επέµβαση ή περίθαλψη χωρίς την 

συναίνεση του ασθενούς. 

Ως γενετική ταυτότητα νοείται η γενετική ιδιοσυστασία ενός ατόµου, τα 

κληρονοµούµενα γενετικά στοιχεία του. Η προστασία της γενετικής ταυτότητας 

συνεπάγεται τουλάχιστον ότι απαγορεύεται κάθε προσπάθεια µεταβολής των 

στοιχείων αυτών χωρίς την βούληση του ενδιαφεροµένου. 

Συναφής µε την προστασία της γενετικής ταυτότητας είναι και η διάταξη 

του εδ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 5. Η διάταξη αυτή πάντως δεν µπορεί να 

εκληφθεί ότι παρέχει έδαφος για την  νοµοθετική απαγόρευση γενικά των 

εφαρµογών της βιοϊατρικής, αλλά µόνο για την απαγόρευση επεµβάσεων που 

προσβάλλουν την αξία του ανθρώπου33. 

Φορείς του εν λόγω δικαιώµατος µπορούν προφανώς να είναι µόνο φυσικά 

πρόσωπα, και µάλιστα όπως καθίσταται σαφές από τη διατύπωσή του τόσο 

Έλληνες όσο και αλλοδαποί, αδιακρίτως. Φορείς των αντίστοιχων 

                                                
32 Αυτό προστατεύεται στο άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγµατος 
33 Κ. Χρυσόγονος, ο.π. σελ.213 επ. 
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υποχρεώσεων είναι, πέρα από την κρατική εξουσία, και ιδιώτες, οι οποίοι 

διαθέτουν την αναγκαία επιστηµονική κατάρτιση και ασχολούνται µε την 

έρευνα στον τοµέα της υγείας. 

 

3.1.2 Το	  άρθρο	  5Α	  του	  Συντάγματος	  

Το άρθρο 5Α  του Συντάγµατος34 προστέθηκε επίσης µε την αναθεώρηση 

του 2001 και καθιερώνει ένα γενικότερο δικαίωµα στην πληροφόρηση (παρ. 1) 

καθώς και το ειδικότερο δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας, υπονοώντας την ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών (παρ.2). 

Δεν πρόκειται κατά κυριολεξία για «νέα» δικαιώµατα, αφού η καταρχήν 

ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη συµµετοχή στη σύγχρονη πολιτική, 

οικονοµική και κοινωνική ζωή. 

 

3.1.3 	  Το	  άρθρο	  9	  παρ.	  1	  εδ.	  β’	  του	  Συντάγματος	  

Η προστασία του ασύλου της κατοικίας (παρ.1) και η προστασία του 

ιδιωτικού βίου (παρ. 2) αντιµετωπίζονται παραδοσιακά ως συνέπεια η 

συµπλήρωµα της προσωπικής ελευθερίας. Η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 εδ. β’ 

του Συντάγµατος διακηρύσσει το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής 

ζωής. Ως ιδιωτική και οικογενειακή ζωή κατά την έννοια του άρθρου 9 θα 

µπορούσε να θεωρηθεί µια γενικά παραδεκτή, σύµφωνα µε τις επικρατούσες 

κοινωνικές αντιλήψεις, «σφαίρα απορρήτου» του ατόµου, περιλαµβάνοντας, 

σαφώς, και δεδοµένα και πληροφορίες της υγείας του35. Ιδιωτικότητα (Privacy) 

σηµαίνει ότι στη ζωή κάθε ανθρώπου υπάρχει ένας πυρήνας όπου κυριαρχεί 

                                                
34 «Παρ.1: Καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση, όπως νόµος ορίζει. Περιορισµοί 

στο δικαίωµα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν µε νόµο και µόνο εφόσον είναι απολύτως 
αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του εγκλήµατος 
ή προστασίας δικαιωµάτων τρίτων. Παρ. 2:Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία 
της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται 
ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση 
του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 » 

35 Κ. Χρυσόγονος, ο.π. σελ. 234 
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πραγµατικά και κατά τρόπο απόλυτο και αποκλειστικό αυτός ο ίδιος, και στον 

οποίο δεν µπορεί να διεισδύσει το Κράτος αλλά ούτε και άλλα άτοµα, αν ο ίδιος 

δεν το επιτρέψει. Η ιδιωτική ζωή του κάθε ατόµου καθορίζεται, παίρνει µορφή 

και αποκτά το ουσιαστικό της περιεχόµενο από το ίδιο το άτοµο, 

απαγορεύοντας την κοινωνικοποίηση των θεµάτων που το αφορούν. Το 

δικαίωµα της προστασίας του ιδιωτικού βίου αποτελεί προϋπόθεση για την 

άσκηση της ελευθερίας του λόγου και της σκέψης και εκδήλωση της αρχής της 

ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας36 

Φορείς του δικαιώµατος που απορρέει από το άρθρο 9 του Συντάγµατος 

είναι µόνο τα φυσικά πρόσωπα, αφού τα νοµικά πρόσωπα δεν έχουν ούτε 

ιδιωτική, ούτε οικογενειακή ζωή. Είναι ένα δικαίωµα που αφορά όλα τα φυσικά 

πρόσωπα, όλους τους ανθρώπους όχι µόνο τους Έλληνες πολίτες, αλλά και τους 

αλλοδαπούς αλλά και τους ανιθαγενείς. 

Το άρθρο το ίδιο δεν προβλέπει κανένα περιορισµό στο απαραβίαστο της 

ιδιωτικότητας, ωστόσο στην πράξη η αρχή του απαραβίαστου της 

ιδιωτικότητας του προσώπου συγκρούεται συχνά τόσο µε την αρχή της 

ελευθερίας του τύπου, αλλά και µε την αρχή της ελευθερίας της τέχνης, της 

επιστήµης, κυρίως µε τις ολοένα εξελισσόµενες εφαρµογές τις τεχνολογίας, οι 

οποίες έχουν ως πυρήνα την ίδια τη ανθρώπινη υπόσταση, αλλά και της έρευνας 

και της διδασκαλίας37. Σε περιπτώσεις σύγκρουσης η λύση ανευρίσκεται µε τη 

στάθµιση σκοπού και συµφερόντων του προσώπου, τα οποία πλήττονται, χωρίς 

ωστόσο να αποτελεί τροχοπέδι και να αναστέλλει κατά τρόπο απόλυτο την 

έρευνα και την ανάπτυξη της επιστήµης. 

Αξίζει να σηµειωθεί38 ότι η προστασία των προσωπικών δεδοµένων, παρά 

το ότι αποτελεί µια σηµαντική πτυχή της ιδιωτικότητας του ατόµου, δεν 

ταυτίζεται µε το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο 

άρθρο 9 του Συντ, καθώς προσωπικά είναι τα δεδοµένα που συνδέονται κυρίως 
                                                
36 Λ. Μήτρου, «ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», σελ. 11-12  
 (http://www.icsd.aegean.gr/website_files/metaptyxiako/802527872.doc). 

37 Άρθρο 16 Συντ. 
38 Χ. Μ. Ακριβοπούλου, «Η προστασία της ιδιωτικότητας στην ΕΕ: Μια ανάλυση του 

νοµοθετικού πλαισίου και της νοµολογίας του ΔΕΚ»  
» 
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µε πτυχές της προσωπικότητας ή της αξιοπρέπειας του ατόµου. Εξάλλου, η 

αλµατώδης τεχνολογική εξέλιξη κατέστησε την προστασία που παρέχεται από 

το άρθρο αυτό στα προσωπικά δεδοµένα ανεπαρκή. 

 

3.1.4 	  Το	  άρθρο	  9Α	  του	  Συντάγματος	  

Το άρθρο 9Α του προστέθηκε στο Σύνταγµα39 µε την αναθεώρηση του 2001 

και µε το άρθρο αυτό βρίσκει επιτέλους ρητή κατοχύρωση το δικαίωµα της 

πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, ή, κατ΄ άλλη διατύπωση, του πληροφοριακού 

αυτοκαθορισµού ή αυτοπροσδιορισµού40. Η συνταγµατική κατοχύρωση έχει 

καταρχήν ένα συµβολικό βάρος41 και ρόλο: τόσο επειδή ανάγει την προστασία 

προσωπικών δεδοµένων σε αυτοτελές δικαίωµα όσο και επειδή «τεκµηριώνει 

την προσαρµογή και την αντίδραση της έννοµης τάξης στις ραγδαίες µεταβολές 

που προκαλεί στο κοινωνικό γίγνεσθαι η εξέλιξη της τεχνολογίας». Στο άρθρο 

αυτό κατοχυρώθηκε πλέον ρητά η προστασία των προσωπικών δεδοµένων, 

καθιερώνεται µε τον τρόπο  το δικαίωµα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, ή 

αλλιώς του πληροφοριακού αυτοπροσδιορισµού και τέλος ανατίθεται η 

διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων σε Ανεξάρτητη Αρχή. 

Το άρθρο αυτό του Συντάγµατος είναι, επίσης, στενά συνδεδεµένο µε το 

σεβασµό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, που κατοχυρώνεται στο 

άρθρο 2 του Συντάγµατος, αλλά και µε το δικαίωµα της προσωπικότητας 

(άρθρο 5 του Συντ.), αφού απαγορεύει να καταστεί το άτοµο απλό 

πληροφοριακό αντικείµενο και αντίθετα το ίδιο το άτοµο και µόνο αυτό έχει τη 

δυνατότητα να αποφασίζει σχετικά µε την αποκάλυψη και τη χρήση των 

προσωπικών του στοιχείων. Επιταγή αυτού του άρθρου είναι η δηµιουργία ενός 

νοµοθετικού πλαισίου που να ρυθµίζει τη συλλογή, την προστασία και τη 

χρήση των προσωπικών δεδοµένων, κατά τρόπο σύννοµο. 

                                                
39 «Καθένας έχει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως µε 

ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών του δεδοµένων, όπως νόµος ορίζει. Η προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, 
όπως νόµος ορίζει.» 

40 Κ. Χρυσόγονος, ο.π. σελ. 197 
41 Λ. Μήτρου, «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΝΟΜΟΣ 2472/97» 

www.icsd.aegean.gr/website_files/proptyxiako/174150591.doc 
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Οι δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτρονικής 

επεξεργασίας δεδοµένων για καταχώρηση και κυρίως συνδυασµό προσωπικών 

πληροφοριών για κάθε άτοµο, θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε µια συνολική 

καταγραφή της προσωπικότητάς του, και µέσω αυτής σε µια ανεµπόδιστη 

διείσδυση της κρατικής εξουσίας, ή – και ιδιωτών στη σφαίρα της αυτονοµίας 

του προσώπου.42 

Η προστασία προσωπικών δεδοµένων ανήκει στην κατηγορία των νέων 

δικαιωµάτων που κατοχυρώνει το αναθεωρηµένο Σύνταγµα, κοινό στοιχείο των 

οποίων είναι η εξασφάλιση όχι µόνο έναντι της κρατικής εξουσίας αλλά  και 

έναντι των ιδιωτών43. 

Η κατά το εδ. α του άρθρου 9Α Συντ. προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων δε σηµαίνει ότι απαγορεύεται γενικά η συλλογή επεξεργασία και 

χρήση τους και ούτε παρέχεται στον κοινό νοµοθέτη η δυνατότητα να 

καθιερώσει τέτοια απόλυτη απαγόρευση, αφού άλλωστε κάτι τέτοιο θα ερχόταν 

σε αντίθεση προς το άρθρο 5Α Συντ44. Η συνταγµατική προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων υποχρεώνει όµως τον κοινό νοµοθέτη να διαµορφώσει 

ένα περιοριστικό θεσµικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο και µόνο καθίσταται θεµιτή 

η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδοµένων. Με τη 

θέσπιση του πλαισίου αυτού προκύπτει ένα θεσµικό κεκτηµένο, µε αποτέλεσµα 

να µην είναι συνταγµατικά επιτρεπτή η κατάργηση των ισχυουσών διατάξεων 

της κοινής νοµοθεσίας, χωρίς την αντικατάστασή τους µε άλλες, ικανές να 

παράσχουν παρεµφερή προστασία. 

Φορείς του δικαιώµατος του άρθρου 9Α είναι έκαστος, είµαστε όλοι εφόσον 

είµαστε υποκείµενα προσωπικών δεδοµένων. δηλαδή τόσο οι Έλληνες πολίτες, 

όσο και οι αλλοδαποί και τα Νοµικά Πρόσωπα, αφού και γι αυτά υπάρχει 

κίνδυνος να φαλκιδευτεί η συµµετοχή τους στην οικονοµική – κοινωνική-

πολιτική ζωή της χώρας45. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δικαιούχοι προστασίας της 

                                                
42 Κ. Χρυσόγονος, ο.π. σελ. 197 
43 Μήτρου, ο.π. 
44 Κ. Χρυσόγονος, ο.π. σελ 199 
45 Βλ Χρυσόγονος, «Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα», εκδ. Σάκκουλας 2001 
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αξιοπρέπειάς τους δεν είναι µόνο οι έντιµοι και ευπρεπείς πολίτες, αλλά και οι 

ύποπτοι, οι διωκόµενοι, οι φυλακισµένοι και κυρίως οι διαφορετικοί46. 

Η άσκηση του δικαιώµατος που κατοχυρώνεται στο άρθρο 9Α του 

Συντάγµατος υπόκειται στους περιορισµούς που καθίστανται αναγκαίοι για την 

προστασία του δηµόσιου συµφέροντος και για την προστασία των δικαιωµάτων 

των άλλων, µε την τήρηση βέβαια της συνταγµατικά κατοχυρωµένης αρχής της 

αναλογικότητας (άρθρο 25). 

Είναι προφανές ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διευρυµένη 

χρήση της, δυνητικά συνεπάγεται κινδύνους για τη σφαίρα των εννόµων 

συµφερόντων και των θεσπισµένων δικαιωµάτων του ατόµου. Οι σύγχρονες 

τεχνολογικές δυνατότητες της συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και 

δηµοσιοποίησης των δεδοµένων του ατόµου χωρίς τη συναίνεσή του 

προσβάλλουν το δικαίωµα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του 

ατόµου, και πλήττουν την συνταγµατικά κατοχυρωµένη αξία του ανθρώπου. Η 

ρύθµιση ζητηµάτων ιδιωτικότητας στην κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί 

ένα σύνθετο ζήτηµα, ενώ η συζήτηση σχετικά µε το καταλληλότερο πλαίσιο 

ρύθµισης βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. 

 

3.2 Νομοθετικό	  Πλαίσιο	  

Σε επίπεδο εθνικής νοµοθεσίας το ζήτηµα της προστασίας των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα ρυθµίζεται από τον Ν. 2472/1997, µε τον οποίο 

προβλέπεται και η σύσταση της σχετικής Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, 

µεταφέροντας στην εσωτερική έννοµη τάξη την Οδηγία 95/46/ΕΚ47. Σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτογενούς δικαίου, το θέµα της προστασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση 

Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), άρθρο 8, το Χάρτη των Θεµελιωδών 

                                                
46 Λ. Μήτρου, Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων: Ένα νέο δικαίωµα;, σε Κέντρο 

Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου, Το Νέο Σύνταγµα, Αθήνα 2001, σελ. 83 
47 Η οδηγία 95/46/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης 

Οκτωβρίου 1995για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών  
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Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 8 και τη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 6. 

 

3.2.1 Ο	  Ν.	  2472/1997	  

Αντικείµενο του νόµου αυτού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, είναι η θέσπιση 

προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, µε 

απώτερο σκοπό την προστασία των δικαιωµάτων και των θεµελιωδών 

ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής. Πεδίο 

εφαρµογής του νόµου είναι η εν όλω ή εν µέρει αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία 

καθώς και η µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, τα οποία περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο48. 

Ο Ν. 2472/1997 στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: α) σε ένα σύστηµα 

ουσιαστικών ρυθµίσεων, όπου τίθενται οι προϋποθέσεις νοµιµότητας 

επεξεργασίας, β) στην απονοµή δικαιωµάτων στα πρόσωπα και γ) στην 

εισαγωγή και οργάνωση θεσµικού ελέγχου προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων. 

Ο νόµος αντιµετωπίζει το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα ως ισοδύναµες 

πηγές διακινδύνευσης για τα δικαιώµατα των προσώπων, λαµβάνοντας υπόψη 

την χρησιµοποίηση ιδιωτικών βάσεων δεδοµένων για δηµόσιους σκοπούς, την 

αύξουσα “ιδιωτικοποίηση” λειτουργιών και υπηρεσιών που ως τώρα ανήκαν 

στη σφαίρα της δηµόσιας εξουσίας, και κυρίως την αύξουσα 

εµπορευµατοποίηση των προσωπικών δεδοµένων49. 

Ο ίδιος ο νόµος, όπως και η εν λόγω Οδηγία, προχωρούν στην εννοιολογική 

διασάφηση κάποιων σχετικών ορισµών. Παρατίθενται κάποιοι από αυτούς που 

είναι αναγκαίοι για την εµβάθυνση του θέµατος της παρούσας εργασίας. 

α) “Δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα”, κάθε πληροφορία που αναφέρεται 

σε φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να 

εξακριβωθεί, δηλαδή πληροφορίες  που αφορούν στο υποκείµενο των 

                                                
48 Αρθρο 3 Ν.2472/1997 
49 Μήτρου, ο.π. 
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δεδοµένων. Δεν λογίζονται ως δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα 

στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν µπορούν πλέον 

να προσδιορισθούν τα υποκείµενα των δεδοµένων. 

β) “Ευαίσθητα δεδοµένα”50, τα δεδοµένα που αφορούν στη φυλετική ή 

εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήµατα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις, στη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην 

κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή 

καταδίκες, καθώς και στη συµµετοχή σε συναφείς µε τα ανωτέρω ενώσεις 

προσώπων. 

γ) “Υποκείµενο των δεδοµένων”, το φυσικό πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί 

να εξακριβωθεί, δηλαδή µπορεί να προσδιορισθεί αµέσως ή εµµέσως, ιδίως 

βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριµένων 

στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, 

ψυχική, οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. 

δ) “Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα”, κάθε εργασία ή 

σειρά εργασιών που πραγµατοποιείται, από το δηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο 

δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο 

µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων µεθόδων και εφαρµόζονται σε 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η 

οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η 

διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο 

συνδυασµός, η διασύνδεση, η δέσµευση (κλείδωµα), η διαγραφή, η 

καταστροφή. 

                                                
50 Με την τελευταία τροποποίηση που επέφερε ο Ν. 3471/2006 επήλθε µία µικρή 

διαφοροποίηση του ορισµού των ευαίσθητων δεδοµένων (άρθρο 18 § 1 Ν. 3571/2006) και 
συγκεκριµένα η συµµετοχή σε ενώσεις προσώπων συνιστά πλέον «ευαίσθητο δεδοµένο» µόνο 
εάν οι ενώσεις αυτές σχετίζονται ή δραστηριοποιούνται σε πεδία και τοµείς που αναφέρονται 
στα άλλα ευαίσθητα δεδοµένα (πολιτικού, εθνικού χαρακτήρα κλπ.) που έχει εισαγάγει η 
νοµοθεσία. Αντίθετα, η συµµετοχή σε άλλες ενώσεις, όπως π.χ. σε ένα αθλητικό σωµατείο, δεν 
ορίζεται πλέον ως ευαίσθητο δεδοµένο, καθώς κρίθηκε ότι η δηµοσιοποίησή του δεν ενέχει 
ιδιαίτερους κινδύνους για τα ατοµικά δικαιώµατα και τις ελευθερίες. Μήτρου, ο.π. 
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ε) “Αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα”, κάθε διαρθρωµένο σύνολο 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά µε γνώµονα 

συγκεκριµένα κριτήρια. 

στ) “Διασύνδεση”, µορφή επεξεργασίας που συνίσταται στη δυνατότητα 

συσχέτισης των δεδοµένων ενός αρχείου µε δεδοµένα αρχείου ή αρχείων που 

τηρούνται από άλλον ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από 

τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για άλλο σκοπό. 

ζ) “Υπεύθυνος επεξεργασίας”, οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον 

τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. 

η) “Συγκατάθεση” του υποκειµένου των δεδοµένων, κάθε ελεύθερη, ρητή 

και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται µε τρόπο σαφή, και εν πλήρη 

επιγνώσει, και µε την οποία, το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού 

προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας 

τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενηµέρωση αυτή 

περιλαµβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα 

δεδοµένα ή τις κατηγορίες δεδοµένων που αφορά η επεξεργασία, τους 

αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, 

καθώς και το όνοµα, την επωνυµία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου 

επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση µπορεί να 

ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα.’’ 

Το ρυθµιστικό σύστηµα που επέλεξε ο νοµοθέτης βασίζεται σε µία βασική 

διάκριση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλ. στη διαβάθµιση σε 

«κοινά» δεδοµένα και σε ευαίσθητα δεδοµένα και στην αντίστοιχη διαµόρφωση 

των κανόνων και προϋποθέσεων νοµιµότητας της επεξεργασίας51. Για την 

επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων προβλέπεται 

αυστηρότερη προστασία52. Τα προσδιοριζόµενα ως ευαίσθητα προσωπικά 

δεδοµένα συγκροτούν τον “πυρήνα” της ταυτότητας, της αξίας και της 

προσωπικότητας του ανθρώπου που ο νοµοθέτης θέλησε να περιβάλει µε 
                                                
51 Μήτρου, ο.π. 
52 Προϋποτίθεται α) η τήρηση των γενικών αρχών του άρθρου 4, β) άδεια της Αρχής και γ) 

τήρηση µιας εκ των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 7. 
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ιδιαίτερη προστασία, και για το λόγο αυτό θεµέλιος λίθος του νόµου είναι η 

απαγόρευση της επεξεργασίας, η οποία όµως είναι σχετική, καθώς ο νοµοθέτης 

προβλέπει, δεσµευτικά και περιοριστικά, εξαιρέσεις, κατόπιν αξιολογήσεώς 

του, που αντιστοιχούν σε άλλα προστατευόµενα έννοµα αγαθά και δικαιώµατα. 

Ωστόσο, έχει διατυπωθεί και η αντίθετη άποψη53, σύµφωνα µε την οποία όλες 

οι πληροφορίες, όλα τα δεδοµένα που αφορούν το άτοµο είναι σηµαντικές και 

ευαίσθητες σε σχέση µε τη δυνατότητα αξιοποίησής τους αλλά και σε σχέση µε 

το σκοπό για τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν. Σαφώς ευαίσθητα προσωπικά 

δεδοµένα είναι όλα τα δεδοµένα που σχετίζονται µε την υγεία. 

Εξάλλου, µε το άρθρο 15 του παρόντος νόµου συστήνεται Αρχή 

Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπαγόµενη στον Υπουργό 

Δικαιοσύνης, µε αποστολή την εποπτεία της εφαρµογής του νόµου αυτού 

καθώς και άλλων ρυθµίσεων που αφορούν στην προστασία του ατόµου από την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ειδικότερα, για να είναι νόµιµη54 η επεξεργασία των δεδοµένων, αυτά 

πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεµιτό, κατόπιν συγκατάθεσης του 

υποκειµένου, για την εξυπηρέτηση νοµίµων σκοπών εκ των προτέρων 

καθορισµένων και σαφών, κοινοποιούµενων στο υποκείµενο, τα δεδοµένα αυτά 

να είναι πρόσφορα, συναφή και επαρκή και όχι περισσότερα από όσα 

απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών (αρχή της αναλογικότητας). Η 

επεξεργασία των δεδοµένων πρέπει να είναι απολύτως αναγκαία για την 

ικανοποίηση του εννόµου συµφέροντος, του εννόµου σκοπού που επιδιώκει ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας και οπωσδήποτε υπό τον όρο ότι αυτός υπερέχει 

προφανώς των δικαιωµάτων και συµφερόντων του προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των 

δικαιωµάτων και συµφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 

δεδοµένα και δεν θίγονται οι θεµελιώδεις ελευθερίες αυτών. 

                                                
53 Α. Γέροντα, «Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών 

δεδοµένων», Αρµαµέντο Π. Σωτηρόπουλο Β., «Προσωπικά δεδοµένα-Ερµηνεία Ν.2472/1997», 
Αθήνα –Θεσσαλονίκη 2005 

54 Άρθρο 4 Ν. 2472/1997 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δεδοµένα που συλλέγονται πρέπει να 

διατηρούνται σε µορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισµό της ταυτότητας των 

υποκειµένων τους µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, κατά την 

κρίση της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την 

πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους. 

Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής, η Αρχή µπορεί, µε αιτιολογηµένη 

απόφασή της κατ’ εξαίρεση, να επιτρέπει τη διατήρηση δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα για ιστορικούς επιστηµονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, εφόσον 

κρίνει ότι δεν θίγονται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση τα δικαιώµατα των 

υποκειµένων τους ή και τρίτων. 

Είναι προφανές ότι η ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης, όπως αυτή 

επιχειρήθηκε από τον ως άνω νόµο, είναι επιτακτική καθώς κάθε είδους 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων συνιστά επέµβαση σε συνταγµατικά 

προστατευόµενα δικαιώµατα όπως το δικαίωµα της ιδιωτικής ζωής και της 

ανάπτυξης της προσωπικότητας. 

 

3.2.2 Η	  Οδηγία	  95/46/EC	  (1294	  pdf)	  

Με την οδηγία αυτή θεσπίζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο που αποσκοπεί 

στην εγκαθίδρυση µιας ισορροπίας µεταξύ ενός υψηλού επιπέδου προστασίας 

της ιδιωτικής ζωής των προσώπων και της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Προς το 

σκοπό αυτό, η οδηγία ορίζει τα όρια για τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητά τη δηµιουργία, σε κάθε κράτος 

µέλος, ενός ανεξάρτητου εθνικού οργανισµού επιφορτισµένου µε την 

προστασία των δεδοµένων αυτών55. 

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα δεδοµένα που αποτελούν αντικείµενο 

επεξεργασίας µε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες (π.χ. πληροφορική βάση 

δεδοµένων πελατών) καθώς και στη µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία 

                                                
55 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_el.htm 
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δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαµβάνονται ή πρόκειται να 

περιληφθούν σε αρχείο (παραδοσιακά αρχεία σε χαρτί). 

Η οδηγία δεν εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων: 

• η οποία πραγµατοποιείται από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο 

αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών δραστηριοτήτων, 

• η οποία πραγµατοποιείται για την άσκηση δραστηριοτήτων που 

δεν διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο, όπως η δηµόσια 

ασφάλεια, η άµυνα ή η ασφάλεια του κράτους. 

