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ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΙΚΟΝΙΚΗ ΓΙΚΗ 

Κνπξνχπεο Κσλζηαληίλνο 

Η εηαηξία ηνπ SARL Google δεκνζηεχεη, ην 2010, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ κε 

θσηνγξαθίεο θαη βίληεν, παιηνχ πξνέδξνπ νκνζπνλδίαο εξγαδνκέλσλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ηνπ θχξηνπ Υ, πνπ αθνξνχζαλ πξνζσπηθέο ηνπ ζηηγκέο θαη φπνπ 

απεηθνλίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ξαηζηζηηθά ζχκβνια θαη λα επηδίδεηαη ζε πξάμεηο κε 

πεξηερφκελν πξνζβιεηηθφ θαηά ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πξνζψπσλ (ηεξφδνπισλ). 

Παξάιιεια, νη αζηπλνκηθέο αξρέο ηεο ρψξαο ηνπ κε εηζαγγειηθή απφθαζε πξνέβεζαλ ζηε 

ζπιινγή απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ζην δηαδίθηπν (ήηνη ηε Google ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε) ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, θαη ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο.  

 

Σν 2012, ν θχξηνο Υ δεηά απφ ηελ εηαηξία ηεο Google λα απνζχξεη ην πιηθφ θαζψο ζεσξεί 

φηη πξνζβάιινληαη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα θαη ζπλίζηαηαη παξάβαζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνπ 

βίνπ βάζεη ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ. Παξάιιεια, ζηξέθεηαη θαηά ησλ αξρψλ ηεο ρψξαο ηνπ 

γηα παξάλνκε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αθνχ ε δηαηήξεζε ησλ 

δεδνκέλσλ κε βάζε ηελ Οδεγία 2006/24/ΔΚ πξέπεη λα ηειεί ππφ ηηο εγγπήζεηο ηεο Οδεγίαο 

95/46/ΔΚ θαη είλαη αληίζεηε κε ηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ πνπ επηβάιιεη 

νπνηνδήπνηε πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαηφπηλ λφκνπ.  

Η εηαηξία ηεο Google αληέηαμε ην επηρείξεκα φηη πξφθεηηαη γηα λφκηκε δεκνζίεπζε 

εθφζνλ ζπλέηξερε ιφγνο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ζίγεηαη θαη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο 

έθθξαζεο βάζεη πάγηαο λνκνζεζίαο πνπ έρεη ζεζπηζηεί (άξζξα 8 θαη 10ΔΓΑ). Αληίζηνηρα, ν 

ζθνπφο πξφιεςεο ζνβαξψλ αδηθεκάησλ πξνηάζεθε εθ κέξνπο ησλ αξρψλ ελψ σο πξνο ηε 

δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ ππνζηεξίρηεθε φηη ήηαλ ζεκηηφο θαζψο ε Οδεγία 2006/24/ΔΚ 

νξίδεη ζην άξζξν 6 σο ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηήξεζεο δεδνκέλσλ έσο 2 ρξφληα. 

Σν εζληθφ δηθαζηήξην, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηελ ππφζεζε, πξνζέθπγε ζην 

Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ππέβαιε ηα εμήο πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα:  

α) Σα δηθαηψκαηα έθθξαζεο θαη ελεκέξσζεο θαζψο θαη πεξηνξηζκνχ πξνζηαζίαο ηνπ 

ηδησηηθνχ βίνπ πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηα άξζξα 10παξ.1 θαη 8παξ.2 ΔΓΑ δηθαηνινγνχλ 

ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 6,7,8 θαη 9 ηεο 

Οδεγίαο 95/46/ΔΚ;  

β) Δίλαη ε Οδεγία 2006/24/ΔΚ ζπκβαηή κε ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
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ραξαθηήξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ;  

γ) Δίλαη ε Οδεγία 2006/24/ΔΚ ζπκβαηή κε ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

11 ηνπ Υάξηε; 

δ) Δίλαη ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2006/24/ΔΚ ζπκβαηφ κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο; 

ε) ρεηηθά κε ην αίηεκα απφζπξζεο ηνπ πιηθνχ, κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εθαξκνγή ηνπ 

δηθαηψκαηνο ιήζεο ζχκθσλα κε ηνλ πξνηεηλφκελν Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ (άξζξν 17παξ.1) θαη επαλαξχζκηζεο, θαη’επέθηαζε, ηνπ άξζξνπ 12ζηνηρ.β’ θαη 

14ζηνηρ.α’ ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ (δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη αληίηαμεο ζηα δεδνκέλα); 
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ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

ΣΑΚΟΤΓΗ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 

Αμηφηηκν Γηθαζηήξην,  

Α) Όζνλ αθνξά ζην πξψην εξψηεκα ηα άξζξα 10§1 ηεο ΔΓΑ (ζρεηηθά κε ην 

δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο) θαη 8 (πεξί ηνπ δηθαηψκαηνο ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο 

θαη νηθνγελεηαθήο δσήο), θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε δεχηεξε παξάγξαθνο πνπ αλαιχεη ηελ 

επηηξεπφκελε χπαξμε επέκβαζεο δεκφζηαο αξρήο βάζε λφκνπ ζηελ ηδησηηθή δσή, 

θαζνξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα επέιζεη κηα έκκεζε εηζβνιή ζηελ 

πξνζσπηθή δσή ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη έλαο έκκεζνο πεξηνξηζκφο ζην δηθαίσκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 10 νξίδεηαη φηη ε ιήςε θαη κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ ή ηδεψλ πξέπεη λα γίλεηαη «ρσξίο ηελ παξέκβαζε δεκνζίσλ αξρώλ θαη αζρέησο 

ζπλόξσλ». Δλψ ζην άξζξν 8§2 νξίδεηαη φηη ιφγνη εζληθήο αζθάιεηαο, δεκφζηαο αζθάιεηαο, 

νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ηεο ρψξαο, πξνάζπηζεο ηεο ηάμεσο θαη πξφιεςεο πνηληθψλ 

παξαβάζεσλ, πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ή ηεο εζηθήο ή ιφγνη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ άιισλ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ πεξηνξηζκνχο ζηνλ ηδησηηθφ βίν ηνπ αηφκνπ. 

ρεηηθά κε ηελ Οδεγία 95/46 ηα άξζξα 6-9 θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα 

ηζρχνπλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα͘ ελψ ππάγνληαη , φπσο 

θαίλεηαη απφ ηνπο ηίηινπο ησλ ηκεκάησλ ζηα νπνία αλήθεη ην θάζε άξζξν, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Πην αλαιπηηθά, ην άξζξν 8 ηεο νδεγίαο, ην νπνίν αλήθεη ζην 3
ν
 Σκήκα κε ηίηιν 

«Εηδηθέο Καηεγνξίεο Επεμεξγαζίαο», ζηελ πξψηε παξάγξαθν απαγνξεχεη ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε θπιεηηθή ή εζληθή 

θαηαγσγή, ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ηε 

ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ηελ πγεία θαη ηελ ζεμνπαιηθή δσή. Σν 

παξαπάλσ άξζξν- «θαλφλα» κπνξνχκε λα ην ζπζρεηίζνπκε κε ην άξζξν 8 ηεο ΔΓΑ ην 

νπνίν, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαηνρπξψλεη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο θαη 

νηθνγελεηαθήο δσήο. 
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Ωζηφζν, ζηα άξζξα 6, 7, 8§2-7, θαη 9 νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

επεμεξγαζία θαη νη θαλφλεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα γίλεηαη απηή 

ε δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 7, ην νπνίν αλήθεη ζην 2
ν
 ηκήκα κε ηίηιν «Βαζηθέο 

Αξρέο ηεο λόκηκεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ», ε επεμεξγαζία πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κπνξεί 

λα γίλεηαη κφλν εάλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε έξγνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή 

εκπίπηνληνο ζηελ άζθεζε δεκνζίαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ ππεύζπλν ηεο 

επεμεξγαζίαο ή ζηνλ ηξίην ζηνλ νπνίν αλαθνηλώλνληαη ηα δεδνκέλα (πεξίπησζε ε). 

ην άξζξν 8, παξάγξαθνο 2, ζηελ πεξίπησζε γ’ νξίδεηαη φηη «ε επεμεξγαζία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε δσηηθνύ ζπκθέξνληνο ηνπ πξνζώπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα 

δεδνκέλα ή άιινπ πξνζώπνπ, αλ ν ελδηαθεξόκελνο ηειεί ζε θπζηθή ή λνκηθή αδπλακία λα 

δώζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ». Σν ζηνηρείν ηνπ «δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο» ζηελ πεξίπησζή καο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάγνληαο πνπ δηθαηνινγεί ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. ην ίδην άξζξν, ζηελ ηέηαξηε παξάγξαθν, δίλεηαη ε επθαηξία ζηα θξάηε–κέιε λα 

ζεζπίζνπλ θη άιιεο παξεθθιίζεηο, εθηφο απ’ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ δεχηεξε παξάγξαθν, 

είηε κε εζληθή λνκνζεηηθή δηάηαμε είηε κε απφθαζε ηεο αξρήο ειέγρνπ, εθφζνλ ππάξρεη 

ιφγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη εθφζνλ έρνπλ δνζεί ζαθείο εγγπήζεηο. 

Σν άξζξν 9 αλαθέξεηαη ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο. Αλαιπηηθφηεξα, επηζεκαίλεη φηη πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο ή 

παξεθθιίζεηο απφ ηα θεθάιαηα 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο φηαλ ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο ή 

ζην πιαίζην θαιιηηερληθήο ή ινγνηερληθήο έθθξαζεο. ηελ πεξίπησζε καο, ε 

δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε γεγνλφησλ θαζνξίδεη ην ζηνηρείν ηεο αλαγθαηφηεηαο σο θξηηήξην 

γηα ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη σο παξάγνληα πνπ ηζνζηαζκίδεη ηα 

δηθαίσκα ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηελ έθθξαζε θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ. 

 

Καηαιήγνπκε, ινηπόλ, όηη ππάξρεη ιόγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ιόγσ ηεο 

μερσξηζηήο ζέζεο ηνπ Υ, θαη επηπιένλ ππάξρεη εηζαγγειηθή απόθαζε, άξα έρνπλ δνζεί 

θαη νη θαηάιιειεο εγγπήζεηο πξνθεηκέλνπ ε επεμεξγαζία λα είλαη ζύλλνκε θαη 

επηηξεπηή θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηα όξηα. Άξα, νη δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 95/46 πνπ 

εμεηάζηεθαλ θαη ησλ άξζξσλ ηεο ΔΓΑ δε βξίζθνληαη ζε αληίζεζε θαζώο νη πξώηεο 
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κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο δηθαηνινγεηηθνί ιόγνη επέκβαζεο ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηα ππό εμέηαζε άξζξα ηεο ΔΓΑ". 

 

Β,Γ) ηε ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ζην δεχηεξν θαη ζην ηξίην πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα, 

πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη ν ζεβαζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθή δσή ελφςεη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ν νπνίνο αλαγλσξίδεηαη ζηα άξζξα 7 θαη 8 

ηνπ Υάξηε, αθνξά θάζε πιεξνθνξία  ζρεηηθά κε θπζηθφ πξφζσπν ή ηαπηφηεηα ηνπ νπνίνπ 

είλαη γλσζηή ή κπνξεί λα εμαθξηβσζεί͘ θαη φηη νη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

επηβιεζνχλ λνκίκσο ζην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

αληηζηνηρνχλ ζε εθείλνπο πνπ γίλνληαη δεθηνί θαηά ην άξζξν 8 ηεο ΔΓΑ.  

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη πξέπεη θαη ππάξρεη πξνυπφζεζε απφ ην λφκν πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξηζηεί ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ. εκαληηθφ, επίζεο , είλαη ην 

γεγνλφο φηη ε ππφ θξίζε ππφζεζε αθνξά, απφ πνιιέο απφςεηο, θαη ηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ είλαη θαηνρπξσκέλε ζην άξζξν 11 ηνπ Υάξηε, (ην 

νπνίν αληηζηνηρεί ζην άξζξν 10 ηεο ΔΓΑ).  

Σν άξζξν 11, παξάγξαθνο 1, ηνπ Υάξηε νξίδεη φηη «θάζε πξόζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο. Τν δηθαίσκα απηό πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία γλώκεο θαη ηελ 

ειεπζεξία ιήςεο θαη κεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ θαη ηδεώλ ρσξίο ηελ αλάκεημε δεκνζίσλ αξρώλ 

θαη αδηαθξίησο ζπλόξσλ» (Απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ(ΔΓΓΑ) : Handyside θαηά Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1976, ζεηξά 

A αξηζ. 24, § 49 θαη ε απφθαζε Vogt θαηά Γεξκαλίαο ηεο 26εο επηεκβξίνπ 1995, ζεηξά A 

αξηζ. 323, § 52).  