Στόχος της οδηγίας είναι η προστασία των δικαιωµάτων και των 

ελευθεριών των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, µέσω του καθορισµού κατευθυντήριων αρχών που προσδιορίζουν 

τη νοµιµότητα της επεξεργασίας αυτής. Οι αρχές αυτές αφορούν: 

• την ποιότητα των δεδοµένων, 

• την νόµιµη επεξεργασία των δεδοµένων, 

• τις ειδικές κατηγορίες επεξεργασίας (κατ’ αρχήν απαγόρευση 

επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, τελούσα 

όµως υπό επιφυλάξεων), 

• την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων προσώπων σχετικά µε την 

επεξεργασία των δεδοµένων, 

• το δικαίωµα πρόσβασης των προσώπων αυτών στα δεδοµένα, 

• εξαιρέσεις και περιορισµούς από την επεξεργασία, 

• το δικαίωµα αντίταξης του προσώπου στην επεξεργασία των 

δεδοµένων του, 

• την εµπιστευτικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας, 

• την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων της επεξεργασίας σε 

ελεγκτική αρχή. 

Η οδηγία αποσκοπεί στο να διευκολύνει την εκπόνηση κωδίκων εθνικής και 

κοινοτικής συµπεριφοράς, οι οποίοι θα συµβάλλουν στην οµαλή εφαρµογή των 

κοινοτικών και εθνικών διατάξεων. Έτσι κάθε κράτος προβλέπει την 

δηµιουργία µία ή περισσότερων ανεξάρτητων κρατικών αρχών, µε αρµοδιότητα 

την εποπτεία της εφαρµογής στην εσωτερική έννοµη τάξη των ληφθέντων από 

τα κράτη – µέλη µέτρων, κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 
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Περαιτέρω, ενδιαφέροντα σηµεία της οδηγίας αυτής είναι ότι η οδηγία 

επιτρέπει τις µεταβιβάσεις δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από κράτος – 

µέλος προς τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή διαθέτει κατάλληλο 

επίπεδο προστασίας. Αντίθετα, οι εν λόγω µεταβιβάσεις δεν µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν προς τρίτες χώρες, οι οποίες δε διαθέτουν το κατάλληλο 

επίπεδο προστασίας, εκτός από συγκεκριµένες παρεκκλίσεις που απαριθµούνται 

περιοριστικά.  

Επίσης, σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/EC, κάθε πρόσωπο θα πρέπει να έχει 

δυνατότητα νοµικής προσφυγής στην περίπτωση παραβίασης των δικαιωµάτων 

που εγγυώνται οι εθνικές διατάξεις που ισχύουν για τη σχετική επεξεργασία 

δεδοµένων. Εξάλλου, τα άτοµα που έχουν υποστεί βλάβη λόγω µιας παράνοµης 

επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδοµένων έχουν το δικαίωµα να 

επιτύχουν αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστησαν. Ακόµη επιτρέπονται οι 

µεταβιβάσεις δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από κράτος µέλος σε τρίτη 

χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω τρίτη χώρα διαθέτει το κατάλληλο 

επίπεδο προστασίας. Αντίθετα, οι εν λόγω µεταβιβάσεις δεν µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν προς τρίτες χώρες οι οποίες απαριθµούνται περιοριστικά.  

Η οδηγία αποσκοπεί στο να διευκολύνει την εκπόνηση κωδίκων εθνικής και 

κοινοτικής συµπεριφοράς, οι οποίοι θα συµβάλλουν στην οµαλή εφαρµογή των 

κοινοτικών και εθνικών διατάξεων. Κάθε κράτος µέλος προβλέπει µία ή 

περισσότερες ανεξάρτητες κρατικές αρχές οι οποίες επιφορτίζονται µε την 

εποπτεία της εφαρµογής, στο εθνικό έδαφος, των ληφθέντων από τα κράτη 

µέλη µέτρων κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Τέλος, δηµιουργείται 

οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι των εθνικών 

αρχών ελέγχου, εκπρόσωποι των ελεγκτικών αρχών των κοινοτικών θεσµικών 

οργάνων και οργανισµών και ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής.  

Η οδηγία 95/46/EC αναζητεί τη χρυσή τοµή, τη νοµοθετική ρύθµιση µε την 

οποία θα εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότερη δυνατή προστασία του ατόµου 

από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων. 
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4 Ασφάλεια,	  Εμπιστευτικότητα	  και	  

Ανωνυμία	  

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο χώρο της έρευνας, τα προσωπικά 

δεδοµένα υγείας δε χρησιµοποιούνται µόνο για την εκτίµηση της καλύτερης 

θεραπείας του ασθενή (πρωτογενής σκοπός) αλλά και για το κοινό όφελος 

(δευτερογενείς σκοπούς). Με την έλευση της υπολογιστικής ιατρικής είναι 

δυνατή η χρήση των δεδοµένων για την εύρεση χαρακτηριστικών και 

συσχετίσεων χρήσιµων τόσο στην εκτίµηση ρίσκου όσο και στις 

επιδηµιολογικές µελέτες. Πιο συγκεκριµένα, η συλλογή δεδοµένων, που 

αφορούν το ιστορικό του ασθενούς, µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιµη στον 

καθορισµό της βέλτιστης θεραπείας ενός συγκεκριµένου ασθενή, ο οποίος 

πάσχει από κάποια σχετική νόσο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα της 

περίπτωσης αυτής είναι η επιλογή και επαναχρησιµοποίηση ενός 

συγκεκριµένου φαρµάκου, που ήταν δραστικό στο παρελθόν, έναντι άλλων 

εναλλακτικών θεραπειών. 

Η ειδοποιός διαφορά στην προσέγγιση αυτή εστιάζεται στο γεγονός ότι η 

επιλογή της θεραπείας βασίζεται σε πληροφοριακά δεδοµένα και δεν εκθέτουν 

τον ασθενή στο ρίσκο µιας πειραµατικής θεραπείας, µε άγνωστο αποτέλεσµα. 

Μπορεί να µην εκτίθεται σε φυσικούς κινδύνους, ωστόσο απειλείται από 

παραβιάσεις το προσωπικά, ιατρικά του δεδοµένα. Στο παρελθόν, ο ιατρικός 

φάκελος του ασθενή ήταν καταγεγραµµένος σε χαρτί, κάτι το οποίο και πάλι δε 

διασφάλιζε την προστασία των προσωπικών του δεδοµένων, καθώς ήταν 

δυνατόν να βρεθεί σε λάθος χέρια. Όµως, είναι αυτονόητο πως στη σύγχρονη 

ηλεκτρονική εποχή, η «κλοπή» δεδοµένων µε ηλεκτρονικά µέσα, για 

παράδειγµα µέσω διαδικτύου, καθιστά τη διαδικασία αυτή πολύ πιο εύκολη. 

Το παρόν νοµοθετικό πλαίσιο, προσπαθεί να σταθµίσει το παραπάνω 

αναφερθέν ρίσκο, µε τα πιθανά οφέλη για τον ίδιο τον ασθενή, στην περίπτωση 

που ο ίδιος παραχωρήσει τα δεδοµένα του, µε τη συγκατάθεσή του, ορίζοντας 

τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η ερευνητική χρήση ιατρικών δεδοµένων, 

δεν αµβλύνει τους κινδύνους. Η πολυνοµία καθώς και η πολυπλοκότητα των 
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νοµοθετικών κειµένων, διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών, καθιστούν δύσκολη 

την ερµηνεία και την εφαρµογή τους στην καθηµερινή πράξη. Η Οδηγία 

95/46/EC αντικατοπτρίζει την προσπάθεια εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τη δηµιουργία ενός ενιαίου πλαισίου δράσης στον ευρωπαϊκό χώρο, κατά τα 

βασικά χαρακτηριστικά, αφήνοντας την ελευθερία στα κράτη µέλη να την 

προσαρµόσουν στη δική τους πραγµατικότητα. Η συγκεκριµένη οδηγία, βέβαια, 

δεν αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως για παράδειγµα 

την ραγδαία εξάπλωση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και το cloud 

computing. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για τη 

δηµιουργία ενός Κανονισµού, που θα αφορά τη διασφάλιση προσωπικών 

δεδοµένων, ο οποίος θα τύχει άµεσης εφαρµογής σε κάθε κράτος µέλος. 

Συγκεκριµένα, παρουσιάστηκε σχετικά µια πρόταση  στις 25 Ιανουαρίου του 

2012, η οποία σταδιακά εµπλουτίζεται και αναµένεται να υιοθετηθεί στο τέλος 

του 2014 από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ενώ σχεδιάζεται να τεθεί σε ισχύ µετά 

τη µεταβατική περίοδο δύο ετών. 

Ποιους όµως κινδύνους διατρέχει ο ασθενής όσον αφορά την παραβίαση 

των προσωπικών, ιατρικών του δεδοµένων; 

 

4.1 Σύγχρονες	  Τεχνικές	  Προσεγγίσεις	  

Όταν τα ιατρικά δεδοµένα χρησιµοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς, δεν 

ενδιαφέρει ούτε απαιτείται η ακριβής γνώση της ταυτότητας του εκάστοτε 

ασθενή, αλλά µόνο το ιατρικό του προφίλ. Για το λόγο αυτό, το 

ονοµατεπώνυµο και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα του ασθενή έχουν 

αντικατασταθεί µε τυχαίους, ανώνυµους κωδικούς (subject identification code  -

S.I.C.). Μετά από αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατός ο επαναπροσδιορισµός της 

ταυτότητας του ασθενή. Υπάρχουν, όµως, περιπτώσεις, που θα θέλαµε να 

έχουµε τη δυνατότητα αυτή, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση κλινικών 

µελετών µεγάλης χρονικής διάρκειας, όπου ενδιαφέρει η εξέλιξη της νόσου, 

όσο και της απόκρισης της θεραπείας. Ένα άλλο παράδειγµα όπου θα ήταν 

επιθυµητός ο επαναπροσδιορισµός της ταυτότητας του ασθενή είναι στην 

περίπτωση που ο γιατρός επιδιώκει να επικοινωνήσει µε κάποιον ασθενή- δότη 
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των δεδοµένων είτε για να τον ενηµερώσει – να του προτείνει κάποια νέα 

θεραπεία, είτε να τον καλέσει να λάβει µέρος σε κάποια κλινική δοκιµή. 

Τεχνικά η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «ψευδοανωνυµοποίηση» ή 

«αναστρέψιµη ανωνυµοποίηση». 

Σε κάθε περίπτωση όµως, καµία από τις παραπάνω δύο δυνατότητες δεν 

εγγυάται την απόλυτη διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων του ασθενή. 

Αυτό συµβαίνει διότι παρά την αφαίρεση ενός σηµαντικού µέρους της 

προσωπικής πληροφορίας, παραµένει ένα µεγάλο µέρος εξειδικευµένης 

πληροφορίας που αντικατοπτρίζει χαρακτηριστικά της ταυτότητας τους ασθενή, 

όπως για παράδειγµα η ασθένεια από την οποία πάσχει και οι εκδηλώσεις 

αυτής, η φαρµακευτική αγωγή που λαµβάνει, ιατρικές µετρήσεις όπως η πίεση, 

τα επίπεδα ζαχάρου κλπ. Είναι λοιπόν δυνατή η αντιπαραβολή των 

πληροφοριών αυτών µε άλλες πληροφορίες διαθέσιµες στο διαδίκτυο, 

οδηγώντας πιθανά στην ταυτοποίηση του ασθενούς. Η ανησυχία αυτή 

πολλαπλασιάζεται µε την έλευση των σύγχρονων τεχνικών εξόρυξης γνώσης 

από τα δεδοµένα και τις πολύ αποδοτικές µηχανές αναζήτησης. Για την 

αντιµετώπιση αυτών των κινδύνων έχουν προταθεί ευφυείς τεχνικές, οι οποίες 

επιτυγχάνουν την αντικατάσταση συγκεκριµένων µετρήσεων µε άλλες που 

προερχόµενες από διαφορετικό ασθενή, ο οποίο όµως εµφανίζει παρόµοια 

χαρακτηριστικά. Είναι αυτονόητο βέβαια ότι στην περίπτωση αυτή, ναι µεν η 

αποκρυπτογράφηση των προσωπικών δεδοµένων γίνεται πολύ πιο δύσκολη, 

όµως ταυτόχρονα αλλοιώνεται σε ένα βαθµό και η χρησιµότητα των δεδοµένων 

αυτών για την ερευνητική κοινότητα. Όσο πιο πλούσια είναι τα δεδοµένα, τόσο 

αποδοτικότερη είναι και η επεξεργασία αυτών. 

 

4.2 Κίνδυνοι	  και	  Ζημίες	  

Οµαδοποιώντας τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχει ο ασθενής, που 

επιλέγει να διαθέσει τα δεδοµένα του προς όφελος κυρίως της επιστήµης, 

διακρίνουµε τις παρακάτω κατηγορίες: 

 

Διαρροή/	  Υποκλοπή	  δεδομένων	  
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Ο µεγαλύτερος κίνδυνος που διατρέχει ο ασθενής εκείνος ο οποίος 

συναινεί, έστω για την εν µέρει, ανώνυµη διάθεση των δεδοµένων του για 

ερευνητικούς σκοπούς, είναι η πιθανή αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων 

αυτών, που µπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του ασθενούς και στην 

γνωστοποίηση της κλινικής του εικόνας σε τρίτους, όπως στον εργοδότη του 

(κάτι που µπορεί να οδηγήσει σε δυσµενή µεταχείριση, σε απόλυση κτλ), σε 

ασφαλιστικούς οργανισµούς (ακύρωση ασφαλιστικών συµβολαίων, 

δυσανάλογη αύξηση ασφαλίστρων κτλ), και εν τέλει σε κοινωνική αποµόνωση.  

 

Ψυχολογική	  διάσταση	  

Ο φόβος και µόνο της πιθανής επέλευσης κάποιων από τα παραπάνω, 

επιβαρύνει ψυχολογικά τον ασθενή, υποβαθµίζοντας την ποιότητα της ζωής 

του, καθώς βιώνει συναισθήµατα ανασφάλειας, στρες, και καταθλιπτικά 

σύνδροµα. 

Ψυχολογική επιβάρυνση είναι πιθανό να προκληθεί ακόµη και αν δε 

σηµειωθεί διαρροή προσωπικών δεδοµένων, αλλά από τη γνωστοποίηση και 

µόνο των αποτελεσµάτων της ερευνητικής επεξεργασίας των δεδοµένων του. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί µια ιδεατή περίπτωση στην οποία ο 

ασθενής ενηµερώνεται από τον επικεφαλής της οµάδας επεξεργασίας των 

δεδοµένων του ότι διατρέχει κίνδυνο, ακόµη και σε µικρό ποσοστό, εµφάνισης 

µιας νόσου απειλητικής για τη ζωή του56. 

 

Κατάχρηση	  συγκατάθεσης	  

Κατάχρηση συγκατάθεσης σηµειώνεται όταν τα διατεθέντα δεδοµένα 

χρησιµοποιούνται για την ικανοποίηση περαιτέρω ή αλλοτρίων ερευνητικών 

κατευθύνσεων, για τις οποίες ο ασθενής είτε δεν είχε ενηµερωθεί είτε δεν είχε 

αντιληφθεί ορθώς κατά την προηγηθείσα ενηµέρωση. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση κατά την οποία το 

αποτέλεσµα της έρευνας έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε ηθικές αρχές και 

                                                
56 A. Campbell, “The Ethical Challenges of Genetic Databases: Safeguarding Altruism and 

Trust,” King's Law Journal, Vol. 18, No 2, pp. 227-245, 2007 



 

 

44 

Ζητήµατα Διαχείρισης Δεδοµένων σε Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας 

αντιλήψεις του δότη των δεδοµένων, κάτι το οποίο αν µπορούσε να προβλέψει, 

δε θα έδινε τη συγκατάθεσή του. Ενδεικτικό παράδειγµα αυτής της περίπτωσης 

αποτελεί η ανακάλυψη µιας γονιδιακής µετάλλαξης των υποψήφιων γονέων 

που συνδέεται µε πιθανές γενετικές ανωµαλίες του εµβρύου, οδηγώντας κατά 

τρόπο αναπόδραστο στην άµβλωση. Πρόκειται λοιπόν για ένα ερευνητικό 

αποτέλεσµα, το οποίο ασφαλώς δεν µπορούσε να προβλεφθεί πριν τη έναρξη 

της έρευνας, και το οποίο έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε τις θρησκευτικές 

αντιλήψεις και τη στάση ζωής του δότη των δεδοµένων, υποστηριχτή 

συγκεκριµένης θρησκείας. 

 

Μονόδρομη	  επικοινωνία	  δότη	  δεδομένων-‐	  επεξεργαστή	  

Επίκεντρο της προσπάθειας αυτής πρέπει να είναι ο άνθρωπος, και 

ειδικότερα ο δότης των δεδοµένων, χωρίς να καθίσταται το άτοµο απλό 

πληροφοριακό αντικείµενο και απλό µέσο για την επίτευξη της έρευνας (όπως 

αναφέρεται στο Άρθρο 9Α του Συντάγµατος - §3.2.3 - σχετικά µε την 

αποκάλυψη και τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων). Απαραίτητο είναι να 

υφίσταται αµφίδροµη σχέση, εντός των πλαισίων της στάθµισης των 

συµφερόντων και των δύο µερών. Για να διασφαλιστεί αυτό θα πρέπει ο δότης 

να ενηµερώνεται όχι µόνο για τους σκοπούς αλλά και για την πορεία των 

ερευνών, αποτελώντας κατά τον τρόπο αυτό αναπόσπαστο κοµµάτι της 

ερευνητικής προσπάθειας. Στην πραγµατικότητα είναι πολύ πιθανό να µη 

συµβεί αυτό, για διάφορους λόγους (οικονοµία χρόνου, απλή αδιαφορία κ.ά.), 

και η συµβολή του δότη να περιορίζεται µόνο στην παροχή των δεδοµένων του.  

Σε καµία περίπτωση όµως ο ρόλος του δότη και η προστασία των δικών 

των δικαιωµάτων και της προσωπικότητάς του δε θα πρέπει να υπερανκοντίζει 

τους σκοπούς της έρευνας. Η στάθµιση των συµφερόντων των δύο µερών 

συνίσταται στην εξασφάλιση αφενός του ενεργού ρόλου του δότη στην 

διαδικασία αυτή, η οποία όµως δε θα πρέπει να φτάνει µέχρι του σηµείου να 

εµποδίζει την εξέλιξη της έρευνας. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι και οι 

υπάρχουσες θεραπείες τις οποίες κάνει χρήση και θεωρεί δεδοµένες ο ίδιος ο 

δότης, σε ένα µεγάλο βαθµό, αν όχι στο σύνολό τους έχουν προέλθει από 

ανάλογες ερευνητικές προσπάθειες και δειγµατοληψίες προηγούµενων 
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γενεών5758. Υπό ένα άλλο πρίσµα, µια πολύ «δεσµευτική» διαχείριση ιατρικών 

δεδοµένων καθυστερεί σηµαντικά την ιατρική έρευνα και την ανάπτυξη νέων 

θεραπειών που µε την σειρά της οδηγεί στον περιορισµό του κοινού αγαθού της 

ελεύθερης διακίνησης της ιατρικής γνώσης (κατ’ αναλογία µε την ελευθερία 

του λόγου). Με άλλα λόγια, η παρεµπόδιση της ιατρικής έρευνας στερεί 

ουσιαστικά το προνόµιο νέων θεραπειών σε µελλοντικούς ασθενείς που θα 

µπορούσαν να ευεργετηθούν από αυτές. 

Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό από τη µία πλευρά να τονιστεί 

το κοινό όφελος, ενώ από την άλλη πλευρά θα πρέπει το υπάρχον νοµοθετικό 

πλαίσιο να θωρακίζει τον δότη ώστε να του εµπνέει εµπιστοσύνη να 

εµπιστευτεί το σύστηµα χωρίς να παρεµποδίζει την έρευνα και τις κλινικές 

δοκιµές. 

 

4.3 Δευτερογενής	   επεξεργασία	   Ιατρικών	  

δεδομένων	  βάσει	  της	  Οδηγίας	  95/46/ΕC	  

Στην ενότητα αυτή γίνεται µια σύντοµη αναφορά σε συγκεκριµένες 

παραγράφους της Οδηγίας 95/46/EC (βλ. παράρτηµα), οι οποίες συσχετίζονται 

µε τη διαχείριση και επεξεργασία της ιατρικής πληροφορίας. Στη συνέχεια 

αναδεικνύουµε κάποια ασαφή σηµεία που δηµιουργούν πρόβληµα στην ορθή 

ερµηνεία και εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας. 

 

4.3.1 Οδηγία	  95/46/EC	  

Υπενθυµίζουµε ότι ουσιαστικός στόχος της συγκεκριµένης κοινοτικής 

οδηγίας είναι η θωράκιση της ιδιωτικότητας του ατόµου, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 1 αυτής, αποσκοπώντας να εξειδικεύσει την προστασία του δικαιώµατος 

της ιδιωτικότητας, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής 
                                                
57 T. Caulfield, “Biobanks and Blanket Consent: The Proper Place of the Public Good and 

Public Perception Rationales;”, K.J.L. Vol. 18, No 2, pp. 209-226, 2007. 
58 J. Harris, “Scientific research is a moral duty”, J Med Ethics, Vol. 31, No 4, pp. 242-248, 

2005 
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Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Το δικαίωµα αυτό έχει επίσης 

κατοχυρωθεί και στο άρθρο 8 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών 

Δικαιωµάτων.  

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, παρ. 1, η Οδηγία εφαρµόζεται στην  

«...αυτοµατοποιηµένη, εν όλω ή εν µέρει, επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα καθώς και στη µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία 

τέτοιων δεδοµένων που περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε 

αρχείο.» 

Ο όρος «επεξεργασία», όπως αναφέρεται στο άρθρο 2β, καλύπτει κάθε 

διαδικασία που µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια των δεδοµένων ή στα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα, όπου ως «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα» στο 

άρθρο 2α νοείται  

«...κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η 

ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί «το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα». Ως πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα µπορεί να 

εξακριβωθεί λογίζεται το πρόσωπο εκείνο που µπορεί να προσδιοριστεί, άµεσα ή 

έµµεσα, ιδίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων 

συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από φυσική, 

βιολογική, ψυχολογική, οικονοµική, πολιτιστική ή κοινωνική άποψη.» 

Μια περαιτέρω ερµηνεία του όρου «πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα 

µπορεί να εξακριβωθεί», το οποίο εµπεριέχει τον πραγµατικό κίνδυνο 

συσχέτισης των δεδοµένων µε ένα συγκεκριµένο πρόσωπο, εντοπίζεται στην 

εισαγωγική παράγραφο 26, όπου αναφέρεται ως εξής:  

«...για να διαπιστωθεί αν η ταυτότητα ενός προσώπου µπορεί να 

εξακριβωθεί, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των µέσων που µπορούν 

ευλόγως να χρησιµοποιηθούν, είτε από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, είτε από 

τρίτο, για να εξακριβωθεί η ταυτότητα του εν λόγω προσώπου.» 

Τέλος, βάσει του άρθρου 6, τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει  

«...να συλλέγονται για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και η 

µεταγενέστερη επεξεργασία τους να συµβιβάζεται µε τους σκοπούς αυτούς», 

«...να διατηρούνται µε µορφή που επιτρέπει τον προσδιορισµό της ταυτότητας 

των προσώπων στα οποία αναφέρονται µόνο κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν 
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υπερβαίνει την απαιτούµενη για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν 

συλλεγεί ή για τους οποίους αργότερα υφίστανται επεξεργασία.» 

Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται στο άρθρο 17 ότι  

«...ο υπεύθυνος της επεξεργασίας πρέπει να λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά 

και οργανωτικά µέτρα για την προστασία από τυχαία ή παράνοµη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση...».  

Στη συνέχεια το άρθρο προχωράει στον καθορισµό του επιπέδου της 

απαιτούµενης προστασίας αναφέροντας πως το επίπεδο ασφαλείας πρέπει να 

είναι  

«...ανάλογο προς τους κινδύνους που απορρέουν από την επεξεργασία και τη 

φύση των δεδοµένων που απολαύουν προστασίας.» 

 

4.3.2 Δευτερογενής	  Επεξεργασία	  Ιατρικών	  Δεδομένων	  

Όπως αναφέραµε, όσον αφορά τη δευτερογενή χρήση ιατρικών δεδοµένων, 

προηγείται το στάδιο της ανωνυµοποίησης των δεδοµένων, ώστε να µην 

παραπέµπουν σε κάποιον συγκεκριµένο ασθενή. Ακόµη και σε αυτή την 

περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς της προστασίας των 

προσωπικών δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, ο επεξεργαστής των δεδοµένων 

(κλινικός γιατρός), ο οποίος διατηρεί τα αρχικά δεδοµένα µε την πλήρη 

ταυτότητα του ασθενή, θα πρέπει να συµµορφώνεται µε το άρθρο 2 παρ. β΄ της 

Οδηγίας στην περίπτωση που αποκρυπτογραφεί τα δεδοµένα µε στόχο τη χρήση 

τους για την επίτευξη σκοπού διαφορετικό από τον αρχικό59. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επεξεργαστής διατηρεί τα δεδοµένα σε 

κρυπτογραφηµένη µορφή, ισχύει και πάλι το ίδιο νοµοθετικό καθεστώς µιας και 

πάντα υπάρχει ο φόβος της αποκρυπτογράφησης. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι η ανωνυµία υπό την έννοια που υιοθετείται στην Οδηγία δεν 

ταυτίζεται µε την απόκρυψη της ταυτότητας του ασθενή, υπό την τεχνική 

έννοια που περιγράψαµε παραπάνω. Ακόµη και στην περίπτωση που η 

                                                
59 D. Beyleveld, D.M. Townend, “When is personal data rendered anonymous? Interpreting 

Recital 26 of Directive 95/46/EC”, Med Law Int., Vol. 6, No 2, pp. 73-86, 2004. 
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κωδικοποίηση είναι ασφαλής και µη αναστρέψιµη (όταν δεν διατηρείτε στον 

φορέα του επεξεργαστή δεδοµένων κάποιο κλειδί που συσχετίζει την ταυτότητα 

του ασθενή µε τα κρυπτογραφηµένα δεδοµένα του), ο κίνδυνος της 

ταυτοποίησης του ασθενή υπάρχει µιας και δύναται να εντοπιστεί η ταυτότητά 

του µε τη χρήση εξωτερικών πηγών, όπως το διαδίκτυο. Δηλαδή, σε ότι αφορά 

το ειδικό καθεστώς των δεδοµένων υγείας σύµφωνα µε την Οδηγία, ακόµη και 

τα κρυπτογραφηµένα στοιχεία θεωρούνται προσωπικά και µάλιστα «ευαίσθητα 

προσωπικά δεδοµένα.» Υπόκεινται λοιπόν σε ιδιαιτέρως αυστηρό πλαίσιο 

προστασίας. Πράγµατι, σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 1 της Οδηγίας, η 

επεξεργασία τους καταρχήν απαγορεύεται, επιτρέπεται ωστόσο υπό την τήρηση 

των προϋποθέσεων που τίθενται από τις παραγράφους 2-4 του άρθρου 8, οι 

οποίες αποτελούν τρεις νοµικές βάσεις.  

1. Στην παράγραφο 2α του άρθρου 8, θα πρέπει  

«…το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα έχει δώσει ρητά 

τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία (εκτός αν η νοµοθεσία του 

κράτους µέλους ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν αίρει την απαγόρευση 

της παραγράφου).» 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8, επιτρέπεται η επεξεργασία 

δεδοµένων µεταξύ άλλων και για τις ανάγκες της προληπτικής 

ιατρικής. Συγκεκριµένα, αναφέρει: 

«…η επεξεργασία των δεδοµένων είναι αναγκαία για την ιατρική 

πρόληψη ή διάγνωση, την παροχή ιατροφαρµακευτικής αγωγής ή τη 

διαχείριση των ιατροφαρµακευτικών υπηρεσιών, η δε επεξεργασία 

των δεδοµένων αυτών εκτελείται από κατ' επάγγελµα θεράποντα της 

υγείας υποκείµενο στο επαγγελµατικό απόρρητο.» 

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 8,  

«Εφόσον παρέχονται οι δέουσες εγγυήσεις, τα κράτη µέλη δύνανται, 

όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, να θεσπίσουν 

και άλλες παρεκκλίσεις εκτός από τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 

2, είτε µε εθνική νοµοθετική διάταξη είτε µε απόφαση της αρχής 

ελέγχου.» Το σηµείο αυτό προωθεί την επιστηµονική έρευνα.  
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Οι παραπάνω τρεις βάσεις ουσιαστικά προσαρµόζονται και στη διαχείριση 

των ιατρικών δεδοµένων, είτε για πρωτογενή χρήση (ίδιον όφελος του ασθενή), 

είτε για δευτερογενή χρήση που αφορά την πρόληψη και ιδιαίτερα την δηµόσια 

υγεία. Δεν γίνεται όµως σαφής αναφορά στη δευτερογενή χρήση κλινικής 

πληροφορίας από κλινικά πληροφοριακά συστήµατα εξόρυξης γνώσης. Στην 

περίπτωση αυτή η µοναδική έννοµη διέξοδος είναι είτε η απόκτηση της 

συγκατάθεσης του ασθενή (όπως προβλέπει το άρθρο 8,παρ. 2α), είτε η σαφής 

τεκµηρίωση ότι πρόκειται για κλινική µελέτη που αφορά το δηµόσιο συµφέρον 

(όπως προβλέπει το άρθρο 8, παρ. 4) του κάθε κράτους µέλους. 

 

4.3.3 Ζητήματα	   ερμηνείας	   και	   εφαρμογής	   της	   Οδηγίας	  

95/46/EC	  

Η Οδηγία 95/46/EC όπως αναδείξαµε στην προηγούµενη ενότητα έχει 

αρκετά στοιχεία που αρµόζουν στη διαχείριση της κλινικής πληροφορίας, τόσο 

της πρωτογενούς, όσο και της δευτερογενούς. Υπάρχουν φυσικά κίνδυνοι 

αποκρυπτογράφησης της ταυτότητας του ασθενή ακόµη και στην περίπτωση 

που έχει γίνει ασφαλής κρυπτογράφηση (όπως περιγράψαµε παραπάνω), σηµεία 

τα οποία η οδηγία δεν αντιµετωπίζει επαρκώς. Σηµαντικό κενό υπάρχει επίσης 

στο γεγονός ότι η οδηγία περιλαµβάνει κάποιους γενικούς κανόνες, οι οποίοι θα 

πρέπει να ερµηνευτούν και να ενσωµατωθούν ανάλογα στο εκάστοτε νοµικό 

πλαίσιο, κάτι που δεν είναι αυτονόητο και αφήνει περιθώρια σηµαντικών 

παρερµηνειών από διαφορετικές χώρες, κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Επιπρόσθετα, η συγκατάθεση του ασθενή έρχεται να αναλάβει ένα µεγάλο 

µέρος της νοµιµοποίησης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση των 

δευτερογενών δεδοµένων. Όπως όµως τονίσαµε και προηγουµένως 

εναποτίθεται στον ασθενή η ευθύνη διαχείρισης των δεδοµένων του κάτι που 

προϋποθέτει φυσικά την καλή γνώση και κατανόηση των πιθανών κινδύνων 

που τον αφορούν. Στην πράξη βέβαια η διαδικασία απόκτησης της 

συγκατάθεσης εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων ασθενών είναι µια επίπονη και 

τουλάχιστον χρονοβόρα διαδικασία. Στην περίπτωση βέβαια που µια κλινική θα 

ήθελε να εκµεταλλευτεί τα προσωπικά ιατρικά δεδοµένα του ασθενή για µια 
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µελλοντική µελέτη, θα πρέπει να ξαναζητήσει την άδεια του ασθενή (µερικά 

χρόνια αργότερα) κάτι που καθιστά την διαδικασία ακόµη πιο δύσκολη και µε 

αβέβαια αποτελέσµατα (ο ασθενής µπορεί να έχει αλλάξει στοιχεία 

επικοινωνίας και η διαδικασία εντοπισµού του µπορεί να γίνει πολύ δύσκολη). 

Εναλλακτικά είναι πιθανή µια µελλοντική άρνηση συµµετοχής του ασθενή στην 

κλινική έρευνα κάτι που επηρεάζει την πορεία των µελετών, αλλάζει 

ουσιαστικά το στατιστικό δείγµα και µειώνει σηµαντικά την στατιστική ισχύ 

των συµπερασµάτων µιας και ανάλυση έχει πλέον να αντιµετωπίσει «ελλειπή 

δεδοµένα» - “missing data”.  

Από την άλλη, µια πιο ελαστική και πιο γενική συγκατάθεση θα µπορούσε 

να διευκολύνει σηµαντικά την κλινική έρευνα. Στην κατεύθυνση αυτή το 

Συµβούλιο της Ευρώπης εισηγήθηκε το 1997 αναφορικά µε την ασφάλεια των 

ιατρικών δεδοµένων, τη χρήση αυτών σε ερευνητικά προγράµµατα που 

αφορούν το δηµόσιο συµφέρον υπό την προϋπόθεση πως η έρευνα έχει εγκριθεί 

από κάποια εκλεκτική αρχή60. Φυσικά ακόµη και στην περίπτωση αυτή, αν ο 

ασθενής αντιτίθεται στη χρήση των δεδοµένων του έχει το δικαίωµα να 

διακόψει την συνεισφορά του61. Ωστόσο, στο κείµενο WP131 της οµάδας 

εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας (Ανεξάρτητη Οµάδα που δρα ως 

συµβουλευτικό όργανο µε στόχο τη διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων 

και συγκροτείται από εθνικούς εκπροσώπους της Αρχής Προστασίας 

Προσωπικών Δεδοµένων των κρατών µελών της ΕΕ. ) και συγκεκριµένα στην 

παράγραφο 4 αναφέρεται ότι το υποκείµενο θα πρέπει να έχει δώσει ρητή 

συναίνεση, «..δήλωση βουλήσεως, ελευθέρας, ρητής και εν πλήρει επιγνώσει...», 

όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 (η). 

Στην οδηγία το σηµείο αυτό έχει µεταφερθεί στο άρθρο 8, παρ. 4: 

«4. Εφόσον παρέχονται οι δέουσες εγγυήσεις, τα κράτη µέλη δύνανται, όταν 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, να θεσπίσουν και άλλες 

παρεκκλίσεις εκτός από τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 2, είτε µε εθνική 

νοµοθετική διάταξη είτε µε απόφαση της αρχής ελέγχου.» 

                                                
60 http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp131_en.pdf 
61 Council of Europe, Recommendation R (97) 5 on the protection of medical data; 

principle 12.2 
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ενώ στο πρωίµιο (παρ. 34)  αναφέρεται ότι: 

«(34) για λόγους σηµαντικού δηµόσιου συµφέροντος, θα πρέπει να 

επιτρέπεται στα κράτη µέλη να παρεκκλίνουν από την απαγόρευση 

επεξεργασίας ευαίσθητων κατηγοριών δεδοµένων σε τοµείς όπως η δηµόσια 

υγεία, η κοινωνική προστασία -ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση της 

ποιότητας και της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας καθώς και των 

διαδικασιών που ακολουθούνται για να εξετάζονται οι αιτήσεις παροχών και 

υπηρεσιών στα πλαίσια του καθεστώτος ιατροφαρµακευτικής ασφάλισης- η 

επιστηµονική έρευνα καθώς και η δηµόσια στατιστική ότι εναπόκειται, 

ωστόσο, στα κράτη µέλη να προβλέψουν ειδικές και πρόσφορες εγγυήσεις 

ώστε να προστατεύονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και η ιδιωτική ζωή των 

προσώπων». 

Παραµένει βέβαια η ασάφεια σχετικά µε την ερµηνεία και υλοποίηση του 

«...ειδικές και πρόσφορες εγγυήσεις...», κάτι που τελικά αφήνεται στην κρίση 

και δικαιοδοσία του κάθε κράτους µέλους. Μια πιθανή αντιµετώπιση του 

θέµατος αυτού θα ήταν η σύσταση ενός ανεξάρτητου σώµατος, που δεν θα 

σχετίζεται ούτε µε τους κλινικούς γιατρούς, ούτε µε τους ερευνητές που στόχο 

έχουν την εκµετάλλευση των παρεχόµενων ιατρικών δεδοµένων. Το ΄σώµα 

αυτό θα εξειδικεύεται στην διαχείριση των ευαίσθητων ιατρικών δεδοµένων και 

θα πρέπει να σταθµίζει τα ευεργετικά οφέλη της χρήσης των δεδοµένων για το 

κοινό όφελος, λαµβάνοντας όµως υπόψιν και τις θέσεις, ακόµη και τις 

πεποιθήσεις του δότη πριν δώσει την έγκριση για την περαιτέρω συµµετοχή 

στην κλινική έρευνα. Ένα τέτοιο σώµα ειδικών θα είναι ουσιαστικά σε 

καλύτερη θέση και από τον ίδιο το δότη να κρίνει και να εκτιµήσει το ρίσκο και 

τους κινδύνους που εµπεριέχει η συµµετοχή σε µια τέτοια διαδικασία62. Συνάµα 

ο µηχανισµός αυτός επιτρέπει και µιας µορφής φιλτραρίσµατος της 

πληροφορίας που επικοινωνείται στον ασθενή στην περίπτωση που πρόκειται 

για πληροφόρηση, η οποία αφορά την υγεία του ιδίου και πιθανά να τον 

επιβαρύνει ψυχολογικά. 

                                                
62 Council of Europe, Recommendation R (97) 5 on the protection of medical data; 

principle 12.2 
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Η ανάγκη για µια τέτοια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία δύναται να 

συγκροτείται σε τοπικό (ανά νοσοκοµείο) ή εθνικό επίπεδο έχει τονιστεί σε 

διάφορα σηµεία και οδηγίες όπως στην Οδηγία 2001/20/EC του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για την προσέγγιση 

των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών 

όσον αφορά την εφαρµογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές δοκιµές 

φαρµάκων προοριζόµενων για τον άνθρωπο63. Συγκεκριµένα το άρθρο 2 παρ. ια 

αναφέρει την επιτροπή Δεοντολογίας που είναι «...ανεξάρτητο όργανο σε κράτος 

µέλος το οποίο απαρτίζεται από επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας και από µη 

ιατρούς, και έχει καθήκον να διαφυλάσσει τα δικαιώµατα, την ασφάλεια και την 

ακεραιότητα των συµµετεχόντων στη δοκιµή και να καθησυχάζει το κοινό ως 

προς το θέµα αυτό, ειδικότερα εκφέροντας γνώµη για το πρωτόκολλο της 

δοκιµής, την ικανότητα των ερευνητών και την καταλληλότητα των 

εγκαταστάσεων, καθώς και για τις µεθόδους και τα έγγραφα που 

χρησιµοποιούνται προς ενηµέρωση των συµµετεχόντων ώστε να επιτευχθεί η εν 

επιγνώσει συναίνεσή τους.»  

Ωστόσο το ίδιο άρθρο, παρ. ια επισηµαίνει την σηµαντικότητα της 

έγγραφης συναίνεσης «... εν επιγνώσει συναίνεση, απόφαση γραπτή, µε 

ηµεροµηνία και υπογραφή, συµµετοχής σε κλινική δοκιµή, την οποία λαµβάνει 

οικειοθελώς, αφού ενηµερωθεί λεπτοµερώς για τη φύση, τη σηµασία, τος 

επιπτώσεις και τους κινδύνους και αφού λάβει τα κατάλληλα έγγραφα, ένα άτοµο 

ικανό να δώσει την συναίνεσή του ή, εάν πρόκειται για άτοµο µη δυνάµενο να το 

πράξει, ο νόµιµος εκπρόσωπός του. Εάν ο συµµετέχων δεν είναι εις θέση να 

γράψει, µπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις προβλεπόµενες από την εθνική 

νοµοθεσία να παρέχεται προφορική συναίνεση παρουσία ενός τουλάχιστον 

µάρτυρα...».  

                                                
63 Οδηγία 2001/20/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης 

Απριλίου 2001 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών µελών όσον αφορά την εφαρµογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές 
δοκιµές φαρµάκων προοριζόµενων για τον άνθρωπο (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:121:0034:0044:en:PDF ). Αναµένεται 
να αντικατασταθεί η οδηγία αυτή τα επόµενα χρόνια και να εκδοθεί ο ανάλογος κανονισµός. 
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Στην πράξη µιας και η Οδηγία 95/46/EC ουσιαστικά δεν ξεκαθαρίζει 

πλήρως το τοπίο αναφορικά µε την ανάγκη ύπαρξης ενός ανεξάρτητου 

σώµατος, συνήθως το ρόλο αυτό παίζουν οι επιτροπές βιοηθικής των 

πανεπιστηµιακών κλινικών. Είναι σηµαντικό λοιπόν να αρθεί αυτή η ασάφεια 

στον επερχόµενο κανονισµό και να υπάρξει µια πιο ακριβής αναφορά για την 

συγκρότηση µιας ανάλογης αρχής. Είναι προφανές ότι οι µεγάλες κλινικές 

δοκιµές πραγµατοποιούνται τις περισσότερες φορές σε ευρωπαϊκή, αν όχι σε 

παγκόσµια κλίµακα και είναι ιδιαίτερα δύσκολο και χρονοβόρο να συντονιστεί 

µια τέτοια προσπάθεια όταν δεν υπάρχει κοινά αποδεκτό πλαίσιο. Πράγµατι, 

από τις 29 Μαρτίου του 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε 

διαπραγµατεύσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες µε στόχο την ανεύρεση µιας 

διεθνούς συµφωνίας-πλαίσιο (γνωστό σαν “Data Protection Umbrella 

Agreement”) ώστε να δύναται η ανταλλαγή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

µεταξύ Ευρώπης και Αµερικής64. Κλείνοντας την αναφορά µας στην Οδηγία 

που αποτέλεσε την βάση του επερχόµενου Κανονισµού αξίζει να αναφέρουµε 

ότι ο Κανονισµός θα αντιµετωπίζει τις αδυναµίες της Οδηγίας και συνάµα 

καλείται να διαχειριστεί τις σύγχρονες διαδικτυακές υπηρεσίες του Web 2.0 µε 

βασικούς εκπροσώπους τα κοινωνικά δίκτυα και το cloud computing.  

 

4.3.4 Πρόταση	  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ	  του	  ΕΚ	  και	   του	  ΕΣ	  για	  την	  

προστασία	   των	   φυσικών	   προσώπων	   έναντι	   της	  

επεξεργασίας	   δεδομένων	   προσωπικού	   χαρακτήρα	  

και	   για	   την	   ελεύθερη	  κυκλοφορία	   των	   δεδομένων	  

αυτών	  

Το πρώτο προσχέδιο του ευρωπαϊκού Κανονισµού εκδόθηκε δύο χρόνια 

πριν µε στόχο την εφαρµογή του στα κράτη µέλη στο τέλος του 2014. Παρά 

ταύτα, αρκετές αλλαγές και προβληµατισµοί στους Ευρωπαϊκούς κύκλους 

καθυστερούσαν την εφαρµογή του και µέχρι τον Μάρτιο του 2014 ήταν ασαφές 

                                                
64 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/umbrella_factsheet_en.pdf  



 

 

54 

Ζητήµατα Διαχείρισης Δεδοµένων σε Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας 

το χρονικό πλάνο έκδοσης της τελικής του εκδοχής65. Πράγµατι προβλέπονται 

πλέον αυστηρότερες ποινές για τις εταιρείες, όρια στα προφίλ των χρηστών και 

πιο ανεξάρτητες αρχές προστασίας δεδοµένων. Το πιο σηµαντικό όµως, είναι 

ότι οι χρήστες αποκτούν «δικαίωµα στη λήθη», θα έχουν δηλαδή το δικαίωµα 

να απαιτούν τη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδοµένων τους και έτσι θα 

είναι σαν να µην υπήρξαν ποτέ στο διαδίκτυο. Σύµφωνα µε τον Ζαν Φιλίπ 

Άλπµπρεχτ (Πράσινοι, Γερµανία), «Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα ξέρουν 

ακριβώς τι πρέπει να κάνουν καθώς δεν θα υπάρχουν 28 διαφορετικές εθνικές 

νοµοθεσίες... Με τους νέους κανόνες µόνο το ελάχιστο ποσοστό των δεδοµένων 

που είναι απαραίτητα για την παροχή µιας υπηρεσίας θα συλλέγονται αρχικά . 

Επίσης, έχουµε προσθέσει νέα διάταξη η οποία θα προστατεύει τους Ευρωπαίους 

από αιτήσεις πρόσβασης από ξένες κυβερνήσεις. Ο νέος κανονισµός µειώνει 

µαζικά τους τρόπους µε τους οποίους οι επιχειρήσεις µπορούν να πωλούν τα 

δεδοµένα µας χωρίς τη γνώση και ρητή συγκατάθεσή µας.» 

Τον Μάρτιο του 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως 

και εγκρίθηκε το προτεινόµενο πλαίσιο µε 621 ψήφους υπέρ και 10 κατά, ενώ 

υπήρξαν 22 απουσίες. Έχουν πλέον ξεκινήσει οι διαπραγµατεύσεις µε το 

Συµβούλιο µε στόχο να φτάσουν σε συµφωνία για την σπουδαία νοµική 

µεταρρύθµιση πριν το τέλος του 2014. Μόλις υιοθετηθεί, τα κράτη µέλη θα 

έχουν δύο χρόνια για να θέσουν σε εφαρµογή τον Κανονισµό και να 

µεταφέρουν την Οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο66. 

                                                
65 EU Data Protection Regulation: Rocky road to compliance 

(http://www.scmagazineuk.com/eu-data-protection-regulation-rocky-road-to-
compliance/article/357307/ ) 

66 Τι µάθαµε στην ολοµέλεια: Ουκρανία, προστασία δεδοµένων και Τρόικα  
(Σύνοδος Ολοµέλειας  Άρθρο - Θεσµικά όργανα − 14-03-2014)
 http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140313STO38908/  
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Στην ενότητα αυτή θα κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στα βασικότερα 

σηµεία του Κανονισµού αφού πρώτα αναδείξουµε για µια ακόµη φορά τη 

συναίσθηση του κινδύνου και την διαφωνία των ευρωπαίων πολιτών τόσο στην 

συλλογή δεδοµένων από εφαρµογές κινητών τηλεφώνων χωρίς την 

συγκατάθεσή τους (Εικόνα 4.1), όσο και στην προοπτική χρήσης των 

δεδοµένων από τις ενδιαφερόµενες εταιρίες.  

Το προσχέδιο του Κανονισµού ουσιαστικά κληρονοµεί το µεγαλύτερο µέρος 

της σχετικής Οδηγίας και πρόκειται για µια αναθεώρηση της τελευταίας. Ο 

Κανονισµός διαιρείται σε 11 Κεφάλαια και τις αντίστοιχες ενότητες που 

περιλαµβάνουν τα παρακάτω άρθρα: 

• Κεφάλαιο Ι (άρθρα 1-4): Γενικές διατάξεις 

o Περιλαµβάνουν τους ορισµούς που προϋπήρχαν στην Οδηγία, 

ενώ δίνουν και νέους ορισµούς σχετικά µε «γενετικά-

βιοµετρικά δεδοµένα, δεδοµένα υγείας», «ρητή» (explicit) 

 

Εικόνα 4.1: Προβληµατισµοί Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε την Προστασία 

Δεδοµένων (Ιούνιος 2011) - Πηγή: Flash Eurobarometer 359 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf)  
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συγκατάθεση, παιδί (βάσει του Συνθήκης Ηνωµένων Εθνών για 

τα Δικαιώµατα του Παιδιού67 και «Επιβλέπουσα Αρχή». 

• Κεφάλαιο ΙΙ (άρθρα 5-10): Αρχές 

o Οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 και συγκεκριµένα στην 

επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων αντιστοιχούν στο 

άρθρο 6 της Οδηγίας. Ωστόσο νέα στοιχεία, όπως η αρχή της 

διαφάνειας, η διασαφήνιση της αρχής χρήσης της ελάχιστης 

πληροφορίας (γνωστής ως data minimization principle) και η 

ευθύνη του επεξεργαστή δεδοµένων, κάνουν την εµφάνισή 

τους. 

• Κεφάλαιο ΙΙΙ (άρθρα 11-21): Δικαιώµατα του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα – 5 ενότητες 

o Πρόκειται για ρυθµίσεις της προγενέστερης οδηγίας µε νέα 

στοιχεία στα άρθρα 14 και 15, όπου οριοθετεί τις υποχρεώσεις 

του χειριστή των δεδοµένων και ορίζει µεταξύ άλλων την 

ενηµέρωση του δότη σχετικά µε τη διάρκεια χρήσης και 

κατοχής των δεδοµένων του και το δικαίωµα του τελευταίου 

στην διαγραφή των δεδοµένων αυτών. 

• Κεφάλαιο IV (άρθρα 22-39): Υπεύθυνος και εκτελών την επεξεργασία - 

5 ενότητες  

o Νέα στοιχεία υπεισέρχονται στο άρθρο 26, όπου εν µέρει 

βασιζόµενο στο ανάλογο άρθρο 17, παρ. 2 της Οδηγίας 

αναφέρει πως ο εκτελών την επεξεργασία βάσει οδηγιών που 

έχει λάβει από τον χειριστή των δεδοµένων, θεωρείται και 

αυτός χειριστής.  

o Ενώ στο άρθρο 35 ορίζει υποχρεωτικά την ύπαρξη του 

υπευθύνου προστασίας δεδοµένων, κάτι που όπως τονίσαµε 

στην προηγούµενη ενότητα αφήνονταν στα χέρια του κάθε 

κράτους µέλους να το διαχειριστεί. 

• Κεφάλαιο V (άρθρα 40-45): Διαβίβαση σε τρίτες χώρες 

                                                
67 Adopted and opened for signature, ratification and accession by the United Nations 

General Assembly resolution 44/25 of 20.11.1989. 
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• Κεφάλαιο VI (άρθρα 46-54): Ανεξάρτητες αρχές ελέγχου - 2 ενότητες 

o Το άρθρο 46 ουσιαστικά υποχρεώνει τα κράτη µέλη να ορίσουν 

ανεξάρτητες αρχές ελέγχου (όπως αναφέρει και το άρθρο 28, 

παρ. 1 της οδηγίας), ενώ διευρύνει την αποστολή τους 

καλώντας σε συνεργασίες µεταξύ των κρατών και της 

επιτροπής.  

• Κεφάλαιο VII (άρθρα 55-72): Συνεργασία και συνεκτικότητα 

o ���Σε συνέχεια του προηγούµενου κεφαλαίου εισάγονται ρητοί 

κανόνες για την υποχρεωτική και αµοιβαία συνδροµή των 

κρατών µελών προς το αίτηµα άλλης αρχής ελέγχου, ενώ στην 

ενότητα 3 µιλάει για την τη σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Προστασίας Δεδοµένων και τον τρόπο που αυτή θα 

στελεχώνεται. 

• Κεφάλαιο VIIΙ (άρθρα 73-76): Προσφυγές, ευθύνη, κυρώσεις  

• Κεφάλαιο IΧ (άρθρα 80-85): Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας 

δεδοµένων, όπως για παράδειγµα στην Υγεία  

o Το άρθρο 80 υποχρεώνει τα κράτη µέλη να θεσπίσουν 

εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από τις ειδικές διατάξεις του 

κανονισµού, όταν είναι απαραίτητο να συµβιβάσει το δικαίωµα 

στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε το 

δικαίωµα της ελευθερίας της έκφρασης. Βασίζεται στο άρθρο 9 

της οδηγίας 95/46 / ΕΚ, όπως έχει ερµηνευθεί από το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

o Το άρθρο 81 υποχρεώνει τα κράτη µέλη, για ειδικές κατηγορίες 

δεδοµένων, όπως στην Υγεία, να προβλέψουν ειδικές και 

πρόσφορες εγγυήσεις ώστε να προστατεύονται τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα και η ιδιωτική ζωή των προσώπων. 

o Το άρθρο 83 καθορίζει ειδικούς όρους για την επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων για ερευνητικούς σκοπούς, ιστορικούς, 

στατιστικούς και επιστηµονικούς. 

• Κεφάλαιο Χ, ΧΙ (άρθρα 86, 87) : εξουσιοδοτικές πράξεις 

• Κεφάλαιο ΧΙ (άρθρα 88-91) : τελικές διατάξεις  
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4.3.5 Ζητήματα	  ερμηνείας	  του	  Κανονισμού	  

Όπως προαναφέραµε ο Κανονισµός68 µοιράζεται την πλειονότητα των 

στοιχείων του από την προϊούσα Οδηγία. Καταρχήν το άρθρο 4 αναγνωρίζει σαν 

υποκείµενο όχι µόνο τον δότη του οποίου τα προσωπικά στοιχεία είναι γνωστά, 

αλλά και εκείνον, ο οποίος µπορεί να ταυτοποιηθεί µέσω διασταύρωσης λοιπών 

σχετικών δεδοµένων. Συγκεκριµένα, ορίζει σαν:  

• «υποκείµενο των δεδοµένων» ένα συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο ή ένα 

φυσικό πρόσωπο που µπορεί να προσδιοριστεί, άµεσα ή έµµεσα, από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

είτε µέσω ενός αριθµού ταυτότητας , είτε µέσω δεδοµένων που αναδεικνύουν 

τον τόπο κατοικίας του δότη ή µέσω στοιχείων που αφορούν την φυσική, 

βιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονοµική, πολιτιστική ή κοινωνική 

ταυτότητα του προσώπου69. 