 

πκπιεξσκαηηθά, ην δηθαίσκα ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ λα αλαδεηνχλ θαη λα 

ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη πξνζβάζηκεο ζην δηαδίθηπν πξνζηαηεχεηαη απφ ην άξζξν 

11 ηνπ Υάξηε . Η πξνζηαζία απηή αθνξά ηφζν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

ηζηνζειίδεο πξνέιεπζεο φζν θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ην δηαδίθηπν έθεξε επαλαζηαηηθέο 

αιιαγέο ζηελ πξφζβαζε θαη ζηε δηάδνζε πάζεο θχζεσο πιεξνθνξηψλ θαη θαηέζηεζε 
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δπλαηέο λέεο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο δηάδξαζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη φηη 

πιένλ ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο ζην δίθαην 

ηεο Έλσζεο. Αθφκα, θαηά ην άξζξν 11 ηνπ Υάξηε, νη εθδφηεο ηζηνζειίδσλ ραίξνπλ 

πξνζηαζίαο. Η αλάξηεζε θαη θπθινθνξία πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν απνηειεί άζθεζε ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο αθφκε θαη αλ ν εθδφηεο έρεη δεκηνπξγήζεη ζχλδεζκν κεηαμχ ηεο 

ζειίδαο ηνπ θαη άιισλ ζειίδσλ θαη δελ έρεη πεξηνξίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο επξεηεξίαζεο θαη 

ηεο απνζήθεπζεο πνπ δηαζέηνπλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο, εθδειψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ηελ πξφζεζή ηνπ γηα επξεία δηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Η πξναλαθεξζείζα δηαπίζησζε 

εθαξκφδεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ζηνλ ηνκέα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο φπνπ θξίζεθε 

φηη ε ηνπνζέηεζε ζπλδέζκσλ απφ κηα ηζηνζειίδα ζε άιιε φπνπ ππάξρεη έξγν κε πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα ΓΔ ζπληζηά παξαβίαζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη απνηππψλεηαη ζε πνηθίιεο 

απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ ηφζν ηεο Έλσζεο (απφθαζε Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηεο 13-2-2014, C-466/12) φζν θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο (ππφζεζε Paperboy 

Οκνζπνλδηαθνχ Γηθαζηεξίνπ Γεξκαλίαο θαη ππφζεζε Eureka Γηθαζηεξίνπ Ρφηεξληακ 

Οιιαλδίαο) φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν (ππφζεζε crookes v. Newton, 19.10.2011, Αλψηαην 

Γηθαζηήξην Καλαδά, ππφζεζε Ticketmaster ην 2003). 

    Η νδεγία 2006/24, εθ πξψηεο φςεσο, εκθαλίδεηαη σο επέκβαζε ζηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο εκπίπηεη πξνδήισο ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 8, παξάγξαθνη 2 θαη 3, ηνπ Υάξηε. πγθεθξηκέλα, ε νδεγία 

δηεπθξηλίδεη φηη ηφζν ε νδεγία 95/46, πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, θαη ε νδεγία 2002/58 (ε 

νπνία αζρνιείηαη κε ηελ πξνζηαζία ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα) φζν θαη ε 

χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηνπ 1981 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εθαξκφδνληαη 

πιήξσο ζηα δεδνκέλα πνπ δηαηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη 

ηεξνχληαη δηαηάμεηο ζεκειησδψλ νδεγηψλ γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

Αθφκα, ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηεξίδεηαη 

ζην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο δσήο, νπφηε, ηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ 

Υάξηε ζρεηίδνληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα ζεσξείηαη φηη πθίζηαηαη 

«δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή ελφςεη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα». 

Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ε ίδηα ε νδεγία 2006/24 ζπληζηά «επέκβαζε» ζηελ άζθεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο. Σνχην πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα ηελ νδεγία, 
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ε νπνία νξίδεη ζηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 9 φηη «ε ζέζπηζε πξάμεο γηα ηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ 

πνπ ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΔΓΑ [ή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Υάξηε] απνηειεί […] 

αλαγθαίν κέηξν. ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε ππάξρεη ην «αλαγθαίν κέηξν» πνπ 

αλαθέξακε, θη απηφ είλαη ν ιφγνο πξνζηαζίαο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

πκπιεξσκαηηθά, ην άξζξν 8 ηεο νδεγίαο αλαθέξεη φηη ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ 

φηη ηα δεδνκέλα πνπ νξίδεη ην άξζξν 5 δηαηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε ηα δηαηεξνχκελα δεδνκέλα θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε απηά λα κπνξνχλ λα 

δηαβηβαζηνχλ θαηφπηλ αηηήκαηνο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε. 

ηελ πεξίπησζή καο, ε παξάδνζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε θαηφπηλ εηζαγγειηθήο 

απφθαζεο. 

Καηαιήγνπκε, ινηπόλ, ζην ζπκπέξαζκα όηη εθόζνλ ππάξρεη δηθαηνινγεκέλν 

ζπκθέξνλ θαη λόκηκε δηαδηθαζία, όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ε Οδεγία 2006/24 είλαη 

ζπκβαηή κε ηα άξζξα 7 θαη 11 ηνπ Υάξηε Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο Δ.Δ. 

 

Γ) Όζνλ αθνξά ζην ηέηαξην εξψηεκα, ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2006/24 ζεζπίδεη έλα 

απφ ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία ηνπ ζεζπηδφκελνπ ζπζηήκαηνο δηαηεξήζεσο δεδνκέλσλ, δειαδή 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο δηαηεξήζεσο ησλ δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, ε 

παξνχζα νδεγία δελ επηβάιιεη ηελ άκεζε απάιεηςε ησλ δεδνκέλσλ, αιιά κφλνλ ηελ 

απάιεηςή ηνπο κεηά ηελ παξέιεπζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Σα θξάηε κέιε ππνρξενχληαη λα 

εμαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ ζπιιεγφκελσλ δεδνκέλσλ επί ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν 

δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ εμακήλνπ θαη, εθφζνλ δελ ζπληξέρεη 

ε εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Οδεγίαο, φπνπ ην θξάηνο κέινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη 

πεξηνξηζκέλε παξάηαζε ηνπ αλσηάηνπ επηηξεπνκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δηαηήξεζεο 

δεδνκέλσλ απ’ ηελ Δπηηξνπή ιφγσ ηδηαδφλησλ ζπλζεθψλ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε 

δηεηία, ελψ απφθεηηαη ζηνλ εζληθφ λνκνζέηε λα νξίζεη επαθξηβψο ην δηάζηεκα δηαηεξήζεσο 

ησλ δεδνκέλσλ. Δθφζνλ γίλεη δεθηφ φηη ην κέηξν δηαηήξεζεο δεδνκέλσλ απηφ θαζαπηφ είλαη 

ζεκηηφ θαη πξφζθνξν, πξέπεη ελ ζπλερεία λα εμεηαζηεί εάλ είλαη αλαγθαίν θαη, 

ζπγθεθξηκέλα, εάλ ν επηδησθφκελνο ζθνπφο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε έλα κέηξν 

ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ ηεο αζθήζεσο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Βέβαηα, δελ αξθεί κφλν 

ηα θξάηε κέιε λα αλαιάβνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε θαζνξηζκνχ ηεο δηάξθεηαο 

δηαηεξήζεσο ησλ δεδνκέλσλ ζε δχν έηε, δηφηη θαη απηή ε ξχζκηζε πξέπεη λα πιεξνί ην 
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θξηηήξην ηεο αλαινγηθφηεηαο. πλαθψο, αξθεί λα ππνγξακκηζηεί φηη ην δήηεκα πνπ ηίζεηαη 

δελ είλαη εάλ, γηα ηε δίσμε ζνβαξψλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ, είλαη πξνηηκφηεξε ε καθξά, αληί 

ηεο ζχληνκεο, δηάξθεηα ηεο δηαηεξήζεσο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, αιιά εάλ, 

κε βάζε ην θξηηήξην ηεο αλαινγηθφηεηαο, ε δηάξθεηα απηή είλαη φλησο αλαγθαία. 

Η ύπαξμε ιόγνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζεσξείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

σο δηθαηνινγεηηθόο παξάγνληαο δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε ην ππό θξίζε 

άξζξν ηεο Οδεγίαο 2006/24/ΔΚ.  

 

Δ) Σέινο, γηα λα κπνξέζνπκε λα απαληήζνπκε ζην πέκπην πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ζα 

ρξεηαζηεί λα αλαθέξνπκε ηα άξζξα ηα νπνία καο απαζρνινχλ. ρεηηθά κε ηελ Οδεγία 95/46, 

ζην άξζξν 12, ζηνηρείν β, αλαθέξεηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο, δειαδή φηη «Τα θξάηε κέιε 

εγγπώληαη ζηα πξόζσπα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα ην δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ από 

ηνλ ππεύζπλν ηεο επεμεξγαζίαο, θαηά πεξίπησζε, ηε δηόξζσζε, ηε δηαγξαθή ή ην θιείδσκα ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε επεμεξγαζία δελ είλαη ζύκθσλε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο 

νδεγίαο, ηδίσο ιόγσ ειιηπνύο ή αλαθξηβνύο ραξαθηήξα ησλ δεδνκέλσλ». 

 

ην άξζξν 14 παξνπζηάδεηαη ην δηθαίσκα αληίηαμεο ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα . πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν α ’, ηα θξάηε κέιε 

αλαγλσξίδνπλ ζην πξφζσπν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα ην δηθαίσκα͘ ηνπιάρηζηνλ 

ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 7, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα πνπ κπνξεί λα γίλεη 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηα ζηνηρεία ε) θαη ζη), (πνπ αλαθέξνληαη αληίζηνηρα 

γηα ηελ επεμεξγαζία φηη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε έξγνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

ή εκπίπηνληνο ζηελ άζθεζε δεκνζίαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ ππεχζπλν ηεο 

επεμεξγαζίαο ή ζηνλ ηξίην ζηνλ νπνίν αλαθνηλψλνληαη ηα δεδνκέλα ή φηη είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηδηψθεη ν ππεχζπλνο ηεο επεμεξγαζίαο ή ν 

ηξίηνο ή νη ηξίηνη ζηνπο νπνίνπο αλαθνηλψλνληαη ηα δεδνκέλα, ππφ ηνλ φξν φηη δελ πξνέρεη 

ην ζπκθέξνλ ή ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1§1 ηεο παξνχζαο 

Οδεγίαο), λα αληηηάζζεηαη αλά πάζα ζηηγκή, γηα επηηαθηηθνχο θαη λφκηκνπο ιφγνπο 

ζρεηηθνχο κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ θαηάζηαζε, ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ην 
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αθνξνχλ, εθηφο εάλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία νξίδεηαη άιισο. ε πεξίπησζε αηηηνινγεκέλεο 

αληίηαμεο, ε επεμεξγαζία δελ κπνξεί πιένλ λα αθνξά ηα δεδνκέλα απηά. 

ην Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, ην άξζξν 17§1 πξνβιέπεη ην 

δηθαίσκα ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα «λα ιεζκνλεζεί» θαη ην 

δηθαίσκα δηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Αλαπηχζζεη θαη πξνζδηνξίδεη πεξαηηέξσ ην 

δηθαίσκα δηαγξαθήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12 ζηνηρείν β) ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ, πνπ 

πεξηγξάςακε παξαπάλσ, θαη πξνβιέπεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πξνζψπνπ 

ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα «λα ιεζκνλεζεί», ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ππνρξέσζεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ν νπνίνο δεκνζηνπνίεζε ηα δεδνκέλα λα 

ελεκεξψλεη ηνπο ηξίηνπο γηα ην αίηεκα ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα 

γηα δηαγξαθή ηπρφλ ζπλδέζκσλ ή αληηγξάθσλ ή αλαπαξαγσγήο ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Δλζσκαηψλεη επίζεο ην δηθαίσκα πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απνθεχγνληαο ηνλ αζαθή φξν «θιείδσκα». 

 

Σν εξώηεκα ζα απαληεζεί ζύκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα 

ζηελ ππόζεζε Google Spain SL/Google Inc. Καηά Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD)/Mario Costeja González, ζηα ζε,εία 104-111 νξίδεηαη όηη γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 95/46 ( γηα ηα άξζξα απηά πνπ νξίδεη ην 

ηειεπηαίν εξώηεκα) πξέπεη λα βιάπηνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ πξνζώπνπ (λα ππάξρεη 

«επηδήκηνο ή αληίζεηνο ραξαθηήξαο πξνο ηα ζπκθέξνληα ηνπ πξνζώπνπ» ,όπσο ιέεη ζηα 

ζεκεία). Απηή ε βιάβε ησλ ζπκθεξόλησλ πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη όρη αλάινγα κε ηελ 

πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνζώπνπ, αιιά λα δηθαηνινγείηαη από 

αληηθεηκεληθέο θαηαζηάζεηο πνπ όλησο απνδεηθλύνπλ απηή ηε βιάβε. Αληίζεηα, ε 

εξκελεία ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο ιήζεο ζύκθσλα κε ηνλ Πξνηεηλόκελν Καλνληζκό αθήλεη 

επξεία πεξηζώξηα δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ζην άηνκν πξνθεηκέλνπ λα ην αζθήζεη, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο εθηίκεζεο.  

Καηαιήγνπκε, ινηπόλ, όηη δελ κπνξεί λα γίλεη ιόγνο γηα δηθαίσκα ζηε ιήζε. 
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΑ SARLGOOGLE 

ΚΩΣΟΒΑΙΛΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 

Αμηφηηκν Γηθαζηήξην, 

  

Απαληώληαο ζην πξνδηθαζηηθό εξώηεκα 1. 