• «προσωπικά δεδοµένα» κάθε στοιχείο που σχετίζεται µε το υποκείµενο των 

δεδοµένων70. 

Εν συνεχεία, οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 αφορούν την επεξεργασία 

των προσωπικών δεδοµένων και αντιστοιχούν στο άρθρο 6 της Οδηγίας. Ωστόσο 

στην παρ. 5c διευκρινίζεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων θα 

πρέπει να είναι κατάλληλη, συναφής, και να περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο σε 

σχέση µε τους σκοπούς για τους οποίους υφίστανται επεξεργασία, ενώ πρέπει να 

υποβάλλονται σε επεξεργασία µόνον εάν και εφόσον, οι σκοποί δεν µπορούν να 

εκπληρωθούν από την επεξεργασία λοιπών πληροφοριών που δεν εµπίπτουν σε 

προσωπικά δεδοµένα71. 

                                                
68 Ο Κανονισµός δεν διατίθεται προς το παρόν στην Ελληνική γλώσσα, οπότε παρατίθεται 

στο υποσέλιδο το γνήσιο κείµενο στα Αγγλικά στα σηµεία που γίνεται αναφορά 
69 'data subject' means an identified natural person or a natural person who can be 

identified, directly or indirectly, by means reasonably likely to be used by the controller or by 
any other natural or legal person, in particular by reference to an identification number, location 
data, online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, 
mental, economic, cultural or social identity of that person; 

70 'personal data' means any information relating to a data subject; 
71 Personal data must be  
(c) adequate, relevant, and limited to the minimum necessary in relation to the purposes 

for which they are processed; they shall only be processed if, and as long as, the purposes could 
not be fulfilled by processing information that does not involve personal data;  
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Αναφορικά µε τα µέτρα διασφάλισης των προσωπικών δεδοµένων από µη 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, το άρθρο 17 της Οδηγίας έχει επεκταθεί και 

µεταφερθεί στο άρθρο 30 του Κανονισµού. Μια ενδιαφέρουσα προσθήκη αποτελεί 

το άρθρο 23 µε τίτλο «Η προστασία των δεδοµένων ήδη από τον σχεδιασµό και εξ 

ορισµού». Συγκεκριµένα αναφέρει:  

«Έχοντας υπόψη την σύγχρονη τεχνολογία και το κόστος εφαρµογής, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, τόσο κατά τη στιγµή του καθορισµού των 

µέσων για την επεξεργασία, αλλά και κατά τη στιγµή της ίδιας της επεξεργασίας 

να εφαρµόζει τα κατάλληλα τεχνικά µέσα και οργανωτικά διαδικασίες µε τρόπο 

κατάλληλο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος 

κανονισµού και να εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωµάτων του δότη των 

δεδοµένων.»72 

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 33 αναφέρει πως: 

«Όταν επεξεργασία παρουσιάζει ιδιαίτερους κινδύνους για τα δικαιώµατα και τις 

ελευθερίες των δοτών των δεδοµένων λόγω της φύσης, της εµβέλειας ή των 

σκοπών της έρευνας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία που 

ενεργεί για λογαριασµό του ελεγκτή θα πρέπει να εκτίµησει τις επιπτώσεις της 

σχεδιαζόµενης επεξεργασίας στην διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων.»73 

ενώ στην παρ. β όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους γίνεται αναφορά στα 

δεδοµένα που αφορούν στην υγεία, τις επιδηµιολογικές/ ψυχικές έρευνες κλπ.74 Το 

εξαιρετικά ενδιαφέρον σηµείο του Κανονισµού σαν επιστέγασµα όλων των 

παραπάνω είναι η πρόβλεψη του άρθρου 34, όπου η θέση του δότη δεδοµένων έχει 

εξαιρετική σηµασία και συγκεκριµένα ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να 

αναζητήσει τις προσωπικές απόψεις του δότη αναφορικά µε την εν δυνάµει έρευνα 

                                                
72 Having regard to the state of the art and the cost of implementation, the controller shall, 

both at the time of the determination of the means for processing and at the time of the 
processing itself, implement appropriate technical and organizational measures and procedures 
in such a way that the processing will meet the requirements of this Regulation and ensure the 
protection of the rights of the data subject. 

73 Where processing operations present specific risks to the rights and freedoms of data 
subjects by virtue of their nature, their scope or their purposes, the controller or the processor 
acting on the controller's behalf shall carry out an assessment of the impact of the envisaged 
processing operations on the protection of personal data. 

74 Particular present specific risks: information on sex life, health, race and ethnic origin or 
for the provision of health care, epidemiological researches, or surveys of mental or infectious 
diseases, where the data are processed for taking measures or decisions regarding specific 
individuals on a large scale; 
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αφού πρώτα έχει εξηγήσει τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύει µια τέτοια 

έρευνα για τον ίδιο τον δότη. Στην περίπτωση, µάλιστα, που οι πιθανοί κίνδυνοι 

είναι υψηλοί το θέµα θα πρέπει να αντιµετωπιστεί από την Εθνική Επιβλέπουσα 

Αρχή75. 

Στο κεφάλαιο 2 και ειδικά στο άρθρο 6 γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην 

ανάγκη της συγκατάθεσης76 του δότη, ενώ στο επόµενο άρθρο 7 (1) οι 

επισηµάνσεις της οµάδας εργασίας του άρθρου 29 (βλ. §4.3.3) αναφορικά µε το 

ρόλο του υπευθύνου επεξεργασίας, ο οποίος φέρει το βάρος της συγκατάθεσης 

του δότη για την εκµετάλλευση των δεδοµένων του για συγκεκριµένους 

σκοπούς. Πιο συγκεκριµένα όµως αποδυναµώνεται ο ρόλος του δότη (σε σχέση 

µε την Οδηγία) αναφορικά µε την υγεία, µιας και στο άρθρο 81 (1), παρ. β και γ 

αναφέρει πως η επεξεργασία δεδοµένων για δευτερογενείς σκοπούς µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί όταν συντρέχουν λόγοι: 

• «(β) ... δηµοσίου συµφέροντος στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, όπως 

είναι η προστασία έναντι των σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την 

υγεία ή την εξασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας 

(φαρµακευτικά προϊόντα ή ιατρικά µηχανήµατα)77  

• (γ) ... δηµοσίου συµφέροντος σε τοµείς όπως η κοινωνική προστασία, 

ιδίως προκειµένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η σχέση κόστους-

αποτελεσµατικότητας των παροχών και υπηρεσιών του συστήµατος 

ασφάλισης υγείας78. 

                                                
75 The controller or the processor as the case may be shall obtain an authorisation from the 

supervisory authority prior to the processing of personal data, in order to ensure the compliance 
of the intended processing with this Regulation and in particular to mitigate the risks involved 
for the data subjects where a controller or processor adopts contractual clauses as provided for 
in point (d) of Article 42(2) or does not provide for the appropriate safeguards in a legally 
binding instrument as referred to in Article 42(5) for the transfer of personal data to a third 
country or an international organisation. 

76 the data subject has given consent to the processing of their personal data for one or more 
specific purposes; 

77 (b) reasons of public interest in the area of public health, such as protecting against 
serious cross-border threats to health or ensuring high standards of quality and safety, inter alia 
for medicinal products or medical devices;  

78 (c) other reasons of public interest in areas such as social protection, especially in order 
to ensure the quality and cost-effectiveness of the procedures used for settling claims for 
benefits and services in the health insurance system. 
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Τέλος, στο άρθρο 83 του Κανονισµού διαχωρίζεται ουσιαστικά η 

επεξεργασία από την δηµοσίευση προσωπικών δεδοµένων για τις ανάγκες της 

έρευνας. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 83 (1) αναφέρει: 

«Εντός των ορίων του παρόντος κανονισµού, τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα µπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία για ιστορικούς, 

στατιστικούς ή επιστηµονικούς ερευνητικούς σκοπούς µόνο εάν:  

(α) οι σκοποί αυτοί δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν µε άλλο τρόπο 

από την επεξεργασία δεδοµένων τα οποία δεν επιτρέπουν ή δεν 

επιτρέπουν πλέον την ταυτοποίηση του υποκειµένου των δεδοµένων 

(β) τα στοιχεία που επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες ενός 

προσδιορισµένου ή προσδιορίσιµου υποκείµενου, διατηρούνται χωριστά 

από τις άλλες πληροφορίες, εφόσον οι σκοποί αυτοί µπορούν να 

εκπληρωθούν µε αυτόν τον τρόπο79.» 

Είναι, λοιπόν, εφικτή η επεξεργασία δεδοµένων σε ένα «κλειστό» ελεγχόµενο 

κύκλο ερευνητών που έχουν πρόσβαση τόσο στα κρυπτογραφηµένα (ανώνυµα) 

δεδοµένα, όσο και στα κλειδιά αποκρυπτογράφησης αυτών υπό προϋποθέσεις 

(ότι δεν δύναται να πραγµατοποιηθεί η έρευνα χωρίς τα δεδοµένα αυτά, και υπό 

την προϋπόθεση πως τα δεδοµένα είναι ανώνυµα, ενώ τα κλειδιά για την 

αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων κρατούνται σε έναν τρίτο φορέα). 

Αντίθετα, όταν πρόκειται για την δηµοσίευση δεδοµένων το άρθρο 83 (2) 

αναφέρει: 

«Φορείς που διεξάγουν ... επιστηµονική έρευνα µπορούν να δηµοσιεύσουν ή 

να δηµοσιοποιούν τα προσωπικά δεδοµένα µόνο εάν:  

(α) το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή, υπό τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7 

                                                
79 Within the limits of this Regulation, personal data may be processed for historical, 

statistical or scientific research purposes only if:  
(a) these purposes cannot be otherwise fulfilled by processing data which does not permit 

or not any longer permit the identification of the data subject;  
(b) data enabling the attribution of information to an identified or identifiable data subject 

is kept separately from the other information as long as these purposes can be fulfilled in this 
manner. 
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(β) η δηµοσίευση των προσωπικών δεδοµένων είναι απαραίτητη για να 

παρουσιάσει τα ευρήµατα της έρευνας ή για να διευκολύνει την έρευνα στο 

βαθµό που τα συµφέροντα ή τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις ελευθερίες 

των υποκειµένων των δεδοµένων δεν υπερισχύουν τα συµφέροντα αυτά ή  

(γ) το υποκείµενο των δεδοµένων παρέχει τα δεδοµένα δηµόσια.»80 

Στην περίπτωση, λοιπόν, της δηµοσίευσης δεδοµένων χρειάζεται η συναίνεση 

του δότη, όπως ορίζεται στην παρ. α αν και στην επόµενη παράγραφο 

αναιρείται ο περιορισµός αυτός αν πρόκειται να διευκολυνθεί η έρευνα που 

κρίνεται πως αφορά το δηµόσιο συµφέρον και τα αποτελέσµατά της έχουν 

βαρύτερη σηµασία σε σχέση µε τους ατοµικούς κινδύνους που διατρέχει ο 

µεµονωµένος δότης.  

Αποδυναµώνοντας περαιτέρω τη συγκατάθεση του δότη, η παράγραφος 3 

αναφέρει πως:  

«Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 86 για τον προσδιορισµό των κριτηρίων και των απαιτήσεων για 

την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων για τους σκοπούς που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 2, καθώς και να θέτει αναγκαία όρια 

στα δικαιώµατα και την πρόσβαση του δότη στα δεδοµένα του και να 

περιγράφει λεπτοµερώς τις προϋποθέσεις και τις εγγυήσεις για τα 

δικαιώµατα του δότη δεδοµένων υπό αυτές τις συνθήκες.»81 

Με άλλα λόγια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να διαχειριστεί 

καταστάσεις όπου υπάρχει διάσταση µεταξύ των προσωπικών πεποιθήσεων του 

                                                
80 Bodies conducting historical, statistical or scientific research may publish or otherwise 

publicly disclose personal data only if: 
(a) the data subject has given consent, subject to the conditions laid down in Article 7;  
(b) the publication of personal data is necessary to present research findings or to facilitate 

research insofar as the interests or the fundamental rights or freedoms of the data subject do not 
override these interests; or 

(c) the data subject has made the data public. 
81 The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 

86 for the purpose of further specifying the criteria and requirements for the processing of 

personal data for the purposes referred to in paragraph 1 and 2 as well as any necessary 

limitations on the rights of information to and access by the data subject and detailing the 

conditions and safeguards for the rights of the data subject under these circumstances. 
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δότη και του κοινωνικού συµφέροντος. Το σηµείο αυτό εγείρει σηµαντικούς 

προβληµατισµούς τη στιγµή που ένα εκτενέστατος Κανονισµός µε 91 άρθρα 

αδυνατεί να καλύψει όλα τα πιθανά θέµατα που δύναται να προκύψουν.  
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5 Σύγχρονες	  τεχνικές	  προσεγγίσεις	  

εξασφάλισης	  ανωνυμίας	  και	  

διαχείρισης	  προσωπικών	  δεδομένων	  

5.1 Ασφάλεια	  πληροφοριακών	  συστημάτων	  

Όπως τονίσαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, η διαχείριση των προσωπικών 

δεδοµένων θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και να εξασφαλίζεται η 

ιδιωτικότητα του ασθενή ή δότη δεδοµένων. Ένας µηχανισµός πλαίσιο που δεν 

θα εξασφαλίζει τα παραπάνω µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε νοµικές συνέπειες, 

αλλά και στην ουσιαστική απόσυρση των προσωπικών δεδοµένων του δότη από 

κάποια εν δυνάµει µελέτη στην οποία είχαν χρησιµοποιηθεί. Φυσικά, στην 

περίπτωση διαρροής δεδοµένων, λόγω ελλιπούς πλαισίου ασφάλειας, η βλάβη 

που υπέστη ο δότης είναι τις περισσότερες ανεπανόρθωτη µιας και τα δεδοµένα 

είναι πλέον εκτός ελέγχου και δεν µπορεί να ιχνηλατηθούν οι πιθανές διαδροµές 

που αυτά ακολούθησαν στο σύγχρονο κόσµο του διαδικτύου. Είναι λοιπόν 

ιδιαίτερα σηµαντικό να εξασφαλίσουµε την πρόσβαση σε προσωπικά δεδοµένα 

µόνο σε εκείνους που έχουν δικαιοδοσία να τα προσπελαύνουν.  

Για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερο γνωστικό επιστηµονικό 

αντικείµενο, αυτό της ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων, το οποίο έχει 

σαν στόχο την προστασία των δεδοµένων που βρίσκονται σε υπολογιστικά 

συστήµατα που είναι διασυνδεδεµένα ή όχι, στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριµένα, 

έχουν αναπτυχθεί τόσο τεχνικές και µεθοδολογίες, όσο και διοικητικά µέτρα 

και διαδικασίες µε στόχο την προστασία από κάθε είδους απειλή, σκόπιµη ή 

τυχαία. Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε επιγραµµατικά µόνο στις τρεις 

βασικές αρχές που αποτελούν τους πυλώνες της ασφάλειας πληροφοριακών 

συστηµάτων. 
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5.1.1 Εμπιστευτικότητα82	  

Η εµπιστευτικότητα διασφαλίζει την θωράκιση των ευαίσθητων 

πληροφοριών, ώστε να µην αποκαλύπτονται σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα, 

µέσω ψηφιακής υποκλοπής. Για παράδειγµα, ο µεγαλύτερος ιστότοπος 

ηλεκτρονικού εµπορίου eBay δέχτηκε από τέλος Φεβρουαρίου έως και αρχές 

Μαρτίου µαζική επίθεση από χάκερς µε στόχο  σκοπό την κλοπή προσωπικών 

δεδοµένων όπως κωδικούς και emails χρηστών της σελίδας. Οι χάκερς 

απέκτησαν πρόσβαση στα κωδικοποιηµένα δεδοµένα που διατηρούσε η εταιρία 

στις βάσεις δεδοµένων της83. Φυσικά, η διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών 

µπορεί να γίνει µε πιο παραδοσιακές µεθόδους από την ψηφιακή υποκλοπή, µε 

πιο κλασσικό παράδειγµα την κλοπή φορητών υπολογιστών84. 

Είναι λοιπόν αρκετά πιθανή µια τέτοια δυσάρεστη εξέλιξη. Για το λόγο 

αυτό µιλάµε για ανώνυµα δεδοµένα στην περίπτωση των κλινικών δοκιµών.  

 

5.1.1.1 Ανωνυμία	  

Προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα τεχνικό πλαίσιο διασφάλισης της 

ανωνυµίας, τα δεδοµένα όλων των ασθενών που χρησιµοποιούνται στην 

έρευνα, θα πρέπει να έχουν υποστεί επεξεργασία και να γίνεται η χρήση 

ψευδώνυµων. Ουσιαστικά κάτι τέτοιο είναι εφικτό αντικαθιστώντας το όνοµα 

ενός ατόµου και άλλα ευαίσθητα χαρακτηριστικά µε µια τεχνητή ετικέτα, ώστε 

εµποδίζεται, αν όχι να καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η αναγνώριση του 

υποκειµένου. Εκτός βέβαια από τη χρήση ψευδωνύµου, θα πρέπει να 

συνάπτονται συµβάσεις µεταξύ ενός διοικητικού οργάνου, που θα είναι η Αρχή 

Προστασίας Δεδοµένων (ΑΠΔ) του έργου από τη µία πλευρά και από κάθε 

εταίρο του έργου (π.χ. Νοσοκοµείο, Ερευνητικό Κέντρο , Πανεπιστήµιο κλπ.), 

από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι απαραίτητο προκειµένου να διασφαλιστεί ότι 

                                                
82 Confidentiality is defined as “ensuring that information is accessible only to those 

authorized to have access” in ISO/IEC 27002. 
83 H Eset ενηµερώνει για το Ebay (TechPress.gr: 

http://www.techpress.gr/index.php/archives/68408 ) 
84 Το 2006 µια µελέτη µε τη συνεργασία 480 εταιριών έδειχνε ότι 80% των εταιριών είχε 

πρόβληµα µε διαρροή πληροφοριών λόγο κλοπής φορητού (Αναζητώντας τις αιτίες: 
http://www.skai.gr/news/opinions/article/66453/Αναζητώντας-τις-αιτίες/). 
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τα δεδοµένα χρησιµοποιούνται µόνο εντός του πεδίου εφαρµογής του έργου και 

ότι κάθε εταίρος τηρεί τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας των δεδοµένων. 

Έτσι, το πλαίσιο της ανωνυµίας αποτελείται από ψευδωνύµου και τη 

δηµιουργία µιας κλειστής οµάδας χρηστών µέσω των συµβάσεων και των 

µέτρων ασφαλείας. 

Σε ένα περιβάλλον νοσοκοµείου θα µπορούσε να ακολουθηθεί η παρακάτω 

διαδικασία: 

• Τα δεδοµένα που αφορούν έναν ασθενή συλλέγονται από τον 

θεράποντα ιατρό σε ένα νοσοκοµείο (µιας και αυτός έρχεται σε 

άµεση επαφή µε τον ασθενή), αναλύονται και αποθηκεύονται στο 

νοσοκοµείο.  

• Με τη συναίνεση του ασθενούς, ο γιατρός µπορεί να µεταδώσει 

δεδοµένα του ασθενούς στη βάση δεδοµένων ερευνητικού έργου.  

o Κατά τη 

διάρκεια της µετάδοσης, τα 

δεδοµένα είναι ανώνυµα και έχουν 

αφαιρεθεί όλα τα άµεσα 

αναγνωριστικά του υποκειµένου µε 

τη βοήθεια του ψευδώνυµου.  

o  Το κλειδί 

που συνδέει ένα ψευδώνυµο µε ένα 

συγκεκριµένο ασθενή (και ως εκ 

τούτου επιτρέπει την εκ νέου 

αναγνώριση) αποθηκεύεται µε 

ασφάλεια σε έναν ανεξάρτητο 

παροχέα πιστοποίησης (Certificate Authority - Trusted Third 

Party). Ο παροχέας αυτός ουσιαστικά αποτελεί ένα τρίτο 

φορέα κοινής εµπιστοσύνης τόσο από τον δότη των 

δεδοµένων, όσο και από τον λήπτη των δεδοµένων (Εικόνα 

5.1).  

Ως εκ τούτου, το πλαίσιο της ανωνυµίας διασφαλίζει ότι τα δεδοµένα που 

περιέχονται στις βάσεις δεδοµένων του έργου που είναι προσβάσιµες για τους 

 

Εικόνα 5.1: Το κλειδί που 

συνδέει ένα ψευδώνυµο µε ένα 

συγκεκριµένο ασθενή 

αποθηκεύεται µε ασφάλεια σε 

έναν ανεξάρτητο παροχέα 

πιστοποίησης. 
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εταίρους του έργου δεν µπορεί να είναι άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένες µε ένα 

άτοµο. Το νοµικό πλαίσιο για τη στήριξη της ανωνυµίας θα πρέπει να 

αποτελείται από συµβάσεις που έχουν συναφθεί µεταξύ της Αρχής Προστασίας 

Δεδοµένων και κάθε  

ερευνητικού οργανισµού που θέλει να είναι µέρος του δικτύου. Οι συµβάσεις 

αυτές επιβάλλουν νοµική υποχρέωση για τους συµµετέχοντες στο έργο να µην 

προβεί σε όλες τις ενέργειες, προκειµένου να αναγνωρίσει εκ νέου τους 

ασθενείς. Επιπλέον, περιέχουν υποχρεώσεις όσον αφορά τη χρήση της 

 

Εικόνα 5.2: Απεικόνιση πλαισίου διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων σε 

κλινικές µελέτες. Από την αριστερή πλευρά έχουµε τους διαχειριστές των 

δεδοµένων που συχνά είναι τα νοσοκοµεία, τα οποία µε την σειρά τους έχουν 

πάρει την συγκατάθεση των ασθενών. Στη δεξιά πλευρά έχουµε τους 

καταναλωτές των δεδοµένων, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδοµένα σε µια 

«ψευδο-ανώνυµη» έκδοσή τους, η οποία δεν εµποδίζει την πορεία της 

έρευνας. Οι ερευνητικοί φορείς που έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα 

αποτελούν ένα κλειστό κύκλο εµπιστοσύνης πέρα από τον οποίο δεν θα 

πρέπει να εξέλθουν τα δεδοµένα, ακόµη και στην «ψευδο-ανώνυµη» µορφή 

τους. Ένας τρίτος φορέας εµπιστοσύνης διατηρεί τα κλειδιά που επιτρέπουν 

την «επανα-ταυτοποίηση» του ασθενή.  
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υποδοµής ασφάλειας.  

Όσον αφορά τη διαδικασία δηµιουργίας του ψευδωνύµου, πιθανές 

παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής είναι πάλι πιθανές είτε λόγω ενός ανεπαρκούς 

ψευδωνύµου, είτε λόγω του γεγονότος ότι δεν αφαιρέθηκαν όλα τα 

χαρακτηριστικά του δότη µε αποτέλεσµα την πιθανή αναγνώρισή του. Όλα τα 

παραπάνω καθιστούν την προσέγγιση του ψευδωνύµου αναποτελεσµατική. 

Ακόµη και σε αυτή την περίπτωση βέβαια ο δότης διασφαλίζεται νοµικά µιας 

και η διαχείριση και χρήση των δεδοµένων του θα πρέπει να εναρµονίζονται µε 

την συγκατάθεσή που ο ίδιος παρείχε. Η ζηµιά βέβαια στην περίπτωση αυτή 

έχει γίνει και τα δεδοµένα του έχουν διαρρεύσει. 

Σχηµατικά, η υλοποίηση ενός τεχνικού πλαισίου διαχείρισης προσωπικών 

δεδοµένων απεικονίζεται στην Εικόνα 5.2. 

 

5.1.1.2 Συγκατάθεση	  

Όπως είδαµε προηγουµένως, η συγκατάθεση αποτελεί την δικλείδα 

ασφαλείας σε περίπτωση που η χρήση ψευδωνύµου δεν ήταν επιτυχής. Ως εκ 

τούτου, η απόκτηση συναίνεσης είναι πολύ σηµαντική για το πλαίσιο 

προστασίας των δεδοµένων και ουσιαστικά εµπλέκει τον δότη στην όλη 

διαδικασία, οδηγώντας µε αυτόν τον τρόπο στη διαφάνεια και τη δηµιουργία 

εµπιστοσύνης. 

Ωστόσο, προκειµένου η συγκατάθεση να είναι έγκυρη, οι ασθενείς (ή οι 

νόµιµοι εκπρόσωποί τους) πρέπει να την παρέχουν ελεύθερα, δηλαδή 

εθελοντικά γνωρίζοντας όλες τις προεκτάσεις της επεξεργασίας των δεδοµένων 

τους. Ως εκ τούτου, όλη η επεξεργασία των δεδοµένων πρέπει να είναι 

διαφανής. Αυτό σηµαίνει ότι οι ασθενείς θα πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά 

µε την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδοµένων, το σκοπό της 

επεξεργασίας των δεδοµένων τους, τα δικαιώµατά τους, την ασφάλεια της 

επεξεργασίας των δεδοµένων, και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών. 

Επιπλέον, ο φορέας επεξεργασίας δεδοµένων πρέπει να είναι σε θέση να 

αποδείξει ότι η συγκατάθεση δόθηκε.  

Ωστόσο, η συγκατάθεση µπορεί να είναι προβληµατική, µε κύριο πρόβληµα 

την µη κατανόηση από το υποκείµενο των διαστάσεων που µπορεί να πάρει η 
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έρευνα. Στην περίπτωση αυτή, το πλαίσιο της ανωνυµίας καταστρέφεται και 

«εν επιγνώσει» συναίνεση δεν δόθηκε. Στην προηγούµενη ενότητα 

αναφερθήκαµε σε πληθώρα παρόµοιων προβληµάτων που δύναται να 

εµφανιστούν και η εθνική νοµοθεσία δεν αντιµετωπίζει ξεκάθαρα. 

5.1.2 Ακεραιότητα85	  

Η ακεραιότητα αναφέρεται στη διασφάλιση της διατήρησης των δεδοµένων 

ενός πληροφοριακού συστήµατος στην αρχική τους µορφή, χωρίς ανεπιθύµητες 

τροποποιήσεις, αφαιρέσεις ή προσθήκες από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Η 

διασφάλιση της ακεραιότητας εφαρµόζεται και στα ίδια τα υπολογιστικά 

συστήµατα, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση ή χρήση των υπολογιστών και 

δικτύων του συστήµατος από άτοµα χωρίς την ανάλογη εξουσιοδότηση.  