 

 Σα άξζξα 10παξ1 θαη 8παξ2
1
ηεο ΔΓΑ θαζνξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα επέιζεη κηα έκκεζε εηζβνιή ζηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ αηφκνπ θαη έλαο έκκεζνο 

πεξηνξηζκφο ζην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 10παξ1 νξίδεηαη 

φηη ε ιήςε θαη ε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα γίλεηαη «ρσξίο παξέκβαζε από δεκόζηα 

αξρή θαη αζρέησο ζπλόξσλ». Δλψ ζην άξζξν 8παξ2 νξίδεηαη φηη ιφγνη εζληθήο αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ εζψλ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ πεξηνξηζκνχο ζηνλ ηδησηηθφ βίν ηνπ 

αηφκνπ.  

 

 Σα άξζξα 6-9 ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ
2
 θαζνξίδνπλ ηηο βαζηθέο γξακκέο θαη ηνπο 

θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ελψ 

ππάγνληαη, φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο ηίηινπο ησλ ηκεκάησλ ζηα νπνία αλήθεη ην θάζε άξζξν, 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Καλφλαο είλαη φηη 

ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ θπιεηηθή ή εζληθή θαηαγσγή θαη ζεμνπαιηθή δσή 

ΓΔΝ επεμεξγάδνληαη, άξα επηβάιιεηαη ε πξνζηαζία ηνπο (άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο). Δπνκέλσο, 

κπνξνχκε λα ην ζπζρεηίζνπκε κε ην άξζξν 8 ηεο ΔΓΑ πνπ θαηνρπξψλεη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ηδησηηθνχ βίνπ. ΟΜΩ, ζηα ππφινηπα άξζξα ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ, δειαδή ζηα 6-9 

νξίδνληαη πξνυπνζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία θαη θαλφλεο πνπ πεξηγξάθνπλ ην 

πψο πξέπεη λα γίλεηαη απηή ε δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 7πεξίπησζε ε)
3
 θαη ζην 

άξζξν 8 παξ2 πεξίπησζε γ)
4
,ην ζηνηρείν ηνπ «δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο» κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο παξάγνληαο πνπ δηθαηνινγεί ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

 

 Αλαιπηηθφηεξα, ζην άξζξν 7 πεξίπησζε ε, ππνζηεξίδεηαη φηη ε επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε έξγνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο ή εκπίπηνληνο ζηελ άζθεζε δεκνζίαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ 

ππεχζπλν ηεο επεμεξγαζίαο ή ζηνλ ηξίην ζηνλ νπνίν αλαθνηλψλνληαη ηα δεδνκέλα. ην 

άξζξν 8 παξ2 πεξίπησζε γ)  ππνζηεξίδεηαη φηη  ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

                                                           
1
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/12/09/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%

8A%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD/ 
 
 
2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:el:HTML 

 
3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:el:HTML 

 
4
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:el:HTML 

 

http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/12/09/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD/
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/12/09/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD/
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/12/09/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD/
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/12/09/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:el:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:el:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:el:HTML
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δηαζθάιηζε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα ή 

άιινπ πξνζψπνπ, αλ ν ελδηαθεξφκελνο ηειεί ζε θπζηθή ή λνκηθή αδπλακία λα δψζεη ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ.Δπηπιένλ, ζην άξζξν 8 παξ4 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε κέιε λα 

ζεζπίζνπλ θαη επηπιένλ πεξηνξηζκνχο γηα ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εθφζνλ 

ππάξρεη ιφγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη εθφζνλ έρνπλ δνζεί ζαθείο εγγπήζεηο. Σν άξζξν 9 

ζηελ πεξίπησζε ηεο δεκνζηνγξαθηθήο θάιπςεο γεγνλφησλ θαζνξίδεη ην ζηνηρείν ηεο 

αλαγθαηφηεηαο σο θξηηήξην γηα ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη σο παξάγνληα 

πνπ ηζνζηαζκίδεη ην δηθαίσκα ζηελ ελεκέξσζε θαη έθθξαζεο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

ηδησηηθνχ βίνπ. 

 

 ηελ πεξίπησζή καο, ππάξρεη ιόγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ιόγσ ηεο 

μερσξηζηήο ζέζεο ηνπ θύξηνπ Υ, θαη επηπιένλ ππάξρεη εηζαγγειηθή απόθαζε, άξα έρνπλ 

δνζεί θαη νη θαηάιιειεο εγγπήζεηο πξνθεηκέλνπ ε επεμεξγαζία λα είλαη ζύλλνκε θαη 

επηηξεπηή θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηα όξηα. Άξα, νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 95/46 πνπ 

εμεηάζηεθαλ θαη ησλ άξζξσλ ηεο ΔΓΑ δε βξίζθνληαη ζε αληίζεζε, αιιά κπνξνύκε λα 

πνύκε πσο βξίζθνληαη ζε έκκεζε ζπλάξηεζε κεηαμύ ηνπο. 

 

 

Απαληώληαο ζηα πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα 2 & 3. 

 

 Η Οδεγία 2006/24/ΔΚ
5
 ζηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 22 ηνλίδεη φηη ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα ηνπ Υάξηε θαη θάλεη ξεηή αλαθνξά ζην άξζξν 7
6
, ηνλίδνληαο φηη ηζρχεη θαη δελ 

παξαβηάδεηαη. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη ζηελ Οδεγία φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο 

ηεο ζεκειηψδνπο Οδεγίαο 95/46/EK
7
 γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα (αηηηνινγηθή ζθέςε 1, 15 

θαη 16 ηεο Οδεγίαο 2006/24/EK)
8
 θαη επαλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ ζην δηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα κε ζίγνληαη ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ.  

 

 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θαη κε βάζε ηα όζα αλαιύζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηα 

ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηνπ ηδησηηθνύ βίνπ θαη ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο, ε Οδεγία 

2006/24/EK δε βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηα ελ ιόγσ δηθαηώκαηα ηνπ Υάξηε. 

 

 Πξνο ηνλ ζθνπφ παξάζεζεο ηεο απαηηνχκελεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζεσξείηαη ζθφπηκε 

ε ππνγξάκκηζε ησλ αηηηνινγηθψλ ζθέςεσλ 1,15 θαη 16 πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Δηδηθφηεξα:  

 

                                                           
5
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/RELATIVELAW/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE

%8A%CE%912006-24-%CE%95%CE%9A.PDF 
 
6
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:el:PDF 

 
7
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:el:HTML 

 
8
 

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/RELATIVELAW/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE
%8A%CE%912006-24-%CE%95%CE%9A.PDF 

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/RELATIVELAW/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%8A%CE%912006-24-%CE%95%CE%9A.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/RELATIVELAW/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%8A%CE%912006-24-%CE%95%CE%9A.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:el:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:el:HTML
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/RELATIVELAW/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%8A%CE%912006-24-%CE%95%CE%9A.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/RELATIVELAW/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%8A%CE%912006-24-%CE%95%CE%9A.PDF
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(1) Η Οδεγία 95/46/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 1995, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ 

απαηηεί από ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ θαη 

δηθαησκάησλ ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ, θαη ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο, έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζηελ Κνηλόηεηα. 

 

(15) Η Οδεγία 95/46/ΕΚ θαη ε Οδεγία 2002/58/ΕΚ(ή 2006/24 όπσο έρεη αλαθεξζεί) 

εθαξκόδνληαη πιήξσο ζηα δεδνκέλα πνπ δηαηεξνύληαη ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Οδεγία∙ ην 

άξζξν 30 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ) ηεο Οδεγίαο 95/46/ΕΚ απαηηεί ηε δηαβνύιεπζε κε ηελ 

νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζπζηήζεθε κε ην άξζξν 29 ηεο ελ ιόγσ Οδεγίαο. 

 

(16) Οη ππνρξεώζεηο πνπ βαξύλνπλ ηνπο παξόρνπο όζνλ αθνξά ηε ιήςε κέηξσλ πξνο 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ απνξξένπλ από ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 

95/46/ΕΚ, θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπο γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνο δηαζθάιηζε ηεο 

εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, πνπ απνξξένπλ από ηα 

άξζξα 16 θαη 17 ηεο Οδεγίαο 95/46/ΕΚ, ηζρύνπλ πιήξσο θαη γηα ηα δεδνκέλα πνπ 

δηαηεξνύληαη θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνύζαο Οδεγίαο. 

 

 

Απαληώληαο ζην πξνδηθαζηηθό εξώηεκα 4. 

 

 Σν άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2006/24/EK
9
 αλαθέξεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηήξεζεο. 

Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ ηνπ άξζξνπ 5 δηαηεξνχληαη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ηνπ εμακήλνπ θαη φρη κεγαιχηεξν ηεο δηεηίαο απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο επηθνηλσλίαο.  

 

 Σν παξαπάλσ άξζξν έξρεηαη ζε αξκνλία κε ην άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο 2006/24/EK
10

, 

ην νπνίν ππνζηεξίδεη φηη ην δηάζηεκα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ 

ππάξρνπλ εηδηθνί ιφγνη. Δπίζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο γηα λα ηζρχεη πξέπεη λα είλαη δηθαηνινγεκέλε θαη λα 

πιεξείηαη ην θξηηήξην ηεο αλαγθαηφηεηαο.  

 

 ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δηθαηνινγείηαη ε δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ ιόγσ 

ηεο ηδηόηεηαο ηνπ θύξηνπ Υ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο ελεκέξσζεο 

ηνπ θνηλνύ θαη ηεο δεκόζηαο αζθάιεηαο, άξα είλαη ζεκηηή ε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ γηα

 2 ρξόληα. 

                                                           
9
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/RELATIVELAW/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE

%8A%CE%912006-24-%CE%95%CE%9A.PDF 
10

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/RELATIVELAW/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE
%8A%CE%912006-24-%CE%95%CE%9A.PDF 
 

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/RELATIVELAW/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%8A%CE%912006-24-%CE%95%CE%9A.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/RELATIVELAW/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%8A%CE%912006-24-%CE%95%CE%9A.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/RELATIVELAW/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%8A%CE%912006-24-%CE%95%CE%9A.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/RELATIVELAW/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%8A%CE%912006-24-%CE%95%CE%9A.PDF
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Απαληώληαο ζην πξνδηθαζηηθό εξώηεκα 5. 

 

 Τπνζηεξίδνπκε πσο ζηνλ Καλνληζκό γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ ζην αξζξν 

17 πεξίπησζε 3
11

, ππάξρνπλ δύν ζεκεία ηα νπνία πξέπεη λα ηεζνύλ ππόςε. Τπάξρνπλ 

δύν εμαηξέζεηο, ινηπόλ, ζηα δηθαηώκαηα δηαγξαθήο/ιήζεο: ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία 

έθθξαζεο(1
ε
 εμαίξεζε) θαη ηα δεδνκέλα γηα ζθνπνύο απόδεημεο πεξηζηαηηθώλ(6

ε
 

εμαίξεζε) ηα νπνία έρνπλ ζπκβεί. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

1)http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/12/09/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89

%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-

%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-

%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84

%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD/ 

 

2)http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:el:HTML 

3)http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/RELATIVELAW/%CE%9F%CE

%94%CE%97%CE%93%CE%8A%CE%912006-24-%CE%95%CE%9A.PDF 

4)http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:el:PDF 

5)http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf 
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Γηα ην πξψην πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα: 

ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 2 ηεο ΔΓΑ, πεξί ηνπ δηθαηψκαηνο ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο 

θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, αλαθέξεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη λα ππάξμεη επέκβαζε δεκφζηαο 

αξρήο ζηελ ηδησηηθή δσή θάπνηνπ πξνζψπνπ εθηφο εάλ ε επέκβαζε απηή πξνβιέπεηαη απφ 

λφκν θαη απνηειεί «κέηξν αλαγθαίν» γηα ηελ πξνζηαζία, εθηφο άιισλ, ηεο εζηθήο ή ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηξίησλ, κε ηελ έλλνηα ηεο πξνάζπηζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Παξάιιεια, ην άξζξν 10 παξάγξαθνο 2 ππαγνξεχεη πσο «παλ 

πξόζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο», ελψ πεξηιακβάλεη σο ζηνηρείν ειεπζεξίαο 

έθθξαζεο ηελ ειεπζεξία ιήςεο ή κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ. 

ηα άξζξα 6, 7, 8, θαη 9 ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ θαζνξίδνληαη νη αξρέο νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηα θξάηε κέιε, ζρεηηθά κε ηελ ζεκηηή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο. πγθεθξηκέλα, ην 

άξζξν 6 αλαθέξεη φηη ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα πθίζηαληαη ζχλλνκε θαη ζεκηηή επεμεξγαζία 

έηζη φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 7, θαζψο θαη λα παξακέλνπλ ελεκεξσκέλα, ελψ 

ηα αλαθξηβή ή ειιηπή δεδνκέλα ζα πξέπεη λα δηνξζψλνληαη ή λα δηαγξάθνληαη. Δπηπιένλ, 

ζην άξζξν 7 αλαθέξεηαη φηη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κπνξεί λα 

γίλεηαη εάλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε έξγνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαζψο θαη 

έλλνκνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηδηψθεη ν ππεχζπλνο ηεο επεμεξγαζίαο. εκεηψλεηαη πσο ζε φιν 

ην κήθνο ησλ άξζξσλ 6 έσο 9 είλαη εκθαλήο ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο ζεκειηψδνπο αξρήο 

ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

Παξαηεξείηαη πσο ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε, πθίζηαηαη ηφζν ιφγνο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο φζν θαη έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, ήηνη ηεο Google, πνπ 

δηθαηνινγνχλ ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θ. Υ. Ο ιφγνο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο είλαη ε νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θ. 

Υ θαζψο ήηαλ δεκφζην πξφζσπν θαηά ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. 