Για παράδειγµα, µια εφηµερίδα που δηµοσιεύει τα άρθρα της και στο 

Διαδίκτυο θα ήθελε αυτά τα άρθρα να είναι ασφαλή από µετατροπές ενός χάκερ 

που επιθυµεί να εισάγει λανθασµένες πληροφορίες στα κείµενα. Ακριβώς αυτό 

συνέβη το 1995, όταν άγνωστα άτοµα κατάφεραν να εξουδετερώσουν τα µέτρα 

ασφάλειας της Ελευθεροτυπίας και να εισαγάγουν πρωτοσέλιδο άρθρο για τον 

πρόωρο θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, που εκείνη τη στιγµή νοσηλευόταν 

στο Ωνάσειο86. Ανάλογος βέβαια κίνδυνος υπάρχει όχι µόνο από την αλλοίωση 

των δεδοµένων, αλλά από την διάδοση εσφαλµένων δεδοµένων µέσω µέσων 

κοινωνική δικτύωσης που µπορούν να έχουν σηµαντική και τάχιστη διείσδυση 

στην κοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα µε µεγαλύτερες συνέπειες, το 

περιστατικό µε το Associated Press, όπου ανέφερε εκρήξεις στον Λευκό Οίκο 

µε αποτέλεσµα τον τραυµατισµό του προέδρου Οµπάµα. Φήµη, που όπως 

αποδείχτηκε εκ των υστέρων, δηµιουργήθηκε από παράνοµη πρόσβαση χάκερ 

στον λογαριασµό που διατηρεί το αµερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο στο 

twitter, η οποία όµως διαδόθηκε και αναπαράχθηκε µε µεγάλη ταχύτητα από 

                                                
85 Integrity is defined as “safeguarding the accuracy and completeness of information and 

processing methods” in “ISO/IEC 27002” 
86 Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 7 Οκτωβρίου 1996: 

http://www.hri.org/info/articles/96-10-07.elot.html 
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πολλά µέσα σε όλο τον κόσµο. Στο ενδιάµεσο βέβαια προκάλεσε µεγάλη 

αναταραχή στην Wall ρίχνοντας τον δείκτη DOW jones 100 µονάδες87.  

Στην περίπτωση βέβαια που µελετάµε και αφορά τα προσωπικά δεδοµένα 

στην υγεία η παραβίαση της ακεραιότητας ουσιαστικά οδηγεί στη χρήση 

                                                
87 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2313652/AP-Twitter-hackers-break-news-

White-House-explosions-injured-Obama.html 

 

Εικόνα 5.2: Πλασµατική αύξηση της επισκεψιµότητας µιας διαδικτυακής 

σελίδας µε αποτέλεσµα την διακοπή της υπηρεσίας µιας και ο εξυπηρετητής 

δεν δύναται να αντεπεξέλθει σε έναν τεράστιο αριθµό ταυτόχρονων 

επισκέψεων (http://en.wikipedia.org/wiki/Stacheldraht)  
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πλασµατικών δεδοµένων, τα οποία παύουν να αντικατοπτρίζουν την 

πραγµατικότητα και είναι εξ ορισµού ψευδή. 

 

5.1.3 Διαθεσιμότητα	  

Η διαθεσιµότητα αναφέρεται στη διασφάλιση της πρόσβασης σε δεδοµένα 

και υπολογιστικά συστήµατα, τα οποία θα πρέπει να είναι στη διάθεση των 

χρηστών όποτε απαιτείται η χρήση τους. Συχνά, τα σύγχρονα πληροφοριακά 

συστήµατα δέχονται επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών (DOS attack), που έχουν ως 

στόχο την παροδική ή µόνιµη διακοπή λειτουργίας αυτών.  Ένα σύνηθες 

παράδειγµα της περίπτωσης αυτής είναι η πλασµατική αύξηση της 

επισκεψιµότητας µιας διαδικτυακής σελίδας µε αποτέλεσµα την διακοπή της 

υπηρεσίας µιας και ο εξυπηρετητής δεν δύναται να αντεπεξέλθει σε έναν 

τεράστιο αριθµό ταυτόχρονων επισκέψεων. Ένας τρόπος να επιτευχθεί κάτι 

τέτοιο είναι µε τη βοήθεια κακόβουλου λογισµικού µε πιο γνωστό το 

Stacheldraht (Εικόνα 5.3).  

Η διαθεσιµότητα δεν αποτελεί τόσο σηµαντική απειλή στην περίπτωση των 

ιατρικών προσωπικών δεδοµένων. Πιο συχνά στοχεύει στην ενόχληση που 

βέβαια συνεπάγεται και απώλεια χρηµάτων λόγω µη διαθεσιµότητας µιας 

εµπορικής διαδικτυακής σελίδας .  
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6 Επίλογος	  

Στο σύγχρονο περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης και της διάχυσης της 

πληροφορίας µέσω των τεχνολογικών επιτευγµάτων, είναι σαφές ότι 

δηµιουργείται έντονο πρόβληµα σχετικά µε τη διασφάλιση των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα κάθε ατόµου, στοιχεία που συνθέτουν την ξεχωριστή 

προσωπικότητά του. Εξάλλου, το δικαίωµα της προστασίας της 

προσωπικότητας αλλά πολύ περισσότερο το δικαίωµα της αξίας του ανθρώπου 

αποτελούν θεµέλιο λίθο του Ελληνικού Συντάγµατος, αλλά και ευρωπαϊκών και 

διεθνών κειµένων. Ως εκ τούτου καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης 

τρόπων θωράκισης αυτών των θεµελιωδών δικαιωµάτων, τα οποία βάλλονται 

µε συνεχώς νέους τρόπους.  

Το πρόβληµα αυτό γιγαντώνεται στον τοµέα της ιατρικής πληροφορίας, 

όπου αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα, µιας και τα δεδοµένα της υγείας κάθε 

ατόµου αποτελούν «ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα». Απόπειρες προστασίας 

έχουν γίνει τόσο σε διεθνές όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, µε πιο χαρακτηριστική 

την Οδηγία 95/46/ΕΚ. Ήδη το Ελληνικό Σύνταγµα, συµβαδίζοντας µε τις 

ανάγκες της κοινωνίας, κατά την αναθεώρηση του 2001, συµπεριέλαβε 

καινοφανείς, για τα τότε δεδοµένα, διατάξεις, αποσκοπώντας στην προστασία 

των δεδοµένων υγείας του κάθε ατόµου και δηµιουργώντας κατά τον τρόπο 

αυτό ένα θεσµικό κεκτηµένο, καθώς πλέον δεν είναι επιτρεπτή η κατάργηση 

ισχυουσών διατάξεων της κοινής νοµοθεσίας περί της προστασίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς την αντικατάσταση των διατάξεων 

αυτών από άλλες, ικανές να παράσχουν παρεµφερή προστασία. 

Παρά τις αξιόλογες αυτές προσπάθειες, που αναλύσαµε, σε συνταγµατικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα του 

ζητήµατος της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, στην παρούσα 

εργασία, έχοντας ως αντικείµενο το ιατρικό περιβάλλον, εστιάσαµε και 

αναδείξαµε τους κινδύνους που πιθανώς προκύπτουν και πλήττουν την αξία και 

την προσωπικότητα του προσώπου που έχει δώσει τη συγκατάθεση του στην 

αξιοποίηση των ιατρικών του δεδοµένων.  
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Όπως διαφαίνεται, η πολυνοµία και η πολυπλοκότητα του νοµοθετικού 

συστήµατος, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθιστούν δυσχερή, 

διάτρητη και πολυσήµαντη την ερµηνεία των κανόνων δικαίου. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα ο δότης των ιατρικών δεδοµένων να εκτίθεται δυνητικά σε ένα 

αστάθµητο ρίσκο υποκλοπής στοιχείων της προσωπικότητας του, και 

αδυναµίας εκτίµησης των µελλοντικών συνεπειών της συγκατάθεσής του.  

Η τεχνολογία, λοιπόν, κάνοντας αλµατώδεις προόδους, µη δυνάµενες να 

προβλεφθούν από το νοµικό σύστηµα, εκθέτει σε σηµαντικό ρίσκο θεµελιώδη 

δικαιώµατα του ατόµου. Το νοµικό σύστηµα ούτε φυσικά δύναται να 

προβλέψει τις επόµενες κινήσεις της τεχνολογίας, αλλά ούτε και να 

ακολουθήσει στον ίδιο ρυθµό, αφού οι ίδιες οι δοµές του είναι πολύπλοκες,  

καθώς εµπλέκονται πολλά όργανα και διαδικασίες σε εθνικό αλλά και σε 

ευρύτερο επίπεδο, καθιστώντας το κατά τον τρόπο αυτό δυσκίνητο. Από την 

άλλη βέβαια, οι διαδικασίες και τα όργανα αυτά επιτρέπουν τη βαθιά µελέτη 

των εµφανιζόµενων προβληµάτων και την ώριµη αντιµετώπισή τους. 

Σηµαντικό, αλλά και ακόµα πιο δύσκολο, είναι συνολική και συστηµατική 

αντιµετώπιση των προβληµάτων που δε γνωρίζουν εθνικά σύνορα, όπως τα 

ζητήµατα που αναδείξαµε στον τοµέα της υγείας. Η συνεργασία φορέων, ο 

συγκερασµός συµφερόντων και η προστασία δικαιωµάτων σε διεθνές επίπεδο 

κατά τρόπο ενιαίο και σαφή για ζητήµατα σαν και αυτά που ανακύπτουν στον 

χώρο της υγείας, αποτελεί πρόκληση για τις επερχόµενες προσπάθειες στο 

νοµικό χώρο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	  

7.1 ΟΔΗΓΙΑ	   95/46/ΕΚ	   ΤΟΥ	   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ	  

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ	  ΚΑΙ	  ΤΟΥ	  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	  

της 24ης Οκτωβρίου 1995 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α, 

την πρόταση της Επιτροπής (1), 

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), 

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης (3), 

Εκτιµώντας: 

(1) ότι οι στόχοι της Κοινότητας που διατυπώνονται στη συνθήκη, όπως τροποποιήθηκε µε 

την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, συνίστανται στην επίτευξη όλο και µεγαλύτερης ενότητας 

µεταξύ των ευρωπαϊκών λαών, στην ανάπτυξη στενότερων σχέσεων µεταξύ των χωρών της 

Κοινότητας, στην εξασφάλιση, µέσω κοινής προσπάθειας, της οικονοµικής και κοινωνικής 

προόδου, µε την κατάργηση των φραγµών που χωρίζουν την Ευρώπη, στην προώθηση της 

συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των λαών, στη διατήρηση και την εδραίωση της 

ειρήνης και της ελευθερίας και στην προώθηση της δηµοκρατίας µε βάση τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα που αναγνωρίζονται από τα συντάγµατα και τους νόµους των κρατών µελών καθώς 

και την ευρωπαϊκή σύµβαση περί προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 

θεµελιωδών ελευθεριών · 

(2) ότι τα συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων υπηρετούν τον άνθρωπο· ότι πρέπει, 

ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή κατοικίας των φυσικών προσώπων, να σέβονται τις θεµελιώδεις 

ελευθερίες και τα δικαιώµατά τους, και ιδίως την ιδιωτική ζωή, και να συµβάλλουν στην 

οικονοµική και κοινωνική πρόοδο, στην ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών καθώς και στην 

ευηµερία του ατόµου· 

(3) ότι για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στην οποία, 

σύµφωνα µε το άρθρο· Α της συνθήκης, εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, 

προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, απαιτείται όχι µόνο η δυνατότητα κυκλοφορίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ κρατών µελών αλλά και η προστασία των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων του ατόµου· 
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(4) ότι στην Κοινότητα γίνεται όλο και συχνότερη προσφυγή στην επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα στους διάφορους τοµείς των οικονοµικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων· ότι η πρόοδος της πληροφορικής διευκολύνει σηµαντικά την επεξεργασία και 

την ανταλλαγή αυτών των δεδοµένων· 

(5) ότι η οικονοµική και κοινωνική ολοκλήρωση που απορρέει από την εγκαθίδρυση και τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς κατά την έννοια του άρθρου· Α της συνθήκης συνεπάγονται 

κατ' ανάγκη αισθητή αύξηση της διασυνοριακής ροής δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

µεταξύ όλων των πρωταγωνιστών της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής των κρατών µελών, 

ιδιώτες ή Δηµόσιο· ότι η ανταλλαγή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ επιχειρήσεων 

που είναι εγκατεστηµένες στα διάφορα κράτη µέλη βρίσκεται σε ανέλιξη· ότι οι διοικήσεις των 

διαφόρων κρατών µελών καλούνται, κατ' εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου, να συνεργάζονται 

και να ανταλλάσσουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα προκειµένου να εκπληρώνουν την 

αποστολή τους ή να ασκούν καθήκοντα για λογαριασµό διοικητικής αρχής άλλου κράτους 

µέλους, στο πλαίσιο του χώρου δίχως σύνορα τον οποίο περιλαµβάνει η εσωτερική αγορά· 

(6) ότι, εξάλλου, η ενίσχυση της επιστηµονικής και τεχνικής συνεργασίας, καθώς και η 

συντονισµένη εισαγωγή νέων δικτύων τηλεπικοινωνιών στην Κοινότητα απαιτούν και 

διευκολύνουν τη διασυνοριακή κυκλοφορία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα· 

(7) ότι οι διαφορές που υπάρχουν στα κράτη µέλη ως προς το επίπεδο προστασίας των 

δικαιωµάτων και ελευθεριών του ατόµου, και ιδίως της ιδιωτικής ζωής, έναντι της επεξεργασίας 

των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατόν να εµποδίζουν τη διαβίβαση των 

δεδοµένων αυτών από το έδαφος ενός στο έδαφος άλλου κράτους µέλους· ότι οι διαφορές αυτές 

ενδέχεται συνεπώς να φέρουν εµπόδια στην άσκηση πολλών οικονοµικών δραστηριοτήτων σε 

κοινοτικό επίπεδο, να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό και να δυσχεράνουν το έργο των 

διοικητικών αρχών στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου· ότι αυτές οι διαφορές 

προστασίας οφείλονται στις αποκλίσεις των εθνικών νοµοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων· 

(8) ότι για την εξάλειψη των εµποδίων στην κυκλοφορία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, πρέπει να υπάρχει ίσος βαθµός προστασίας των δικαιωµάτων και ελευθεριών του 

ατόµου έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών σε όλα τα κράτη µέλη· ότι η υλοποίηση 

αυτού του στόχου που είναι ζωτικός για την εσωτερική αγορά, δεν µπορεί να επιτευχθεί µόνον 

µέσω των ενεργειών των κρατών µελών, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη της έκτασης των 

υφιστάµενων αποκλίσεων µεταξύ των οικείων εθνικών νοµοθεσιών καθώς και της ανάγκης 

συντονισµού των νοµοθεσιών των κρατών µελών, προκειµένου η διασυνοριακή ροή των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα να ρυθµίζεται µε συνέπεια και σύµφωνα µε τον στόχο της 

εσωτερικής αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 7Α της συνθήκης· ότι είναι, ως εκ τούτου, 

απαραίτητη η παρέµβαση της Κοινότητας ώστε να υπάρξει προσέγγιση των νοµοθεσιών· 

(9) ότι, λόγω της ισοδύναµης προστασίας που θα προκύψει από την προσέγγιση των 

εθνικών νοµοθεσιών, τα κράτη µέλη δεν θα µπορούν πλέον να εµποδίζουν την µεταξύ τους 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους προστασίας των 
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δικαιωµάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, και κυρίως της ιδιωτικής ζωής· ότι τα 

κράτη µέλη θα διαθέτουν περιθώριο χειρισµού το οποίο, στα πλαίσια της εφαρµογής της 

οδηγίας, θα µπορεί να χρησιµοποιείται επίσης από τους οικονοµικούς και κοινωνικούς 

εταίρους· ότι θα µπορούν συνεπώς να προσδιορίζουν, στην εθνική τους νοµοθεσία, τους 

γενικούς όρους θεµιτής επεξεργασίας των δεδοµένων· ότι πράττοντας τούτο τα κράτη µέλη θα 

προσπαθήσουν να βελτιώσουν την προστασία που παρέχει η ισχύουσα νοµοθεσία τους· ότι, 

εντός των ορίων του περιθωρίου και σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, ενδέχεται να προκύψουν 

διαφορές όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας, που θα µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην 

κυκλοφορία των δεδοµένων τόσο στο εσωτερικό ενός κράτους µέλους όσο και στην Κοινότητα· 

(10) ότι στόχος των εθνικών νοµοθεσιών όσον αφορά την επεξεργασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα είναι η διασφάλιση της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων και 

ιδίως της ιδιωτικής ζωής, όπως επίσης αναγνωρίζεται στο άρθρο 8 της ευρωπαϊκής σύµβασης 

περί προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών καθώς και 

στις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου· ότι, για το λόγο αυτό, η προσέγγιση των εν λόγω 

νοµοθεσιών δεν πρέπει να οδηγήσει στην εξασθένηση της προστασίας που εξασφαλίζουν αλλά, 

αντιθέτως, πρέπει να έχει ως στόχο την κατοχύρωση υψηλού επιπέδου προστασίας στην 

Κοινότητα· 

(11) ότι οι αρχές περί προστασίας των δικαιωµάτων και των ελευθεριών του ατόοµυ, και 

ιδίως της ιδιωτικής ζωής, που περιέχονται στην παρούσα οδηγία, διευκρινίζουν και επεκτείνουν 

τις αρχές που περιλαµβάνονται στη σύµβαση της 28ης Ιανουαρίου 1991 του Συµβουλίου της 

Ευρώπης περί προστασίας των προσώπων έναντι της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα· 

(12) ότι οι αρχές περί προστασίας πρέπει να εφαρµόζονται σε κάθε επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εφόσον οι δραστηριότητες του υπευθύνου της επεξεργασίας 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου· ότι πρέπει να εξαιρούνται οι 

επεξεργασίες που εκτελούνται από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση αποκλειστικά προσωπικών 

ή οικιακών δραστηριοτήτων, όπως οι επεξεργασίες οι σχετικές µε την αλληλογραφία και την 

τήρηση καταλόγων διευθύνσεων· 

(13) ότι οι δραστηριότητες που αναφέρονται στους τίτλους V και VI της συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη δηµόσια ασφάλεια, την άµυνα, την ασφάλεια του κράτους ή 

οι δραστηριότητες του κράτους στον ποινικό τοµέα δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

κοινοτικού δικαίου, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που βαρύνουν τα κράτη µέλη δυνάµει 

του άρθρου 56 παράγραφος 2 και του άρθρων 57 και 100 Α της συνθήκης· ότι η επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, αναγκαία για την οικονοµική ευηµερία του κράτους, δεν 

εµπίπτει στην παρούσα οδηγία όταν αφορά ζητήµατα κρατικής ασφάλειας· 

(14) ότι, λόγω της σηµασίας που έχει λάβει στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφόρησης 

η ανάπτυξη τεχνικών για τη συλλογή, τη διαβίβαση, το χειρισµό, την καταχώρηση, την 

αποθήκευση ή την ανακοίνωση δεδοµένων ήχου και εικόνας που αφορούν φυσικά πρόσωπα, η 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται στις επεξεργασίες των σχετικών δεδοµένων· 
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(15) ότι οι επεξεργασίες των δεδοµένων αυτών καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 

µόνον εφόσον είναι αυτοµατοποιηµένες ή εφόσον τα δεδοµένα περιλαµβάνονται ή προορίζονται 

να περιληφθούν σε αρχείο διαρθρωµένο σύµφωνα µε ειδικά, όσον αφορά τα πρόσωπα, 

κριτήρια, ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση στα εν λόγω δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα· 

(16) ότι οι επεξεργασίες δεδοµένων ήχου και εικόνας, όπως και της επιτήρησης µέσω 

βίντεο, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας εφόσον εκτελούνται για 

λόγους δηµόσιας ασφάλειας, άµυνας, ασφαλείας του κράτους ή για την άσκηση ποινικών 

αρµοδιοτήτων ή άλλων δραστηριοτήτων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

κοινοτικού δικαίου· 

(17) ότι όσον αφορά την επεξεργασία ήχου και εικόνας στα πλαίσια δηµοσιογραφίας ή 

λογοτεχνικής ή καλλιτεχνικής έκφρασης, και ιδίως στον οπτικοακουστικό τοµέα, οι αρχές της 

οδηγίας εφαρµόζονται περιοριστικώς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9· 

(18) ότι, προκειµένου να αποφευχθεί ο αποκλεισµός ενός προσώπου από την δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας προστασία, είναι απαραίτητο κάθε πεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα που πραγµατοποιείται στην Κοινότητα να τηρεί τη νοµοθεσία ενός από τα κράτη 

µέλη· ότι είναι σκόπιµο οι επεξεργασίες που εκτελούνται από πρόσωπα ενεργούντα υπό τον 

έλεγχο του υπευθύνου της επεξεργασίας ο οποίος είναι εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος να 

υπόκεινται στη νοµοθεσία του κράτους αυτού· 

(19) ότι η εγκατάσταση στο έδαφος κράτους µέλους περιλαµβάνει την πραγµατική άσκηση 

δραστηριότητας βάσει µονίµου καταστήµατος· ότι η νοµική µορφή ενός τέτοιου καταστήµατος, 

είτε πρόκειται για απλό υποκατάστηµα είτε για θυγατρική µε νοµική προσωπικότητα, δεν 

συνιστά καθοριστικό παράγοντα εν προκειµένω· ότι, όταν ένας µόνον υπεύθυνος επεξεργασίας 

είναι εγκατεστηµένος στο έδαφος πλειόνων κρατών µελών, ιδίως µέσω θυγατρικής, πρέπει να 

εξασφαλίζει, κυρίως για να αποφεύγονται οι καταστρατηγήσεις, ότι κάθε κατάστηµά του 

πληροί τις απαιτήσεις τις οποίες προβλέπει η οικεία εθνική νοµοθεσία· 

(20) ότι η εγκατάσταση σε τρίτη χώρα του υπευθύνου της επεξεργασίας δεν πρέπει να 

αποτελεί εµπόδιο στην προστασία των προσώπων που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία· 

ότι, στην περίπτωση αυτή, ενδείκνυται οι εκτελούµενες επεξεργασίες να υπάγοναι στη 

νοµοθεσία του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκονται τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την 

επεξεργασία και να παρέχονται εγγυήσεις ώστε τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που 

προβλέπονται από την παρούσα οδηγία να γίνονται πράγµατι σεβαστά· 

(21) ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες της εδαφικότητας που ισχύουν στον 

τοµέα του ποινικού δικαίου· 

(22) ότι, ιδίως, τα κράτη µέλη θα προσδιορίσουν επακριβέστερα στη νοµοθεσία τους ή 

κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρµογήν της παρούσας οδηγίας, 

τις γενικές προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες είναι θεµιτή η επεξεργασία· ότι ιδίως το άρθρο 

5, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 7 και 8, επιτρέπει στα κράτη µέλη να προβλέπουν, πέραν των 
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γενικών κανόνων, ειδικές προϋποθέσεις για την επεξεργασία δεδοµένων σε συγκεκριµένους 

τοµείς και για τις διάφορες κατηγορίες δεδοµένων που αναφέρονται στο άρθρο 8· 

(23) ότι τα κράτη µέλη δύνανται να διασφαλίσουν την πραγµάτωση της προστασίας των 

προσώπων τόσο µε γενικό νόµο περί προστασίας των προσώπων κατά της επεξεργασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όσο και µε τοµεακούς νόµους, όπως π.χ. οι νόµοι περί 

στατιστικής υπηρεσίας· 

(24) ότι οι νοµοθεσίες περί προστασίας των νοµικών προσώπων κατά της επεξεργασίας 

δεδοµένων που τα αφορούν δεν θίγονται από την παρούσα οδηγία· 

(25) ότι οι αρχές της προστασίας δέον να εκφράζονται, αφενός, στις υποχρεώσεις τις 

οποίες υπέχουν πρόσωπα, δηµόσιες αρχές, επιχειρήσεις ή άλλοι φορείς υπεύθυνοι για την 

επεξεργασία, όσον αφορά ιδίως την ποιότητα των δεδοµένων, την ασφάλεια της τεχνικής, την 

κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου, τις συνθήκες υπό τις οποίες µπορεί να εκτελεσθεί η 

επεξεργασία και, αφετέρου, µε τα δικαιώµατα που παρέχονται στα πρόσωπα, τα δεδοµένα των 

οποίων αποτελούν αντικείµενο της επεξεργασίας, προκειµένου να ενηµερώνονται επί των 

δεδοµένων, να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά, να ζητούν τη διόρθωσή τους ή ακόµη να 

αντιτάσσονται στην επεξεργασία τους· 

(26) ότι οι αρχές της προστασίας πρέπει να εφαρµόζονται σε κάθε πληροφορία του αφορά 

πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί· ότι, για να 

διαπιστωθεί αν η ταυτότητα ενός προσώπου µπορεί να εξακριβωθεί, πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη το σύνολο των µέσων που µπορούν ευλόγως να χρησιµοποιηθούν, είτε από τον 

υπεύθυνο της επεξεργασίας, είτε από τρίτο, για να εξακριβωθεί η ταυτότητα του εν λόγω 

προσώπου· ότι οι αρχές της προστασίας δεν εφαρµόζονται σε δεδοµένα που έχουν καταστεί 

ανώνυµα, κατά τρόπο ώστε να µην µπορεί να εξακριβωθεί πλέον η ταυτότητα του προσώπου 

στο οποίο αναφέρονται· ότι οι κώδικες δεοντολογίας κατά την έννοια του άρθρου 27 µπορούν 

να αποτελέσουν χρήσιµο µέσο για την παροχή στοιχείων ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο τα 

δεδοµένα µπορούν να καταστούν ανώνυµα και να φυλάσσονται µε µορφή που δεν επιτρέπει 

πλέον να εξακριβωθεί η ταυτότητα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται· 

(27) ότι η προστασία του ατόµου πρέπει να ισχύει τόσο για την αυτοµατοποιηµένη όσο και 

για την διά της χειρός επεξεργασία δεδοµένων· ότι το πεδίο εφαρµογής της προστασίας αυτής 

δεν πρέπει πράγµατι να εξαρτάται από τις χρησιµοποιούµενες τεχνικές, δεδοµένου ότι αυτό θα 

δηµιουργούσε σοβαρούς κινδύνους καταστρατήγησης· ότι, ωστόσο, όσον αφορά την διά χειρός 

επεξεργασία, καλύπτονται από την οδηγία µόνον τα αρχεία και όχι οι µη διαρθρωµένοι 

φάκελοι· ότι, ιδίως, το περιεχόµενο ενός αρχείου πρέπει να είναι δαρθρωµένο σύµφωνα µε 

ειδικά κριτήρια ώστε να επιτρέπεται η ευχερής πρόσβαση των ατόµων στα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα· ότι, σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 2 στοιχείο γ), τα διάφορα 