Παξάιιεια, ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο ππεχζπλεο γηα ηελ επεμεξγαζία εηαηξείαο Google είλαη 

ε δηαηήξεζε ηνπ θχξνπο ηεο θαη ε αληαπφθξηζε ζηελ απαίηεζε ησλ ρξεζηψλ ηεο γηα 

ζθαηξηθή θαη αβίαζηε παξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο, απφ ηελ νπνία 

εμαξηάηαη θαη ε επηβίσζε ηεο. 

 

Ωζηφζν, ζηελ ππφζεζε Mosley θαηά News Group Newspapers Ltd, ν Άγγινο 

Γηθαζηήο ράξαμε ηα θξηηήξηα θαη ηηο γξακκέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζηελ πεξίπησζε 

ζχγθξνπζεο δηθαησκάησλ, φπνπ επίθεηηαη επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Αμίδεη λα 

ηνληζηεί φηη ε ελ ιφγσ ππφζεζε κλεκνλεχεηαη θαη απφ ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηελ ππφζεζε Mosley v.United Kingdom ην 2011. 

 

Δηδηθφηεξα, θξίζεθε φηη θαλέλα δηθαίσκα ηεο ΔΓΑ δελ αλαθεξχζζεηαη σο 

ζεκαληηθφηεξν έλαληη θάπνηνπ άιινπ θαη φηαλ ππάξρεη ζχγθξνπζε δηθαησκάησλ, φπσο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κεηαμχ δηθαησκάησλ ηνπ Υάξηε, επηβάιιεηαη ε εμέηαζε ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο αλαινγηθφηεηαο. Σα δεδνκέλα πνπ επεμεξγάδνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

Οδεγίαο 95/46 δηθαηνινγνχληαη βάζεη ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φκσο ε 

επεμεξγαζία πνπ πθίζηαληαη ζα πξέπεη λα αθνξά ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ε 

κεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία ηνπο λα δηθαηνινγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ φπσο ζπλάγεηαη 

απφ ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο. ηελ επίδηθε πεξίπησζε, ν θ. Υ ήηαλ δεκφζην πξφζσπν θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο αξρηθήο δεκνζηνπνίεζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, σζηφζν ε 

ζπλερήο επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζε πεξίνδν πνπ παχεη λα είλαη δεκφζην πξφζσπν 

ζεσξείηαη ππεξβνιηθή. πλεπψο βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο ζηάζκηζεο 

ησλ ζπκθεξφλησλ δε δηθαηνινγείηαη ε ζπλέρηζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 
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Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ην Γηθαζηήξην δέρεηαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα 

θαη θξίλεη πσο ηα δηθαηψκαηα έθθξαζεο θαη ελεκέξσζεο θαζψο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ 

ηδησηηθνχ βίνπ πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηα άξζξα 10 παξάγξαθνο 1 θαη 8 παξάγξαθνο 2 ηεο 

ΔΓΑ δηθαηνινγνχλ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 

6 έσο 9 ηεο Οδεγίαο 95/46 ηεξνπκέλεο φκσο πάληα ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο. ηελ ππφ 

εμέηαζε πεξίπησζε, δελ ηεξήζεθε ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηα δεδνκέλα έπξεπε λα 

πάςνπλ λα είλαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο εθφζνλ ν θ. Υ δελ θαηέρεη πιένλ ηε δεκφζηα ζέζε 

πνπ θαηείρε θαηά ηελ αξρηθή δεκνζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Γηα ην δεχηεξν πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα: 

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα, ην άξζξν 7 ηνπ Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, ζρεηηθά κε ηνλ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο 

ππαγνξεχεη πσο θάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζην ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 

δσήο ηνπ, ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ησλ επηθνηλσληψλ ηνπ. Παξάιιεια ην άξζξν 8 ηεο ΔΓΑ 

νξίδεη πσο θάζε πξφζσπν δηθαηνχηαη ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ηνπ δσήο, ηεο 

θαηνηθίαο ηνπ, θαη ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ, ελψ ζηε δεχηεξε παξάγξαθν νξίδεη πσο δελ 

επηηξέπεηαη ε χπαξμε επέκβαζεο δεκφζηαο αξρήο εθηφο εάλ ε επέκβαζε απηή πξνβιέπεηαη 

απφ ηνλ λφκν θαη απνηειεί κέηξν ην νπνίν είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα, ηε 

δεκφζηα αζθάιεηα, ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο ρψξαο, ηελ πξνάζπηζε ηεο ηάμεο, ηελ 

πξφιεςε πνηληθψλ παξαβάζεσλ, ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ή ηεο εζηθήο ή ηελ πξνζηαζία 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ άιισλ. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ε ζπλάθεηα ζην 

πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Υάξηε θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΔΓΑ θαζψο ην έλα 

ζπκπιεξψλεη ην άιιν, ζπλζέηνληαο ηελ πιήξε εηθφλα γηα ην δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο 

ηδησηηθήο δσήο. Καηά ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ ππφζεζε Digital Rights Ireland 

Ltd θαηά The Minister for Communications, Marine and Natural Resources, The Minister for 

Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána Ireland θαη The 

Attorney General (ζεκείν 69), ζην εμήο Digital Rights Ireland Ltd, ε απνζήθεπζε, απφ 

δεκφζηα αξρή, δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηδησηηθή δσή ελφο αηφκνπ ζπληζηά επέκβαζε 

ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο δσήο ην νπνίν θαηνρπξψλεηαη ηφζν 

κε ην άξζξν 8, παξάγξαθνο 1, ηεο ΔΓΑ, φζν θαη κε ην άξζξν 7 ηνπ Υάξηε. πλεπψο, 

ζπκπεξαίλεηαη πσο ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη, ε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζπληζηά 

επέκβαζε ζηελ ηδησηηθή δσή. Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί είλαη ην θαηά πφζν ε 

επέκβαζε απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί επηηξεπηή ή εάλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεξβνιηθή. 

 

χκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ ίδηα ππφζεζε (ζεκείν 72), ε 

ζπιινγή θαη δηαηήξεζε ζε γηγάληηεο βάζεηο δεδνκέλσλ, δηαθφξσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία 

παξάγνληαη ή ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ 

ζπλήζσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο, ζπληζηά θαηάθσξε 

επέκβαζε ζηελ ηδησηηθή δσή ηνπο, έζησ θαη αλ απιψο δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο 

αλαδξνκηθνχ ειέγρνπ ησλ πξνζσπηθψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Η 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο επηηήξεζεο ε νπνία, παξφιν 

πνπ αζθείηαη αλαδξνκηθά, ζπληζηά δηαξθή απεηιή, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δηαηήξεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ, γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο ζην απφξξεην ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ηνπο. πλεπψο ε επέκβαζε ζηελ ηδησηηθή δσή ηνπ θ. Υ κπνξεί αξρηθά λα 

ζεσξεζεί ζεκαληηθή. 