κριτήρια για τον καθορισµό των στοιχείων ενός διαρθρωµένου συνόλου δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα και τα διάφορα κριτήρια που διέπουν την πρόσβαση στο σύνολο αυτό, 

µπορούν να θεσπίζονται από κάθε κράτος µέλος· ότι συνεπώς ένας φάκελος ή σύνολο φακέλων, 
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καθώς και το εξώφυλλό τους, εφόσον δεν είναι διαρθρωµένοι σύµφωνα µε ειδικά κριτήρια, δεν 

εµπίπτουν σε καµία περίπτωση στην παρούσα οδηγία· 

(28) ότι οποιαδήποτε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να εκτελείται 

κατά τρόπο θεµιτό και σύννοµο έναντι των ενδιαφεροµένων προσώπων· ότι πρέπει ιδίως να 

αφορά δεδοµένα κατάλληλα και συναφή προς τους επιδιωκόµενους στόχους και όχι υπερβολικά 

σε σχέση µε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται· ότι οι στόχοι αυτοί πρέπει ναι είναι 

σαφείς και νόµιµοι και να καθορίζονται κατά τη συλλογή των δεδοµένων· ότι οι στόχοι των 

επεξεργασιών που έπονται της συλλογής δεν πρέπει να είναι ασυµβίβαστοι προς τους αρχικούς 

στόχους· 

(29) ότι η περαιτέρω επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς, 

στατιστικούς ή επιστηµονικούς σκοπούς δεν πρέπει γενικά να θεωρείται ασυµβίβαστη µε τους 

σκοπούς για τους οποίους έχουν προηγουµένως συλλεχθεί τα δεδοµένα, εφόσον τα κράτη µέλη 

παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις· ότι οι εγγυήσεις αυτές πρέπει ιδίως να αποκλείουν τη χρήση των 

δεδοµένων για τη λήψη µέτρων ή αποφάσεων που αφορούν συγκεκριµένο πρόσωπο· 

(30) ότι, για να είναι νόµιµη η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει 

επιπλέον να διενεργείται µε τη συναίνεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ή 

να είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύµβασης που δεσµεύει το εν λόγω πρόσωπο 

ή την εκπλήρωση υποχρέωσης εκ του νόµου ή την εκτέλεση αποστολής δηµοσίου συµφέροντος 

ή έργου εµπίπτοντος στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας ή ακόµη την πραγµάτωση εννόµου 

συµφέροντος φυσικού ή νοµικού προσώπου, υπό τον όρο ότι δεν προέχουν το συµφέρον ή τα 

δικαιώµατα και οι ελευθερίες του εν λόγω προσώπου· ότι, ειδικότερα, προκείµενου να 

εξασφαλιστεί η ισορροπία των εν λόγω συµφερόντων παράλληλα µε τη διασφάλιση 

αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, τα κράτη µέλη µπορούν να προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις 

υπό τις οποίες τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µπορούν να χρησιµοποιούνται και να 

ανακοινώνονται σε τρίτους στα πλαίσια νόµιµης συνήθους δραστηριότητας στις επιχειρήσεις ή 

άλλους οργανισµούς· ότι επίσης µπορούν να προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 

µπορούν να ανακοινώνονται σε τρίτους τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για εµπορικούς ή 

διαφηµιστικούς σκοπούς που επιδιώκονται είτε από εµπορικούς φορείς είτε από φιλανθρωπικά 

σωµατεία ή άλλες οργανώσεις ή ενώσεις, λ.χ. πολιτικού χαρακτήρα, µε την επιφύλαξη των 

διατάξεων που επιτρέπουν στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα να αντιταχθούν 

χωρίς αιτιολόγηση και άνευ δαπάνης στην επεξεργασία των δεδοµένων που τα αφορούν· 

(31) ότι η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να θεωρείται ως 

σύννοµη όταν πραγµατοποιείται µε σκοπό την προστασία ουσιώδους βιοτικού συµφέροντος του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα· 

(32) ότι εναπόκειται στις εθνικές νοµοθεσίες να καθορίσουν εάν ο υπεύθυνος της 

επεξεργασίας στον οποίο έχει ανατεθεί αποστολή δηµοσίου συµφέροντος ή εµπίπτουσα στην 

άσκηση δηµοσίας εξουσίας πρέπει να είναι δηµόσια διοικητική αρχή ή άλλο πρόσωπο δηµοσίου 

ή ιδιωτικού δικαίου, όπως µια επαγγελµατική ένωση· 
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(33) ότι, εξάλλου, τα δεδοµένα που εκ φύσεως ενδέχεται να θίξουν τις θεµελιώδεις 

ελευθερίες ή την ιδιωτική ζωή δεν πρέπει να καθίστανται αντικείµενο επεξεργασίας, εκτός αν 

υπάρχει ρητή συναίνεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται· ότι, ωστόσο, πρέπει να 

προβλέπεται ρητά η δυνατότητα παρέκκλισης από αυτήν την απαγόρευση λόγω ειδικών 

αναγκών, ιδίως όταν η επεξεργασία πραγµατοποιείται για ορισµένους λόγους υγείας από άτοµα 

υπέχοντα υποχρέωση επαγγελµατικού απορρήτου ή για νόµιµες δραστηριότητες από ορισµένα 

σωµατεία ή ιδρύµατα, σκοπός των οποίων είναι να επιτρέπουν την άσκηση θεµελιωδών 

ελευθεριών· 

(34) ότι, για λόγους σηµαντικού δηµόσιου συµφέροντςος, θα πρέπει να επιτρέπεται στα 

κράτη µέλη να παρεκκλίνουν από την απαγόρευση επεξεργασίας ευαίσθητων κατηγοριών 

δεδοµένων σε τοµείς όπως η δηµόσια υγεία, η κοινωνική προστασία -ιδίως όσον αφορά τη 

διασφάλιση της ποιότητας και της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας καθώς και των 

διαδικασιών που ακολουθούνται για να εξετάζονται οι αιτήσεις παροχών και υπηρεσιών στα 

πλαίσια του καθεστώτος ιατροφαρµακευτικής ασφάλισης- η επιστηµονική έρευνα καθώς και η 

δηµόσια στατιστική· ότι εναπόκειτεαι, ωστόσο, στα κράτη µέλη να προβλέψουν ειδικές και 

πρόσφορες εγγυήσεις ώστε να προστατεύονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και η ιδιωτική ζωή 

των προσώπων· 

(35) ότι, επιπλέον, η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από δηµόσιες αρχές 

για σκοπούς που καθορίζονται στο συνταγµατικό ή το δηµόσιο διεθνές δίκαιο, επίσηµα 

αναγνωρισµένων θρησκευτικών οργανώσεων εκτελείται για λόγους µείζονος δηµοσίου 

συµφέροντος· 

(36) ότι εφόσον, προκειµένου περί εκλογών, η λειτουργία του δηµοκρατικού συστήµατος 

απαιτεί από τα πολιτικά κόµµατα να συλλέγουν δεδοµένα σχετικά µε τα πολιτικά φρονήµατα 

διαφόρων προσώπων, η επεξεργασία τέτοιων δεδοµένων δύναται να επιτραπεί για λόγους 

µείζονος δηµοσίου συµφέροντος, υπό την προϋποθέση ότι θεσπίζονται οι προσήκουσες 

εγγυήσεις· 

(37) ότι ως προς την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για 

δηµοσιογραφικούς σκοπούς καθώς και για καλλιτεχνική ή λογοτεχνική έκφραση, ιδίως στον 

οπτικοακουστικό τοµέα, πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις και περιορισµοί από τις διατάξεις 

της παρούσας οδηγίας οι οποίοι είναι αναγκαίοι για το συµβιβασµό των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων του προσώπου µε την ελευθερία της έκφρασης, και ιδίως την ελευθερία να 

λαµβάνει κανείς ή να παρέχει πληροφορίες, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 της 

ευρωπαϊκής σύµβασης περί προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών 

ελευθεριών. Κατά συνέπεια, εναπόκειται στα κράτη µέλη να θεσπίσουν, για την ιεράρχηση των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων, τις αναγκαίες εξαιρέσεις και περιορισµούς όσον αφορά τους εν γένει 

κανόνες νοµιµότητας της επεξεργασίας των δεδοµένων, τα µέτρα διαβίβασης των δεδοµένων σε 

τρίτες χώρες, καθώς και τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών ελέγχου. Αυτό δεν θα πρέπει 

εντούτοις να παράσχει στα κράτη µέλη αφορµή για να προβλέπουν εξαιρέσεις από τα µέτρα που 

εγγυώνται την ασφάλεια της επεξεργασίας. Θα πρέπει ωσαύτως να µεταβιβαστούν εκ των 
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υστέρων ορισµένες αρµοδιότητες τουλάχιστον στην αρµόδια επί του τοµέα αρχή ελέγχου, όπως 

φερ' ειπείν η δηµοσίευση εκθέσεων σε τακτά διαστήµατα ή η προσφυγή στις δικαστικές αρχές· 

(38) ότι η σύννοµη επεξεργασία των δεδοµένων προϋποθέτει ότι τα πρόσωπα στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα είναι σε θέση να πληροφορούνται την ύπαρξη της επεξεργασίας και, 

εφόσον τα δεδοµένα συλλέγονται από αυτά, να έχουν πραγµατική και ολοκληρωµένη 

ενηµέρωση σχετικά µε τις συνθήκες της συλλογής· 

(39) ότι ορισµένες επεξεργασίες αφορούν δεδοµένα τα οποία ο υπεύθυνος δεν συνέλεξε 

απευθείας από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται· ότι, εξάλλου, τα δεδοµένα µπορούν να 

ανακοινωθούν νοµίµως σε τρίτο, ακόµη και όταν η ανακοίνωση αυτή δεν είχε προβλεφθεί κατά 

τη συλλογή τους από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται· ότι, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η 

ενηµέρωση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να πραγµατοποιείται 

κατά την καταγραφή των δεδοµένων ή, το αργότερο, κατά την πρώτη ανακοίνωσή τους σε 

τρίτο· 

(40) ότι, ωστόσο, δεν είναι ανάγκη να επιβληθεί η υποχρέωση αυτή εφόσον το πρόσωπο 

στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα έχει ήδη ενηµερωθεί· ότι η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται 

όταν η καταγραφή ή η ανακοίνωση προβλέπεται ρητώς από το νόµο όταν η ενηµέρωση του εν 

λόγω προσώπου αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογες προσπάθειες, όπως µπορεί 

να συµβεί µε τις επεξεργασίες για ιστορικούς, στατιστικούς, ή επιστηµονικούς σκοπούς· εν 

προκειµένω είναι δυνατόν να εξετάζονται ο αριθµός των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 

δεδοµένα, η ηλικία των δεδοµένων καθώς και τα αντισταθµιστικά µέτρα που µπορούν να 

ληφθούν· 

(41) ότι κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα που το αφορούν 

και τα οποία αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας, προκειµένου να βεβαιώνεται, ιδίως, για την 

ακρίβειά τους και τον σύννοµο χαρακτήρα της επεξεργασίας τους· ότι, για τους ίδιους λόγους, 

κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει επί πλέον το δικαίωµα να γνωρίζει τη λογική η οποία υπαγορεύει 

την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία των δεδοµένων που το αφορούν, τουλάχιστον στην 

περίπτωση των αυτοµατοποιηµένων αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1· 

ότι το δικαίωµα αυτό δεν πρέπει να θίγει το επιχειρηµατικό απόρρητο ούτε την πνευµατική 

ιδιοκτησία, ιδίως το δικαίωµα του δηµιουργού που προστατεύει το λογισµικό· ότι αυτό δεν 

πρέπει, ωστόσο, να καταλήγει στην άρνηση κάθε ενηµέρωσης του ενδιαφεροµένου προσώπου· 

(42) ότι τα κράτη µέλη µπορούν, προς το συµφέρον του προσώπου στο οποίο αναφέρονται 

τα δεδοµένα ή προκειµένου να προστατευθούν τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες τρίτων, να 

περιορίζουν τα δικαιώµατα πρόσβασης και πληροφόρησης· ότι µπορούν, για παράδειγµα, να 

διευκρινίζουν ότι η πρόσβαση σε δεδοµένα ιατρικής φύσεως µπορεί να γίνεται µόνο µέσω 

επαγγελµατικού στελέχους του κλάδου της υγείας· 

(43) ότι τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν περιορισµούς των δικαωµάτων πρόσβασης 

και ενηµέρωσης καθώς και ορισµένων υποχρεώσεων του υπευθύνου της επεξεργασίας εφόσον 

είναι απολύτως αναγκαίοι για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της άµυνας, της δηµόσιας 

ασφάλειας, σηµαντικού οικονοµικού ή χρηµατοοικονοµικού συµφέροντος κράτους µέλους της 
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Ένωσης καθώς και για την έρευνα και δίωξη ποινικών παραβάσεων και παραβάσεων 

δεοντολογίας των νοµικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων· ότι πρέπει να απαριθµηθούν, ως 

εξαιρέσεις και περιορισµοί, οι αποστολές ελέγχου, επιθεώρησης ή ρύθµισης που είναι 

αναγκαίες στους τελευταίους τρεις προαναφερθέντες τοµείς όσον αφορά τη δηµόσια ασφάλεια, 

τα οικονοµικά ή χρηµατοοικονοµικά συµφέροντα και την πρόληψη ποινικών αδικηµάτων· ότι η 

απαρίθµηση έργων που αφορούν τους τρεις αυτούς τοµείς δεν θίγει τη νοµιµότητα εξαιρέσεων 

και περιορισµών για λόγους κρατικής ασφάλειας ή άµυνας· 

(44) ότι τα κράτη µέλη ενδέχεται να υποχρεωθούν, βάσει κοινοτικής νοµοθεσίας, να 

παρεκκλίνουν της παρούσας οδηγίας σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης, την ενηµέρωση και 

την ποιότητα των δεδοµένων, προκειµένου να επιτύχουν ορισµένους από τους ανωτέρω 

στόχους· 

(45) ότι, στην περίπτωση που τα δεδοµένα θα µπορούσαν να υποστούν σύννοµη 

επεξεργασία λόγω δηµοσίου συµφέροντος, της άσκησης δηµόσιας εξουσίας ή έννοµων 

συµφερόντων φυσικών ή νοµικών προσώπων, κάθε πρόσωπο θα πρέπει να δικαιούται να 

αντιτάσσεται για υπέρτερους νόµιµους λόγους που ανάγονται στην ειδική του κατάσταση και 

να αποκλείει από την επεξεργασία τα δεδοµένα που το αφορούν· ότι τα κράτη µέλη έχουν 

πάντως την ευχέρεια να θεσπίζουν αντίθετες εθνικές διατάξεις· 

(46) ότι η προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

απαιτεί τη λήψη κατάλληλων τεχνικών µέτρων και οργάνωση κατά τη στιγµή τόσο του 

σχεδιασµού των τεχνικών επεξεργασίας όσο και της εκτέλεσης της επεξεργασίας, προκειµένου 

ιδίως να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλειά τους και να εµποδίζεται έτσι κάθε ανεπίτρεπτη 

επεξεργασία· ότι εναπόκειται στα κράτη µέλη να µεριµνούν για την τήρηση των µέτρων αυτών 

εκ µέρους των υπευθύνων της επεξεργασίας· ότι τα µέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν 

ενδεδειγµένο επίπεδο ασφάλειας, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνικής και το 

κόστος της εφαρµογής τους έναντι των κινδύνων που εµφανίζουν οι επεξεργασίες και της 

φύσης των προς προστασία δεδοµένων· 

(47) ότι όταν ένα µήνυµα που περιέχει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µεταβιβάζεται 

µέσω υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µοναδικός στόχος των οποίων 

είναι η µεταβίβαση µηνυµάτων αυτού του τύπου, ως υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο µήνυµα θα θεωρείται το πρόσωπο από το οποίο 

προέρχεται το µήνυµα και όχι το πρόσωπο που παρέχει την υπηρεσία µεταβίβασης· ότι, πάντως, 

τα πρόσωπα που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες θα θεωρούνται κατά κανόνα ως υπεύθυνοι για 

την επεξεργασία πρόσθετων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τη 

λειτουργία της υπηρεσίας· 

(48) ότι η κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου αποβλέπει στη διασφάλιση της δηµοσιότητας 

των σκοπών της επεξεργασίας καθώς και των κύριων χαρακτηριστικών της, µε στόχο την 

εξακρίβωση εάν η επεξεργασία είναι σύµφωνη µε τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί 

κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας· 
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(49) ότι, προς αποφυγή απρόσφορων διοικητικών διατυπώσεων, τα κράτη µέλη πρέπει να 

προβλέψουν εξαιρέσεις ή απλουστεύσεις κατά την κοινοποίηση των επεξεργασιών που δεν 

είναι ικανές να θίξουν τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται 

τα δεδοµένα, εφόσον οι επεξεργασίες αυτές είναι σύµφωνες µε πράξη που έχει θεσπιστεί από 

κράτος µέλος ορίζουσα τα όριά τους· ότι εξαιρέσεις ή απλουστεύσεις µπορούν επίσης να 

προβλέπονται από τα κράτη µέλη όταν πρόσωπο που ορίζεται από τον υπεύθυνο της 

επεξεργασίας βεβαιώνεται ότι οι πραγµατοποιούµενες επεξεργασίες δεν είναι ικανές να θίξουν 

τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα· ότι το 

πρόσωπο που είναι επιφορτισµένο µε την προστασία δεδοµένων, είτε είναι υπάλληλος του 

υπευθύνου της επεξεργασίας είτε εξωτερικός συνεργάτης, πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του µε 

πλήρη ανεξαρτησία· 

(50) ότι η εξαίρεση ή η απλούστευση µπορούν να προβλέπονται ειδικότερα για τις 

επεξεργασίες µοναδικό αντικείµενο των οποίων είναι η τήρηση µητρώων τα οποία 

προορίζονται, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, για την ενηµέρωση του κοινού και είναι προσιτά 

στο κοινό ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που µπορεί να επικαλεσθεί έννοµο συµφέρον· 

(51) ότι, ωστόσο, η απλούστευση της υποχρέωσης κοινοποίησης ή η εξαίρεση από αυτήν 

δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο της επεξεργασίας από καµία άλλη υποχρέωση που απορρέει από 

την παρούσα οδηγία· 

(52) ότι ο εκ των υστέρων έλεγχος εκ µέρους των αρµοδίων αρχών πρέπει γενικά να 

θεωρείται ως επαρκές µέτρο· 

(53) ότι, πάντως, ορισµένες επεξεργασίες ενδέχεται να παρουσιάζουν ιδιαίτερους 

κινδύνους όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται 

τα δεδοµένα, λόγω της φύσεως, της έκτασης ή του σκοπού τους, που µπορεί να είναι, λ.χ. ο 

αποκλεισµός προσώπων από την απόλαυση δικαιώµατος, παροχής ή συµβάσεως, ή λόγω της 

ιδιαίτερης χρήσης νέας τεχνολογίας· ότι τα κράτη µέλη, εάν το επιθυµούν, µπορούν να 

προσδιορίζουν στη νοµοθεσία τους τους κινδύνους αυτούς· 

(54) ότι, σε σχέση µε το σύνολο των εκτελούµενων επεξεργασιών, ο αριθµός των 

επεξεργασιών που παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους θα πρέπει να είναι πολύ περιορισµένος· 

ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να προβλέπουν για τις επεξεργασίες αυτές έλεγχο από την αρχή 

ελέγχου ή από το πρόσωπο που είναι επιφορτισµένο µε την προστασία των δεδοµένων, σε 

συνεργασία µε την αρχή ελέγχου, έλεγχο ο οποίος θα προηγείται της επεξεργασίας· ότι, µετά 

τον έλεγχο, η αρχή ελέγχου µπορεί, σύµφωνα µε την εθνική της νοµοθεσία, να εκφέρει γνώµη ή 

να εγκρίνει την επεξεργασία των δεδοµένων· ότι αυτή η εξέταση µπορεί επίσης να διενεργηθεί 

στα πλαίσια της προπαρασκευής νοµοθετικού µέτρου θεσπιζοµένου από το εθνικό κοινοβούλιο 

ή βάσει τέτοιου µέτρου, το οποίο καθορίζει τη φύση της επεξεργασίας και τις κατάλληλες 

εγγυήσεις· 

(55) ότι, στην περίπτωση κατά την οποία ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεν σέβεται τα 

δικαιώµατα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα, οι εθνικές νοµοθεσίες πρέπει 

να προβλέπουν τη δυνατότητα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου· ότι οι ζηµιές τις οποίες 
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ενδέχεται να υποστούν τα πρόσωπα από αθέµιτη επεξεργασία πρέπει να αποκαθίστανται από 

τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, ο οποίος µπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη του µόνον αν 

αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το ζηµιογόνο γεγονός, ιδίως λόγω πταίσµατος του 

ενδιαφεροµένου ή ανωτέρας βίας· ότι πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις έναντι κάθε προσώπου, 

είτε ιδιωτικού είτε δηµοσίου δικαίου, το οποίο δεν τηρεί τις εθνικές διατάξεις που έχουν 

θεσπιστεί κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας· 

(56) ότι η διασυνοριακή ροή δεδοµένων προσωπικιού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την 

ανάπτυξη των διεθνών εµπορικών συναλλαγών· ότι η προστασία των προσώπων την οποία 

εγγυάται στην Κοινότητα η παρούσα οδηγία δεν αντιτίθεται στη διαβίβαση δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες που παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας· 

ότι το ικανοποιητικό επίπεδο της προστασίας που παρέχεται από τρίτη χώρα πρέπει να κρίνεται 

υπό το φως όλων των περιστάσεων των σχετικών µε µια διαβίβαση ή µια κατηγορία 

διαβιβάσεων· 

(57) ότι, αντίθετα, όταν µια τρίτη χώρα δεν παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, η 

διαβίβαση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς την εν λόγω χώρα πρέπει να 

απαγορεύεται· 

(58) ότι πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις από την απαγόρευση αυτή σε ορισµένες 

περιπτώσεις όταν το ενδιαφερόµενο πρόσωπο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ή όταν η 

διαβίβαση είναι απαραίτητη στο πλαίσιο σύµβασης ή δικαστικής υπόθεσης ή για την προστασία 

δηµοσίου συµφέροντος, π.χ. σε διεθνείς διαβιβάσεις δεδοµένων µεταξύ φορολογικών ή 

τελωνειακών αρχών ή των αρµόδιων για θέµατα κοινωνικής ασφάλειας υπηρεσιών, ή όταν η 

διαβίβαση γίνεται από µητρώο που έχει συσταθεί διά νόµου και προορίζεται για την παροχή 

πληροφοριών στο κοινό ή τα πρόσωπα που έχουν έννοµο συµφέρον· ότι η διαβίβαση αυτή δεν 

πρέπει να αφορά το σύνολο ή κατηγορίες των δεδοµένων του σχετικού µητρώου· ότι, εφόσον 

ένα µητρώο προορίζεται για να παρέχει στοιχεία για έρευνες που διενεργούνται από πρόσωπα 

που έχουν έννοµο συµφέρον, η διαβίβαση πρέπει να είναι δυνατή µόνο κατ' αίτηση των 

προσώπων αυτών ή όταν παραλήπτες είναι τα εν λόγω πρόσωπα· 

(59) ότι µπορούν να ληφθούν ειδικά µέτρα προκειµένου να καλυφθεί η ανεπάρκεια της 

προστασίας σε τρίτη χώρα, όταν ο υπεύθυνος της επεξεργασίας παρέχει τις κατάλληλες 

εγγυήσεις· ότι πρέπει, εξάλλου, να προβλέπονται διαδικασίες διαπραγµατεύσεων µεταξύ 

Κοινότητας και των εν λόγω τρίτων χωρών· 

(60) ότι, σε κάθε περίπτωση, οι διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες µπορούν να 

πραγµατοποιούνται µόνον εφόσον τηρούνται απολύτως οι διατάξεις που έχουν θεσπίσει τα 

κράτη µέλη κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, και ιδίως του άρθρου 8· 

(61) ότι τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει, στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους, να 

ενθαρρύνουν τους επαγγελµατικούς κύκλους να καταρτίσουν κοινοτικούς κώδικες 

δεοντολογίας, ώστε να διευκολυνθεί, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιοµορφιών της επεξεργασίας 

σε ορισµένους τοµείς, η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις που 

θεσπίζονται προς το σκοπό αυτό· 
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(62) ότι η σύσταση σε κάθε κράτος µέλος ανεξαρτήτων αρχών ελέγχου αποτελεί ουσιώδες 

στοιχείο της προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα· 

(63) ότι οι αρχές αυτές πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα µέσα για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, µεταξύ των οποίων και εξουσίες διεξαγωγής έρευνας ή παρέµβασης, 

ειδικότερα σε περίπτωση ατοµικών προσφυγών, καθώς και την ικανότητα του παρίστασθαι 

ενώπιον του δικαστηρίου· ότι οι εν λόγω αρχές πρέπει να συµβάλλουν στη διαφάνεια των 

επεξεργασιών που εκτελούνται στο κράτος µέλος στο οποίο υπάγονται· 

(64) ότι οι αρχές των διαφόρων κρατών µελών καλούνται να παρέχουν αµοιβαία συνδροµή 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ώστε οι κανόνες προστασίας να τηρούνται πλήρως 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

(65) ότι, σε κοινοτικό επίπεδο, πρέπει να συσταθεί οµάδα προστασίας των προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία θα πρέπει να ασκεί τα 

καθήκοντά της µε πλήρη ανεξαρτησία· ότι, λαµβανοµένου υπόψη του ειδικού της χαρακτήρα, η 

οµάδα πρέπει να συµβουλεύει την Επιτροπή και να συµβάλλει κυρίως στην οµοιογενή 

εφαρµογή των εθνικών κανόνων που θεσπίζονται κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας· 

(66) ότι, για τη διαβίβαση δεδοµένων προς τρίτες χώρες, η εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας προϋποθέτει την ανάθεση εκτελεστικών αρµοδιοτήτων στην Επιτροπή και τη θέσπιση 

διαδικασίας σύµφωνα µε τις διατυπώσεις που ορίζονται στην απόφαση 87/373/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου (1)· 

(67) ότι στις 20 Δεκεµβρίου 1994 επήλθε συµφωνία για το modus vivendi, µεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε τα εκτελεστικά 

µέτρα των πράξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης 

ΕΚ· 

(68) ότι ο αρχές της παρούσας οδηγίας περί προστασίας των δικαιωµάτων και των 

ελευθεριών των προσώπων, και ιδίως της ιδιωτικής ζωής, έναντι της επεξεργασίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µπορούν να συµπληρώνονται ή να διευκρινίζονται, ιδίως 

για ορισµένους τοµείς, µε ειδικούς κανόνες που θα είναι σύµφωνοι προς τις αρχές αυτές· 

(69) ότι είναι σκόπιµο να δοθεί στα κράτη µέλη προθεσµία, µη δυνάµενη να υπερβεί τα 

τρία έτη από της ενάρξεως ισχύος των εθνικών µέτρων για τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 

παρούσας οδηγίας, προκειµένου να µπορέσουν να εφαρµόσουν σταδιακά, στο σύνολο των ήδη 

εκτελουµένων επεξεργασιών, τις εν λόγω νέες εθνικές διατάξεις· ότι, για να επιτευχθεί 

αποτελεσµατική ως προς το κόστος εφαρµογή των διατάξεων αυτών, τα κράτη µέλη µπορούν 

να προβλέψουν συµπληρωµατική περίοδο, που θα λήγει δώδεκα έτη µετά την ηµεροµηνία 

έκδοσης της παρούσας οδηγίας, προκειµένου να συµµορφωθούν προς ορισµένες διατάξεις της 

οδηγίας τα χειρόγραφα αρχεία τα οποία θα υπάρχουν ήδη κατά την ηµεροµηνία αυτή· ότι, όταν 

τα δεδοµένα που περιέχονται στα αρχεία αυτά αποτελούν αντικείµενο διά χειρός επεξεργασίας 
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εντός της συµπληρωµατικής µεταβατικής περιόδου, η συµµόρφωση προς τις προαναφερόµενες 

διατάξεις πρέπει να πραγµατοποιείται κατά την εκτέλεση της επεξεργασίας· 

(70) ότι δεν απαιτείται νέα συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα για να µπορεί ο υπεύθυνος να συνεχίσει, µετά την έναρξη ισχύος των εθνικών 

διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, την επεξεργαγσία 

ευαίσθητων δεδοµένων που απαιτείται για την εκτέλεση συµβάσεως η οποία έχει συναφθεί µε 

την ελεύθερη και εν γνώσει συναίνεση του εν λόγω προσώπου πριν από τη έναρξη ισχύος των 

εν λόγω διατάξεων· 

(71) ότι η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει ένα κράτος µέλος να ρυθµίζει τις δραστηριότητες 

εµπορικής ή διαφηµιστικής έρευνας που έχουν για προορισµό τους καταναλωτές οι οποίοι 

κατοικούν στο έδαφός του, εφόσον αυτή η ρύθµιση δεν αφορά την προστασία των προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα· 

(72) ότι η οδηγία επιτρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την εφαρµογή των κανόνων της η 

αρχή της πρόσβασης του κοινού σε επίσηµα έγγραφα, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Στόχος της οδηγίας 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, την 

προστασία των θεµελιωδών ελευθεριών και δικαιωµάτων των φυσικών προσώπων, και ιδίως 

της ιδιωτικής ζωής, έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ των κρατών µελών για λόγους 

συναφείς µε την προστασία που εξασφαλίζεται δυνάµει της παραγράφου 1. 

 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 

α) «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα», κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό 

πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί «το πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα»· ως πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα µπορεί να εξακριβωθεί 

λογίζεται το πρόσωπο εκείνο που µπορεί να προσδιοριστεί, άµεσα ή έµµεσα, ιδίως βάσει 

αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριµένων στοιχείων που 

χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από φυσική, βιολογική, ψυχολογική, οικονοµική, πολιτιστική 

ή κοινωνική άποψη· 
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β) «επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» «επεξεργασία», κάθε εργασία ή 

σειρά εργασιών που πραγµατοποιούνται µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων 

διαδικασιών και εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η 

καταχώρηση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρµογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση, η 

αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η ανακοίνωση µε διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη µορφή 

διάθεσης, η εναρµόνιση ή ο συνδυασµός, καθώς και το κλείδωµα, η διαγραφή ή η καταστροφή· 

γ) «αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» «αρχείο», κάθε διαρθρωµένο σύνολο 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προσιτών µε γνώµονα συγκεκριµένα κριτήρια, είτε το 

σύνολο αυτό είναι συγκεντρωµένο είτε αποκεντρωµένο είτε κατανεµηµένο σε λειτουργική ή 

γεωγραφική βάση· 

δ) «υπεύθυνος της επεξεργασίας», το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η 

υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που µόνος ή από κοινού µε άλλους καθορίζει τους 

στόχους και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι 

στόχοι και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται από νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, 

εθνικές ή κοινοτικές, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον ορισµό του 

µπορούν να καθορίζονται από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο· 

ε) «εκτελών την επεξεργασία», το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η υπηρεσία 

ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για 

λογαριασµό του υπευθύνου της επεξεργασίας· 

στ) «τρίτοι», το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε 

άλλος φορέας, εκτός από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, ο εκτελών την 

επεξεργασία καθώς και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άµεση εποπτεία ή για λογαριασµό του 

υπευθύνου της επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτηµένα να 

επεξεργάζονται τα δεδοµένα· 

ζ) «αποδέκτης», το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η υπηρεσία ή 

οποιοσδήποτε άλλος φορέας στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδοµένα, είτε πρόκειται για τρίτο 

είτε όχι. Ωστόσο, οι αρχές στις οποίες ενδέχεται να ανακοινωθούν δεδοµένα στα πλαίσια 

ειδικής ερευνητικής αποστολής δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· 

η) «συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα», κάθε δήλωση 

βουλήσεως, ελευθέρας, ρητής και εν πλήρει επιγνώσει, µε την οποία το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 

 

Άρθρο 3 

Πεδίο εφαρµογής 

1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται στην αυτοµατοποιηµένη, εν όλω ή εν 

µέρει, επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και στη µη αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία τέτοιων δεδοµένων που περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο. 
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2. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εφαρµόζονται στην επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα: 

- η οποία πραγµατοποιείται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, όπως οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις 

των τίτλων V και VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, εν πάση περιπτώσει, στην 

επεξεργασία δεδοµένων που αφορά τη δηµόσια ασφάλεια, την εθνική άµυνα, την ασφάλεια του 

κράτους (συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής ευηµερίας του, εφόσον η επεξεργασία 

αυτή συνδέεται µε θέµατα ασφάλειας του κράτους) και τις δραστηριότητες του κράτους σε 

τοµείς του ποινικού δικαίου, 

- η οποία πραγµατοποιείται από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικών ή 

οικιακών δραστηριοτήτων. 

 

Άρθρο 4 

Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο 

1. Κάθε κράτος µέλος εφαρµόζει τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζει δυνάµει της παρούσας 

οδηγίας σε κάθε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον: 

α) η επεξεργασία εκτελείται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων υπευθύνου εγκατεστηµένου 

στο έδαφος του κράτους µέλους. Όταν ο ίδιος υπεύθυνος είναι εγκατεστηµένος στο έδαφος 

περισσοτέρων του ενός κρατών µελών, πρέπει να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι κάθε εγκατάστασή του πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπει η εφαρµοστέα 

εθνική νοµοθεσία· 

β) ο υπεύθυνος δεν είναι εγκατεστηµένος στο έδαφος του κράτους µέλους, αλλά σε τόπο 

όπου εφαρµόζεται η εθνική του νοµοθεσία δυνάµει του δηµοσίου διεθνούς δικαίου· 

γ) ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεν είναι εγκατεστηµένος στο έδαφος της Κοινότητας και 

για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προσφεύγει σε µέσα, 

αυτοµατοποιηµένα ή όχι, ευρισκόµενα στο έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους, εκτός εάν τα 

µέσα αυτά χρησιµοποιούνται µόνο µε σκοπό τη διέλευση από το έδαφος της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας. 

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), ο υπεύθυνος της 

επεξεργασίας πρέπει να υποδείξει έναν αντιπρόσωπο εγκατεστηµένο στο έδαφος του εν λόγω 

κράτους µέλους. Δεν θίγεται η τυχόν ανάληψη νοµικών ενεργειών κατά του ιδίου του 

υπευθύνου της επεξεργασίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΜΙΤΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Άρθρο 5 
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Τα κράτη µέλη καθορίζουν, εντός των ορίων του παρόντος κεφαλαίου, τις προϋποθέσεις 

υπό τις οποίες η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννοµη. 

ΤΜΗΜΑ I 

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Άρθρο 6 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει: 

α) να υφίστανται σύννοµη και θεµιτή επεξεργασία· 

β) να συλλέγονται για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και η µεταγενέστερη 

επεξεργασία τους να συµβιβάζεται µε τους σκοπούς αυτούς. Η µεταγενέστερη επεξεργασία για 

ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστηµονικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυµβίβαστη εφόσον τα 

κράτη µέλη προβλέπουν κατάλληλες εγγυήσεις· 

γ) να είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέµα και όχι υπερβολικά σε σχέση µε τους 

σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία· 

δ) να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να ενηµερώνονται· πρέπει να λαµβάνονται όλα 

τα εύλογα µέτρα ώστε δεδοµένα ανακριβή ή ελλιπή σε σχέση µε τους σκοπούς για τους οποίους 

έχουν συλλεγεί ή υφίστανται κατόπιν επεξεργασία, να διαγράφονται ή να διορθώνονται· 

ε) να διατηρούνται µε µορφή που επιτρέπει τον προσδιορισµό της ταυτότητας των 

προσώπων στα οποία αναφέρονται µόνο κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει την 

απαιτούµενη για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί ή για τους οποίους 

αργότερα υφίστανται επεξεργασία. Τα κράτη µέλη προβλέπουν κατάλληλες εγγυήσεις για τα 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούνται πέραν της περιόδου αυτής για σκοπούς 

ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστηµονικούς. 

2. Εναπόκειται στον υπεύθυνο της επεξεργασίας να εξασφαλίσει την τήρηση της 

παραγράφου 1. 

ΤΜΗΜΑ II 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Άρθρο 7 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µπορεί να 

γίνεται µόνον εάν: 

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του ή 

β) είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύµβασης της οποίας το ενδιαφερόµενο πρόσωπο 

είναι συµβαλλόµενο µέρος ή για την εκτέλεση προσυµβατικών µέτρων ληφθέντων αιτήσει του 

ή 
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γ) είναι απαραίτητη για την τήρηση εκ του νόµου υποχρεώσεως του υπευθύνου της 

επεξεργασίας ή 

δ) είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα ή 

ε) είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση έργου δηµοσίου συµφέροντος ή εµπίπτοντος στην 

άσκηση δηµοσίας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας ή στον τρίτο 

στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδοµένα ή 

στ) είναι απαραίτητη για την επίτευξη του εννόµου συµφέροντος που επιδιώκει ο 

υπεύθυνος της επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδοµένα, 

υπό τον όρο ότι δεν προέχει το συµφέρον ή τα θεµελιώδη δικαιώµατα και οι ελευθερίες του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα που χρήζουν προστασίας δυνάµει του άρθρου 1 

παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας. 

ΤΜΗΜΑ III 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Άρθρο 8 

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων 

1. Τα κράτη µέλη απαγορεύουν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που 

παρέχουν πληροφορίες για τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις 

θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και 

την υγεία και τη σεξουαλική ζωή. 

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει εφόσον: 

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεστή του 

για την επεξεργασία, εκτός αν η νοµοθεσία του κράτους µέλους ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν 

αίρει την απαγόρευση της παραγράφου 1 ή 

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειµένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις και τα 

ειδικά δικαιώµατα του υπευθύνου της επεξεργασίας στον τοµέα του εργατικού δικαίου, στο 

βαθµό που το επιτρέπει η εθνική νοµοθεσία η οποία προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις ή 

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ζωτικού συµφέροντος του προσώπου 

στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ή άλλου προσώπου, αν ο ενδιαφερόµενος τελεί σε φυσική 

ή νοµική αδυναµία να δώσει τη συγκατάθεσή του ή 

δ) η επεξεργασία πραγµατοποιείται από ίδρυµα, σωµατείο ή οποιονδήποτε άλλο µη 

κερδοσκοπικό φορέα ο οποίος επιδιώκει πολιτικούς, φιλοσοφικούς, θρησκευτικούς ή 

συνδικαλιστικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία αφορά µόνον τα µέλη του ή 

πρόσωπα µε τα οποία το ίδρυµα, το σωµατείο ή ο φορέας διατηρεί, ως εκ του σκοπού του, 

τακτικές επαφές, και τα δεδοµένα ανακοινώνονται σε τρίτους µόνον µε τη συγκατάθεση των 

προσώπων στα οποία αναφέρονται ή 
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ε) η επεξεργασία αφορά δεδοµένα τα οποία προδήλως δηµοσιοποιούνται από το πρόσωπο 

στο οποίο αναφέρονται ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση 

δικαιώµατος ενώπιον δικαστηρίου. 

3. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει εφόσον η επεξεργασία των δεδοµένων είναι αναγκαία για 

την ιατρική πρόληψη ή διάγνωση, την παροχή ιατροφαρµακευτικής αγωγής ή τη διαχείριση των 

ιατροφαρµακευτικών υπηρεσιών, η δε επεξεργασία των δεδοµένων αυτών εκτελείται από κατ' 

επάγγελµα θεράποντα της υγείας υποκείµενο στο επαγγελµατικό απόρρητο το οποίο προβλέπει 

το εθνικό δίκαιο ή από άλλο πρόσωπο το οποίο οµοίως υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση. 

4. Εφόσον παρέχονται οι δέουσες εγγυήσεις, τα κράτη µέλη δύνανται, όταν συντρέχουν 

σοβαροί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, να θεσπίσουν και άλλες παρεκκλίσεις εκτός από τις 

προβλεπόµενες στην παράγραφο 2, είτε µε εθνική νοµοθετική διάταξη είτε µε απόφαση της 

αρχής ελέγχου. 

5. Η επεξεργασία δεδοµένων σχετικών µε παραβάσεις, ποινικές καταδίκες ή µέτρα 

ασφαλείας επιτρέπεται µόνον υπό τον έλεγχο της δηµόσιας αρχής, ή εάν το εθνικό δίκαιο 

προβλέπει επαρκείς και ειδικές εγγυήσεις, µε την επιφύλαξη ενδεχοµένων παρεκκλίσεων τις 

οποίες ορίζει το κράτος µέλος επί τη βάσει εθνικών διατάξεων που παρέχουν τις ενδεδειγµένες 

και ειδικές προς τούτο εγγυήσεις. Πάντως, η τήρηση πλήρους ποινικού µητρώου επιτρέπεται 

µόνον υπό τον έλεγχο της δηµόσιας αρχής. 

Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι οι επεξεργασίες δεδοµένων συναφών µε 

διοικητικές ή δικαστικές αποφάσεις πρέπει οµοίως να εκτελούνται υπό τον έλεγχο της δηµόσιας 

αρχής. 

6. Οι παρεκκλίσεις από την παράγραφο 1 που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 

κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 

7. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η επεξεργασία του 

εθνικού αναγνωριστικού αριθµού ταυτότητας ή άλλων γενικότερων αναγνωριστικών της 

ταυτότητας στοιχείων. 

 

Άρθρο 9 

Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ελευθερία έκφρασης 

Για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιείται 

αποκλειστικώς για δηµοσιογραφικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής 

έκφρασης, τα κράτη µέλη προβλέπουν τις εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του 

παρόντος κεφαλαίου, του κεφαλαίου IV και του κεφαλαίου VI µόνο στο βαθµό που είναι 

αναγκαίες ώστε το δικαίωµα της ιδιωτικής ζωής να συµβιβάζεται µε τους κανόνες που διέπουν 

την ελευθερία έκφρασης. 

ΤΜΗΜΑ IV 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
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Άρθρο 10 

Ενηµέρωση σε περίπτωση συλλογής δεδοµένων από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή ο εκπρόσωπός του πρέπει 

να παρέχει στο πρόσωπο από το οποίο συλλέγονται δεδοµένα που το αφορούν τουλάχιστον τις 

πληροφορίες που απαριθµούνται κατωτέρω, εκτός εάν το πρόσωπο αυτό έχει ήδη ενηµερωθεί 

σχετικά: 

α) την ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας και, ενδεχοµένως, του εκπροσώπου 

του· 

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας για την οποία προορίζονται τα δεδοµένα· 

γ) οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, όπως: 

- τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων, 

- το κατά πόσον η παροχή των δεδοµένων είναι υποχρεωτική ή όχι, καθώς και τις 

ενδεχόµενες συνέπειες της άρνησης παροχής τους, 

- την ύπαρξη δικαιώµατος πρόσβασης στα συγκεκριµένα δεδοµένα και δικαιώµατος 

διόρθωσής τους, 

εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες, λόγω των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες 

συλλέγονται τα δεδοµένα, ώστε να εξασφαλίζεται η θεµιτή επεξεργασία έναντι του προσώπου 

στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα. 

 

Άρθρο 11 

Ενηµέρωση σε περίπτωση συλλογής δεδοµένων όχι από το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται 

1. Όταν τα δεδοµένα δεν έχουν συλλεγεί από το πρόσωπο το οποίο αφορούν, τα κράτη 

µέλη προβλέπουν ότι, ευθύς ως καταχωρηθούν τα δεδοµένα ή, εάν προβλέπεται ανακοίνωσή 

τους σε τρίτους, το αργότερο κατά την πρώτη ανακοίνωσή τους, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας 

ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να παρέχει στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα τις 

εξής πληροφορίες, εκτός εάν το πρόσωπο αυτό έχει ήδη ενηµερωθεί: 

α) την ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας και, ενδεχοµένως, του εκπροσώπου 

του· 

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας· 

γ) οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, όπως: 

- τις κατηγορίες των σχετικών δεδοµένων, 

- τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, 

- την ύπαρξη δικαιώµατος πρόσβασης στα δεδοµένα που το αφορούν και δικαιώµατος 

διόρθωσής τους, 
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εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες, λόγω των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες 

συλλέγονται τα δεδοµένα, ώστε να εξασφαλίζεται θεµιτή επεξεργασία, έναντι του προσώπου 

στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα. 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται όταν, ιδίως όσον αφορά την 

επεξεργασία για σκοπούς στατιστικούς ή ιστορικής ή επιστηµονικής έρευνας, η ενηµέρωση του 

ενδιαφεροµένου αποδεικνύεται αδύνατη ή προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες ή εάν η 

καταχώρηση ή η ανακοίνωση επιβάλλεται ρητώς από το νόµο. Στις περιπτώσεις αυτές, τα 

κράτη µέλη προβλέπουν κατάλληλες εγγυήσεις. 

ΤΜΗΜΑ V 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Άρθρο 12 

Δικαίωµα πρόσβασης 

Τα κράτη µέλη εγγυώνται στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα το δικαίωµα 

να λαµβάνουν από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας: 

α) ελεύθερα και απεριόριστα, σε εύλογα διαστήµατα και χωρίς υπερβολική καθυστέρηση ή 

δαπάνη: 

- την επιβεβαίωση ότι υπάρχει ή όχι επεξεργασία δεδοµένων που τα αφορούν καθώς και 

πληροφορίες, σχετικά τουλάχιστον µε τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες 

δεδοµένων υπό επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στις οποίες 

ανακοινώνονται τα δεδοµένα αυτά, 

- τη γνωστοποίηση, µε εύληπτο τρόπο, των δεδοµένων υπό επεξεργασία καθώς και των 

διαθέσιµων πληροφοριών σχετικά µε την προέλευσή των, 

- την ενηµέρωση σχετικά µε τη λογική στην οποία στηρίζεται κάθε αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία των δεδοµένων τα οποία αναφέρονται στα πρόσωπα αυτά, τουλάχιστον στην 

περίπτωση των αυτοµατοποιηµένων αποφάσεων του άρθρου 15 παράγραφος 1· 

β) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωµα των δεδοµένων των οποίων 

η επεξεργασία δεν είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ιδίως λόγω 

ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδοµένων· 

γ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδοµένα, κάθε 

διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώµατος που διενεργείται σύµφωνα µε το στοιχείο β), εφόσον 

τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. 

ΤΜΗΜΑ VI 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Άρθρο 13 



 

 

97 

Ζητήµατα Διαχείρισης Δεδοµένων σε Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας  

Εξαιρέσεις και περιορισµοί 

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν µε νοµοθετικά µέτρα την εµβέλεια των 

υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 

1, του άρθρου 10, του άρθρου 11 παράγραφος 1 και των άρθρων 12 και 21, όταν ο περιορισµός 

αυτός απαιτείται για τη διαφύλαξη: 

α) της ασφάλειας του κράτους· 

β) της άµυνας· 

γ) της δηµόσιας ασφάλειας· 

δ) της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης παραβάσεων του ποινικού νόµου ή 

της δεοντολογίας των νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων· 

ε) σηµαντικού οικονοµικού ή χρηµατοοικονοµικού συµφέροντος κράτους µέλους ή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των νοµισµατικών, δηµοσιονοµικών και 

φορολογικών θεµάτων· 

στ) αποστολής ελέγχου, επιθεώρησης ή ρυθµιστικών καθηκόντων που συνδέονται, έστω 

και ευκαιριακά, µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 

στοιχεία γ), δ) και ε)· 

ζ) της προστασίας του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ή των δικαιωµάτων 

και ελευθεριών άλλων προσώπων. 

2. Υπό την επιφύλαξη των προσφόρων νοµικών εγγυήσεων, και ιδίως εκείνων που ορίζουν 

ότι τα δεδοµένα δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για µέτρα ή αποφάσεις που ανάγονται σε 

συγκεκριµένα πρόσωπα, τα κράτη µέλη µπορούν, ιδίως στην περίπτωση που σαφώς ελλείπει 

κάθε κίνδυνος να θιγεί η ιδιωτική ζωή του προσώπου που αφορούν, να περιορίζουν 

νοµοθετικώς τα δικαιώµατα εκ του άρθρου 12 όταν η επεξεργασία δεδοµένων γίνεται 

αποκλειστικά για επιστηµονική έρευνα ή όταν αποθηκεύονται υπό µορφή στοιχείων 

προσωπικού χαρακτήρα επί διάστηµα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο προς κατάρτιση 

στατιστικών και µόνο. 

ΤΜΗΜΑ VII 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Άρθρο 14 

Δικαίωµα αντίταξης του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα 

Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα το 

δικαίωµα: 

α) τουλάχιστον στις περιπτώσεις του άρθρου 7 στοιχεία ε) και στ), να αντιτάσσεται ανά 

πάσα στιγµή, για επιτακτικούς και νόµιµους λόγους σχετικούς µε την προσωπική του 

κατάσταση, στην επεξεργασία των δεδοµένων που το αφορούν, εκτός εάν στην εθνική 
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νοµοθεσία ορίζεται άλλως. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αντίταξης, η επεξεργασία δεν µπορεί 

πλέον να αφορά τα δεδοµένα αυτά· 

β) να αντιτάσσεται, κατ' αίτησή του και δωρεάν, στην επεξεργασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα την οποία προτίθεται να πραγµατοποιήσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

µε δραστηριότητες για την προώθηση προϊόντων· ή να ενηµερώνεται πριν από την πρώτη 

ανακοίνωση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους ή τη χρησιµοποίησή τους για 

λογαριασµό τρίτων µε σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας µέσω του ταχυδροµείου και να του 

παρέχεται ρητά το δικαίωµα να αντιταχθεί δωρεάν πριν από την ανακοίνωση ή τη 

χρησιµοποίηση. 

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι ενδιαφερόµενοι θα γνωρίζουν την ύπαρξη του 

δικαιώµατος που αναφέρεται στο πρώτο τµήµα του παρόντος στοιχείου β). 

 

Άρθρο 15 

Αυτοµατοποιηµένες ατοµικές αποφάσεις 

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν σε κάθε πρόσωπο το δικαίωµα να µη συµµορφωθεί µε 

απόφαση που παράγει νοµικά αποτελέσµατα έναντι αυτού ή το θίγει σηµαντικά εφόσον η εν 

λόγω απόφαση βασίζεται αποκλειστικώς σε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία που αξιολογεί 

ορισµένες πτυχές της προσωπικότητάς του, όπως η απόδοσή του στην εργασία, η 

φερεγγυότητά, η αξιοπιστία, η διαγωγή του κ.λπ. 

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν, µε την επιφύλαξη άλλων άρθρων της παρούσας οδηγίας, 

ότι ένα πρόσωπο µπορεί να υποχρεωθεί να συµµορφωθεί µε µία από τις αποφάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν η εν λόγω απόφαση: 

α) έχει ληφθεί στο πλαίσιο της σύναψης ή της εκτέλεσης σύµβασης, εφόσον το αίτηµα 

σύναψης ή εκτέλεσης της σύµβασης του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα έχει 

ικανοποιηθεί ή πρόσφορα µέτρα, στα οποία περιλαµβάνεται η δυνατότητα να προβάλει την 

άποψή του, κατοχυρώνουν το έννοµο συµφέρον του ή 

β) επιτρέπεται από νοµοθετική διάταξη που καθορίζει τα µέτρα τα οποία κατοχυρώνουν το 

έννοµο συµφέρον του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα. 

ΤΜΗΜΑ VIII 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Άρθρο 16 

Απόρρητο της επεξεργασίας 

Κάθε πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου της επεξεργασίας ή του 

εκτελούντος την επεξεργασία, περιλαµβανοµένου του ιδίου του εκτελούντος την επεξεργασία, 

και έχει πρόσβαση σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, µπορεί να τα επεξεργασθεί µόνο κατ' 

εντολή του υπευθύνου της επεξεργασίας, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το νόµο. 
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Άρθρο 17 

Ασφάλεια της επεξεργασίας 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας πρέπει να λαµβάνει τα 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία από τυχαία ή παράνοµη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση, ιδίως εάν η 

επεξεργασία συµπεριλαµβάνει και διαβίβαση των δεδοµένων µέσων δικτύου, και από κάθε 

άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Τα µέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν, λαµβανοµένης υπόψη της τεχνολογικής εξέλιξης 

και του κόστους εφαρµογής τους, επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που 

απορρέουν από την επεξεργασία και τη φύση των δεδοµένων που απολαύουν προστασίας. 

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας οφείλει, σε περίπτωση 

επεξεργασίας για λογαριασµό του, να επιλέγει προς εκτέλεση της επεξεργασίας πρόσωπο το 

οποίο παρέχει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τα µέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης της 

επεξεργασίας και να εξασφαλίζει την τήρηση των µέτρων αυτών. 

3. Η εκτέλεση επεξεργασίας µέσω άλλου προσώπου πρέπει να διέπεται από σύµβαση ή 

δικαιοπραξία που συνδέει τον εκτελούντα µε τον υπεύθυνο της επεξεργασίας και προβλέπει 

ιδίως: 

- ότι ο εκτελών την επεξεργασία ενεργεί µόνον κατ'εντολήν του υπευθύνου της 

επεξεργασίας, 

- ότι οι υποχρεώσεις που προβλέποναι στην παράγραφο 1, όπως ορίζονται από τη 

νοµοθεισία του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο εκτελών την επεξεργασία, 

βαρύνουν και τον εκτελούντα την επεξεργασία. 

4. Για αποδεικτικούς λόγους, τα τµήµατα της σύµβασης ή δικαιοπραξίας που αφορούν την 

προστασία των δεδοµένων και τις απαιτήσεις σχετικά µε τα µέτρα που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1 καταρτίζονται εγγράφως ή σε άλλη ανάλογη µορφή. 

ΤΜΗΜΑ IX 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Άρθρο 18 

Η υποχρέωση κοινοποίησης προς την αρχή ελέγχου 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η κοινοποίηση πραγµατοποιείται από τον υπεύθυνο της 

επεξεργασίας ή από τον τυχόν εκπρόσωπό του προς την αρχή ελέγχου του άρθρου 28, πριν από 

την εκτέλεση µιας επεξεργασίας ή συνόλου επεξεργασιών, αυτοµατοποιηµένων εν όλω ή εν 

µέρει, µε στόχο την επίτευξη ενός ή περισσότερων συναφών σκοπών. 

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι η κοινοποίηση απλουστεύεται ή αποτελεί 

αντικείµενο εξαιρέσεως µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό τους ακόλουθους όρους: 
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- εφόσον, για κατηγορίες επεξεργασιών οι οποίες, λαµβανοµένων υπόψη των δεδοµένων 

που υποβάλλονται σε επεξεργασία, δεν δύνανται να θίξουν τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες 

των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα, καθορίζουν τους σκοπούς της 

επεξεργασίας, τα δεδοµένα ή τις κατηγορίες των δεδοµένων υπό επεξεργασία, την ή τις 

κατηγορίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα, τον αποδέκτη ή τις κατηγορίες 

αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να ανακοινωθούν τα δεδοµένα και τη διάρκεια 

αποθήκευσης των δεδοµένων ή/και 

- εφόσον ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ορίζει, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο στο οποίο 

υπόκειται, έναν υπεύθυνο για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ο οποίος 

έχει κυρίως ως αποστολή: 

- να διασφαλίζει, κατ' ανεξάρτητο τρόπο, την εσωτερική εφαρµογή των εθνικών διατάξεων 

που θεσπίζονται κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, 

- να τηρεί µητρώο των επεξεργασιών που εκτελούνται από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, 

όπου περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2, 

ώστε να εξασφαλίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο ότι η επεξεργασία δεν δύναται να θίξει τα 

δικαιώµατα και τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα. 

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στην 

επεξεργασία µε µοναδικό αντικείµενο την τήρηση µητρώου το οποίο προορίζεται βάσει 

νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων για την παροχή πληροφοριών στο κοινό και είναι 

προσιτό για έρευνες είτε στο κοινό γενικά είτε σε οποιοδήποτε πρόσωπο που µπορεί να 

αποδείξει έννοµο συµφέρον. 

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από την υποχρέωση κοινοποίησης ή να 

απλουστεύουν την κοινοποίηση όταν πρόκειται για τις επεξεργασίες που προβλέπονται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο δ). 

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι για τις µη αυτοµατοποιηµένες επεξεργασίες 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ή ορισµένες εξ αυτών, ισχύει ενδεχοµένως η 

απλουστευµένη κοινοποίηση. 

 

Άρθρο 19 

Περιεχόµενο της κοινοποίησης 

1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στην 

κοινοποίηση. Αυτές περιλαµβάνουν τουλάχιστον: 

α) το όνοµα και τη διεύθυνση του υπευθύνου της επεξεργασίας και, ενδεχοµένως, του 

εκπροσώπου του· 

β) το σκοπό ή τους σκοπούς της επεξεργασίας· 

γ) περιγραφή της κατηγορίας ή των κατηγοριών των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 

δεδοµένα και των δεδοµένων ή των κατηγοριών δεδοµένων που αφορούν τα πρόσωπα αυτά· 
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δ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ενδέχεται να ανακοινωθούν 

τα δεδοµένα· 

ε) την προβλεπόµενη διαβίβαση δεδοµένων προς τρίτες χώρες· 

στ) γενική περιγραφή που επιτρέπει να εκτιµηθεί προκαταρκτικά η σκοπιµότητα των 

µέτρων που έχουν ληφθεί ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια της επεξεργασίας κατ' εφαρµογή 

του άρθρου 17. 

2. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις διαδικασίες µε τις οποίες κοινοποιούνται στην αρχή 

ελέγχου οι µεταβολές που επηρεάζουν τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες. 

 

Άρθρο 20 

Προηγούµενοι έλεγχοι 

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις επεξεργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους για τα 

δικαίωµατα και τις ελευθερίες των ενδιαφεροµένων και µεριµνούν ώστε οι επεξεργασίες να 

ελέγχονται πριν από την εφαρµογή τους. 

2. Οι προηγούµενοι αυτοί έλεγχοι διενεργούνται από την ελέγχουσα αρχή µετά την 

παραλαβή της σχετικής κοινοποίησης του υπευθύνου της επεξεργασίας ή του υπευθύνου για την 

προστασία των δεδοµένων, οι οποίοι, σε περίπτωση αµφιβολίας, πρέπει να συµβουλεύονται την 

αρχή αυτή. 

3. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να διενεργούν τον έλεγχο αυτό στα πλαίσια της 

προπαρασκευής νοµοθετικού µέτρου του Κοινοβουλίου ή µέτρου βασιζοµένου επ' αυτού, το 

οποίο καθορίζει τη φύση της επεξεργασίας και τις κατάλληλες εγγυήσεις. 

 

Άρθρο 21 

Δηµοσιότητα των επεξεργασιών 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα που διασφαλίζουν τη δηµοσιότητα των επεξεργασιών. 

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η αρχή ελέγχου τηρεί το µητρώο των επεξεργασιών που 

κοινοποιούνται δυνάµει του άρθρου 18. 

Το µητρώο περιλαµβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαριθµούνται στο άρθρο 19 

παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε). 

Οποιοσδήποτε µπορεί να συµβουλεύεται το µητρώο. 

3. Τα κράτη µέλη προβλέπουν, όσον αφορά τις επεξεργασίες που δεν υπόκεινται σε 

κοινοποίηση, ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή άλλος φορέας οριζόµενος από τα κράτη µέλη 

κοινοποιεί καταλλήλως τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 19 

παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε), σε όποιο πρόσωπο το ζητήσει. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται στις 

επεξεργασίες που έχουν ως µοναδικό αντικείµενο την τήρηση µητρώου το οποίο προορίζεται 

βάσει νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων για την παροχή πληροφοριών στο κοινό και είναι 
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προσιτό είτε στο κοινό γενικά είτε σε οποιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να αποδείξει έννοµο 

συµφέρον. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 22 

Προσφυγή 

Με την επιφύλαξη ενδεχόµενης άσκησης διοικητικής, ιδίως ενώπιον της αρχής ελέγχου 

που αναφέρεται στο άρθρο 28, προτού επιληφθεί δικαστική αρχή, τα κράτη µέλη προβλέπουν 

ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου σε περίπτωση 

παραβιάσεως δικαιωµάτων κατοχυρωµένων από την εθνική νοµοθεσία που εφαρµόζεται στη 

σχετική επεξεργασία. 

 

Άρθρο 23 

Ευθύνη 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε πρόσωπο θιγόµενο από αθέµιτη επεξεργασία ή 

κάθε άλλη ενέργεια που δεν συµβιβάζεται µε τις εθνικές διατάξεις εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας έχει δικαίωµα αποκατάστασης της επελθούσας ζηµίας από τον υπεύθυνο της 

επεξεργασίας. 

2. Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας µπορεί να απαλλαγεί της ευθύνης αυτής, εν µέρει ή εν 

όλω, εάν αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το ζηµιογόνο γεγονός. 

 

Άρθρο 24 

Κυρώσεις 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρµογή 

των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και απροβλέπουν ιδίως κυρώσεις για παράβαση των 

διατάξεων εφαρµογής της. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ 

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

Άρθρο 25 

Βασικές αρχές 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η διαβίβαση προς τρίτη χώρα δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, που έχουν υποστεί επεξεργασία ή πρόκειται να υποστούν επεξεργασία µετά τη 

διαβίβασή τους, επιτρέπεται µόνον εάν, τηρουµένων των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται 
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σύµφωνα µε τις λοιπές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, η εν λόγω τρίτη χώρα εξασφαλίζει 

ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. 

2. Η επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από τρίτη χώρα σταθµίζεται λαµβανοµένων 

υπόψη όλων των περιστάσεων που επηρεάζουν µια διαβίβαση ή κατηγορία διαβιβάσεων 

δεδοµένων· ειδικότερα, εξετάζονται η φύση των δεδοµένων, οι σκοποί και η διάρκειά της ή των 

προβλεποµένων επεξεργασιών, η χώρα προέλευσης και τελικού προορισµού, οι γενικοί ή 

τοµεακοί κανόνες δικαίου, οι επαγγελµατικοί κανόνες και τα µέτρα ασφαλείας που ισχύουν 

στην εν λόγω τρίτη χώρα. 

3. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ενηµερώνονται αµοιβαία οσάκις θεωρούν ότι µια τρίτη 

χώρα δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας κατά την έννοια της παραγράφου 2. 

4. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 31 

παράγραφος 2, ότι µια τρίτη χώρα δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας κατά την 

έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα 

ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαβίβαση τέτοιου είδους δεδοµένων προς την εν λόγω τρίτη 

χώρα. 

5. Η Επιτροπή αρχίζει την κατάλληλη στιγµή διαπραγµατεύσεις ώστε να επανορθωθεί η 

κατάσταση που προκύπτει από τη διαπίστωση που έχει γίνει κατ' εφαρµογή της παραγράφου 4. 

6. Η Επιτροπή µπορεί να αποφανθεί, µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 31 

παράγραφος 2, ότι µια τρίτη χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας κατά την 

έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, λόγω της εσωτερικής της νοµοθεσίας ή των 

διεθνών δεσµεύσεων που έχει αναλάβει, ιδίως κατόπιν των διαπραγµατεύσεων που αναφέρονται 

στην παράγραφο 5, ώστε να εξασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 

θεµελιωδών ελευθεριών και δικαιωµάτων των προσώπων. 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να συµµορφωθούν µε την 

απόφαση της Επιτροπής. 

 

Άρθρο 26 

Παρεκκλίσεις 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 25, και µε την επιφύλαξη αντιθέτων διατάξεων της 

εθνικής νοµοθεσίας που διέπουν κατ' ιδίαν περιπτώσεις, τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η 

διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα που δεν εξασφαλίζει 

ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 25 παράγραφος 2, µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί εφόσον: 

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα έχει συναινέσει ρητώς στη διαβίβαση 

ή 

β) η διαβίβαση είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύµβασης µεταξύ του προσώπου στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα και του υπευθύνου επεξεργασίας ή για την εκτέλεση 

προσυµβατικών µέτρων ληφθέντων κατ' αίτηση του προσώπου αυτού ή 
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γ) η διαβίβαση είναι αναγκαία για τη συνοµολόγηση ή την εκτέλεση σύµβασης που έχει 

συναφθεί ή πρόκειται να συναφθεί µεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και τρίτου προς το 

συµφέρον του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ή 

δ) η διαβίβαση είναι αναγκαία ή απαιτείται εκ του νόµου για τη διασφάλιση σηµαντικού 

δηµοσίου συµφέροντος ή για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση ενός δικαιώµατος 

ενώπιον του δικαστηρίου ή 

ε) η διαβίβαση είναι αναγκαία για τη διασφάλιση ζωτικού συµφέροντος του προσώπου στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ή 

στ) η διαβίβαση πραγµατοποιείται από δηµόσιο µητρώο το οποίο προορίζεται βάσει 

νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων για την παροχή πληροφοριών στο κοινό και είναι 

προσιτό είτε στο κοινό γενικά είτε σε οποιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να αποδείξει έννοµο 

συµφέρον, εφόσον στη συγκεκριµένη περίπτωση πληρούνται οι σχετικές νόµιµες προϋποθέσεις. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπεται µία ή 

πλείονες διαβιβάσεις δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα η οποία δεν 

εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 25 παράγραφος 2 

εφόσον ο υπεύθυνος της επεξεργασίας παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής και των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών των προσώπων καθώς και την 

άσκηση των σχετικών δικαιωµάτων· οι εγγυήσεις µπορούν ιδίως να απορρέουν από κατάλληλες 

συµβατικές ρήτρες. 

3. Το κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη για τις άδειες που 

χορηγεί κατ' εφαρµογή της παραγράφου 2. 

Εάν διατυπωθεί από άλλο κράτος µέλος ή την Επιτροπή ένσταση δεόντως αιτιολογηµένη 

όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεµελιωδών δικαιωµάτων και 

ελευθεριών των προσώπων, η Επιτροπή θεσπίζει τα κατάλληλα µέτρα µε τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2. 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να συµµορφωθούν µε την 

απόφαση της Επιτροπής. 

4. Εάν η Επιτροπή αποφανθεί, µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 

2, ότι ορισµένες τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες παρέχουν τις επαρκείς εγγήσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να 

συµµορφωθούν προς την απόφαση της Επιτροπής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Άρθρο 27 

1. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας που 

αποσκοπούν να συµβάλουν, ανάλογα µε τις τοµεακές ιδιοµορφίες, στην ορθή εφαρµογή των 

εθνικών διατάξεων που θεσπίζουν τα κράτη µέλη κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 
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2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι τα επαγγελµατικά σωµατεία και οι λοιπές οργανώσεις, 

οι οποίες εκπροσωπούν άλλες κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας που έχουν εκπονήσει σχέδια 

εθνικών κωδίκων ή προτίθενται να τροποποιήσουν ή να παρατείνουν ισχύοντες εθνικούς 

κώδικες, µπορούν να τους υποβάλουν προς εξέταση στην εθνική αρχή. 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η αρχή αυτή ελέγχει, µεταξύ άλλων, εάν τα υποβαλλόµενα 

σχέδια είναι σύµφωνα προς τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί κατ' εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας. Εφόσον το κρίνει σκόπιµο, η εν λόγω αρχή συγκεντρώνει τις παρατηρήσεις 

προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα, ή των εκπροσώπων τους. 

3. Τα σχέδια κοινοτικών κωδικών καθώς και οι τροποποιήσεις ή παρατάσεις ισχυόντων 

κοινοτικών κωδίκων µπορούν να υποβάλλονται στην οµάδα που αναφέρεται στο άρθρο 29. Η 

οµάδα αυτή αποφασίζει, µεταξύ άλλων, κατά πόσον τα υποβαλλόµενα σχέδια είναι σύµφωνα 

προς τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγία. Εφόσον το 

κρίνει σκόπιµο, συγκεντρώνει τις παρατηρήσεις των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 

δεδοµένα, ή των εκπροσώπων τους. Η Επιτροπή µπορεί να εξασφαλίσει τη δέουσα δηµοσιότητα 

στους κώδικες που έχουν εγκριθεί από την οµάδα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Άρθρο 28 

Αρχή ελέγχου 

1. Κάθε κράτος µέλος προβλέπει ότι µία ή περισσότερες δηµόσιες αρχές επιφορτίζονται µε 

τον έλεγχο της εφαρµογής, στο έδαφός του, των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπισθεί από τα 

κράτη µέλη, κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

Οι εν λόγω αρχές ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται µε πλήρη ανεξαρτησία. 

2. Κάθε κράτος µέλος προβλέπει ότι ζητείται η γνώµη των αρχών ελέγχου κατά την 

εκπόνηση των διοικητικών ή κανονιστικών µέτρων που αφορούν την προστασία των 

δικαιωµάτων και των ελευθεριών των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

3. Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει συγκεκριµένα: 

- µέσα για τη διεξαγωγή έρευνας, όπως το δικαίωµα να έχει πρόσβαση στα δεδοµένα που 

αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας και το δικαίωµα να συλλέγει κάθε αναγκαία πληροφορία 

για την εκπλήρωση της αποστολής ελέγχου, 

- αποτελεσµατικές εξουσίες παρέµβασης, όπως για παράδειγµα την εξουσία να διατυπώνει 

γνώµες πριν από την εκτέλεση των επεξεργασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 20, και να διασφαλίζει 

την κατάλληλη δηµοσιότητα των γνωµών αυτών, την εξουσία να επιτάσσει τη δέσµευση, 

διαγραφή ή την καταστροφή δεδοµένων, να απαγορεύει επίσης προσωρινά ή οριστικά την 
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επεξεργασία, να απευθύνει προειδοποίηση ή επίπληξη προς τον υπεύθυνο για την επεξεργασία 

ή να προσφεύγει στα εθνικά κοινοβούλια ή άλλα εθνικά πολιτικά όργανα, 

- την εξουσία να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου σε περίπτωση παράβασης των εθνικών 

διατάξεων που έχουν θεσπισθεί κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ή να επισηµαίνει τις 

παραβάσεις αυτές στις δικαστικές αρχές. 

Κατά των αποφάσεων της αρχής ελέγχου µπορούν να ασκηθούν ένδικα µέσα. 

4. Κάθε πρόσωπο ή κάθε ένωση που το εκπροσωπεί µπορεί να υποβάλει σε κάθε αρχή 

ελέγχου αίτηση σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών του έναντι της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο αιτών ενηµερώνεται σχετικά µε τη 

συνέχεια που δίδεται στην αίτησή του. 

Κάθε πρόσωπο µπορεί ιδίως να υποβάλει σε κάθε αρχή ελέγχου αίτηση εξακρίβωσης της 

νοµιµότητας µιας επεξεργασίας, εφόσον εφαρµόζονται οι εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί 

δυνάµει του άρθρου 13 της παρούσας οδηγίας. Ο αιτών ενηµερώνεται εν πάση περιπτώσει για 

τη διενέργεια ελέγχου. 

5. Κάθε αρχή ελέγχου υποβάλλει σε τακτά διαστήµατα έκθεση δραστηριοτήτων η οποία 

δηµοσιεύεται. 

6. Κάθε αρχή ελέγχου είναι αρµόδια, ανεξάρτητα από την εθνική νοµοθεσία που 

εφαρµόζεται στη συγκεκριµένη επεξεργασία, για την άσκηση, στο έδαφος του κράτους µέλους 

στο οποίο υπάγεται, των εξουσιών που διαθέτει σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος 

άρθρου. Κάθε αρχή µπορεί να κληθεί να ασκήσει τις εξουσίες της από αρχή άλλου κράτους 

µέλους. 

Οι αρχές ελέγχου διατηρούν µεταξύ τους την αναγκαία συνεργασία για την εκπλήρωση της 

αποστολής τους, ιδίως µε την ανταλλαγή όλων των χρήσιµων πληροφοριών. 

7. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι τα µέλη και οι υπάλληλοι των αρχών ελέγχου 

δεσµεύονται ακόµα και µετά την παύση των δραστηριοτήτων τους από το επαγγελµατικό 

απόρρητο, όσον αφορά τις εµπιστευτικές πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση. 

 

Άρθρο 29 

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

1. Συνιστάται οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, ονοµαζόµενη εφεξής «η οµάδα». 

Η οµάδα αυτή έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και είναι ανεξάρτητη. 

2. Η οµάδα απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο της αρχής ή των αρχών ελέγχου που έχει 

ορίσει κάθε κράτος µέλος, έναν αντιπρόσωπο της αρχής ή των αρχών που έχουν συσταθεί για 

τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας καθώς και έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής. 

Κάθε µέλος της οµάδας ορίζεται από το θεσµικό όργανο, την αρχή ή τις αρχές που 

εκπροσωπεί. Όταν ένα κράτος µέλος ορίζει πλείονες αρχές ελέγχου, αυτές διορίζουν κοινό 
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αντιπρόσωπο. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά τις αρχές που έχουν συσταθεί για τα όργανα και τους 

οργανισµούς της Κοινότητας. 

3. Η οµάδα λαµβάνει τις αποφάσεις της µε απλή πλειοψηφία των αντιπροσώπων των 

αρχών ελέγχου. 

4. Η οµάδα εκλέγει τον πρόεδρό της. Η διάρκεια της θητείας του προέδρου είναι διετής. Η 

θητεία είναι ανανεώσιµη. 

5. Τη γραµµατεία της οµάδας αναλαµβάνει η Επιτροπή. 

6. Η οµάδα καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 

7. Η οµάδα εξετάζει τα θέµατα που εγγράφονται στην ηµερήσια διάταξη από τον πρόεδρό 

της, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας του είτε κατόπιν αιτήσεως αντιπροσώπου των αρχών ελέγχου ή 

της Επιτροπής. 

 

Άρθρο 30 

1. Η οµάδα έχει ως αποστολή: 

α) να εξετάζει οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των εθνικών διατάξεων που 

έχουν θεσπισθεί κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ώστε να συµβάλλει στην οµοιόµορφη 

εφαρµογή τους· 

β) να παρέχει στην Επιτροπή τη γνώµη της σχετικά µε το επίπεδο προστασίας στην 

Κοινότητα και στις τρίτες χώρες· 

γ) να συµβουλεύει την Επιτροπή για κάθε σχέδιο τροποποιήσεως της παρούσας οδηγίας, 

κάθε σχέδιο συµπληρωµατικών ή ειδικών µέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση 

των δικαιωµάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για κάθε άλλο σχέδιο κοινοτικών µέτρων που έχουν 

επιπτώσεις επί αυτών των δικαιωµάτων και ελευθεριών· 

δ) να γνωµοδοτεί επί των κωδίκων δεοντολογίας που εκπονούνται σε κοινοτικό επίπεδο. 

2. Αν η οµάδα διαπιστώσει αποκλίσεις µεταξύ της νοµοθεσίας ή της πρακτικής των 

κρατών µελών, οι οποίες µπορεί ενδεχοµένως να αποβούν επιζήµιες για την ισοδύναµη 

προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην 

Κοινότητα, ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή. 

3. Η οµάδα µπορεί να εκδίδει µε δική της πρωτοβουλία συστάσεις για κάθε θέµα που 

αφορά την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα στην Κοινότητα. 

4. Οι γνώµες και οι συστάσεις της οµάδας διαβιβάζονται στην Επιτροπή και στη 

συµβουλευτική επιτροπή του άρθρου 31. 

5. Η Επιτροπή ενηµερώνει την οµάδα σχετικά µε τη συνέχεια που δίδεται στις γνώµες και 

συστάσεις. Συντάσσει για το σκοπό αυτό έκθεση που διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. Η έκθεση αυτή δηµοσιεύεται. 
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6. Η οµάδα συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση όσον αφορά τη 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα στην Κοινότητα και στις τρίτες χώρες, την οποία κοινοποιεί στην Επιτροπή, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Η έκθεση αυτή δµοσιεύεται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Άρθρο 31 

Η επιτροπή 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των 

κρατών µελών και προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής. 

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων µέτρων. 

Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της για το σχέδιο αυτό µέσα σε προθεσµία που µπορεί να 

ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα µε το επείγον του θέµατος. 

Η γνώµη εγκρίνεται µε την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της 

συνθήκης. Κατά τις ψηφοφορίες στα πλαίσια της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των 

κρατών µελών σταθµίζονται όπως ορίζεται στο προαναφερόµενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν 

συµµετέχει στην ψηφοφορία. 

Η Επιτροπή θεσπίζει µέτρα τα οποία εφαρµόζονται αµέσως. Ωστόσο, εάν τα µέτρα αυτά 

δεν συµφωνούν µε τη γνώµη της επιτροπής, ανακοινώνονται πάραυτα από την Επιτροπή στο 

Συµβούλιο. Στην περίπτωση αυτή: 

- η Επιτροπή αναβάλλει την εφαρµογή των µέτρων που αποφάσισε για µια περίοδο τριών 

µηνών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης, 

- το Συµβούλιο µπορεί, µε ειδική πλειοψηφία, να λάβει διαφορετική απόφαση µέσα στην 

προθεσµία που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο. 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 32 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο εντός τριών ετών από την 

έκδοσή της. 

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιέχουν αναφορά στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι 

λεπτοµέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι επεξεργασίες που είχαν αρχίσει ήδη κατά την 

ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρµογή της 
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παρούσας οδηγίας θα συµµορφωθούν προς τις διατάξεις αυτές εντός τριών ετών από την 

ηµεροµηνία αυτή. 

Κατά παρέκκλιση από το προηγούµενο εδάφιο, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι 

οι επεξεργασίες δεδοµένων που περιέχονται ήδη σε χειρόγραφα αρχεία κατά την ηµεροµηνία 

της έναρξης ισχύος των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπισθεί κατ' εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας πρέπει να συµµορφωθούν προς τα άρθρα 6, 7 και 8 της παρούσας οδηγίας εντός 

δώδεκα ετών από την ηµεροµηνία έκδοσής της. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν εν πάση περιπτώσει 

στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα να επιτυγχάνει, κατόπιν αιτήσεώς του, τη 

διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωµα των ελλιπών ή ανακριβών δεδοµένων ή των δεδοµένων 

που έχουν αποθηκευθεί κατά τρόπο ασυµβίβαστο προς τους νόµιµους σκοπούς τους οποίους 

επιδιώκει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας. 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν, µε 

την επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων, ότι τα δεδοµένα που αποθηκεύονται αποκλειστικά προς 

το σκοπό της ιστορικής έρευνας δεν χρειάζεται να εναρµονισθούν σύµφωνα µε τα άρθρα 6, 7 

και 8 της παρούσας οδηγίας. 

4. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείµενα των διατάξεων εσωτερικού 

δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 

 

Άρθρο 33 

Περιοδικώς και για πρώτη φορά τρία το πολύ χρόνια µετά το χρονικό σηµείο που ορίζει το 

άρθρο 32 παράγραφος 1, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η οποία συνοδεύεται, κατά περίπτωση, 

από τις δέουσες προτάσεις τροποποιήσεων. Η έκθεση αυτή δηµοσιεύεται. 

Η Επιτροπή εξετάζει ιδίως την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στις επεξεργασίες 

δεδοµένων ήχου και εικόνας που αφορούν φυσικά πρόσωπα και θα υποβάλλει ενδεχοµένως της 

δέουσες προτάσεις, λαµβάνοντας υπόψη της τις εξελίξεις της πληροφορικής και το στάδιο των 

εργασιών για την πραγµάτωση της κοινωνίας των πληροφοριών. 

 

Άρθρο 34 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

 

Λουξεµβούργο, 24 Οκτωβρίου 1995. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

K. HΔNSCH 

Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος 
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