 

Θα πξέπεη σζηφζν λα ηνληζηεί φηη φπσο θαη ζηελ ππφζεζε Digital Rights Ireland Ltd 

(ζεκείν 74), ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα δελ έρνπλ πξνζσπηθφ ραξαθηήξα, θαηά ηελ θιαζηθή 
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έλλνηα ηνπ φξνπ, θαζψο δελ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ελάγνληα. Απνηεινχλ σζηφζν ηδηαίηεξα, πξνζσπηθά δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ ε αμηνπνίεζε 

θαζηζηά δπλαηή ηελ θαηαγξαθή ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θ. Υ, ην 

νπνίν εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο.  

 

Παξάιιεια ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηεο ίδηαο ππφζεζεο (ζεκείν 80), ε νδεγία 

2006/24 ζπληζηά κηα ηδηαίηεξα θαηάθσξε επέκβαζε ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο, ην δε θχξνο ηεο θαη ε αλαινγηθφηεηά ηεο πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη ππφ ην πξίζκα ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην ζεκειηψδεο απηφ 

δηθαίσκα. Δπνκέλσο, ελψ είλαη ζαθέο φηη πθίζηαηαη επέκβαζε ζηελ ηδησηηθή δσή ηνπ θ. Υ, ν 

ραξαθηήξαο ηεο επέκβαζεο απηήο ζα πξέπεη λα θξίλεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο 

αλαινγηθφηεηαο.  

 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ην Γηθαζηήξην δέρεηαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ 

Δηζαγγειέα θαη θξίλεη πσο ε νδεγία 2006/24 δελ έξρεηαη ζε άκεζε αληίζεζε κε ηηο επηηαγέο 

ησλ άξζξσλ ηνπ Υάξηε. Ωζηφζν ε απάληεζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη πάληα βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ 

ηεο αλαινγηθφηεηαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ θ. Υ δελ ηεξείηαη ν ζεβαζκφο ζην θξηηήξην ηεο 

αλαινγηθφηεηαο θαζψο ε απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ αθνξά παξειζνχζεο 

πεξηφδνπο πξνζψπνπ πνπ δελ είλαη πηα δεκφζην.  

 

Γηα ην ηξίην πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα: 

Η ππφ θξίζε ππφζεζε αθνξά, απφ πνιιέο απφςεηο, ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη 

ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ είλαη θαηνρπξσκέλε ζην άξζξν 11 ηνπ Υάξηε. Σν άξζξν 11, 

παξάγξαθνο 1, ηνπ Υάξηε νξίδεη φηη «θάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο. Σν δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία γλψκεο θαη ηελ ειεπζεξία ιήςεο 

θαη κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ ρσξίο ηελ αλάκεημε δεκνζίσλ αξρψλ θαη αδηαθξίησο 

ζπλφξσλ». Σν δηθαίσκα ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ λα αλαδεηνχλ θαη λα ιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη πξνζβάζηκεο ζην δηαδίθηπν πξνζηαηεχεηαη απφ ην άξζξν 11 ηνπ 

Υάξηε. Απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ γεληθνχ εηζαγγειέα ηεο ππφζεζεο Google Spain SL, Google 

Inc. θαηά Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) (ζεκείν 120), πξνθχπηεη πσο ε 

πξνζηαζία απηή αθνξά ηφζν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο 

πξνέιεπζεο φζν θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο ζην 

δηαδίθηπν. 

 

Δπηπιένλ, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έρεη 

παξαηεξήζεη φηη ηα αξρεία ηνπ δηαδηθηχνπ ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε δηαηήξεζε θαη ζηε 

δηάζεζε ησλ εηδήζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη γηα ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, ηδίσο επεηδή είλαη εχθνια πξνζβάζηκα ζην θνηλφ 

θαη θαηά θαλφλα δσξεάλ, πξάγκα πνπ αλαδεηθλχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην βαξχλνπζαο 

ζεκαζίαο πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 11. 

 

Σν πεξηζψξην εθηίκεζεο πνπ δηαζέηνπλ ηα θξάηε θαηά ηε ζηάζκηζε αληηηηζέκελσλ 

δηθαησκάησλ ελδέρεηαη λα είλαη κεγαιχηεξν φηαλ πξφθεηηαη γηα αξρεία εηδήζεσλ 

παξειζφλησλ γεγνλφησλ, παξά φηαλ πξφθεηηαη γηα εηδήζεηο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, θαζήθνλ ηνπ ηχπνπ είλαη λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ππεχζπλεο 

δεκνζηνγξαθίαο δηαζθαιίδνληαο ηελ αθξίβεηα ησλ δεκνζηεπφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Σν πέξαο 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο νθείιεη λα ζπλεπάγεηαη θαη βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο θαη 

επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 
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Σνλίδεηαη θαη εδψ πσο ε Οδεγία 2006/24 δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην άξζξν 11 ηνπ 

Υάξηε, σζηφζν ε απάληεζε θαη ζε απηφ ην εξψηεκα ζα πξέπεη λα δνζεί βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ 

ηεο αλαινγηθφηεηαο. Η επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ αθνξά παξειζνχζεο 

πεξηφδνπο πξνζψπνπ πνπ έρεη πάςεη λα είλαη δεκφζην. Δπηπιένλ ε κε ελεκέξσζε θαη 

πξνβνιή μεπεξαζκέλσλ δεδνκέλσλ ηνπ θ. Υ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην θαζήθνλ ηεο 

δεκνζηνγξαθίαο πνπ είλαη ε παξνρή αμηφπηζησλ, επίθαηξσλ πιεξνθνξηψλ πνπ λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε αθξίβεηα. 

 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ην Γηθαζηήξην δέρεηαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα 

θαη θξίλεη πσο ε νδεγία 2006/24 είλαη ζπκβαηή κε ην άξζξν 11 ηνπ Υάξηε. 

 

Γηα ην ηέηαξην πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα: 

Σν άξζξν 6 ηεο νδεγίαο 2006/24 ζεζπίδεη έλα απφ ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαηεξήζεσο δεδνκέλσλ, δειαδή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο 

δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, φια ηα δηαηεξνχκελα ζηνηρεία πξέπεη 

απαιείθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Η Οδεγία 2006/24 δελ επηβάιιεη ηελ 

άκεζε απάιεηςε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, αιιά ηελ απάιεηςή ηνπο κεηά ηελ παξέιεπζε 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Σα θξάηε κέιε ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ 

ζπιιεγφκελσλ δεδνκέλσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα 

είλαη κηθξφηεξν ηνπ εμακήλνπ θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε δηεηία, ελψ απφθεηηαη ζηνλ 

εζληθφ λνκνζέηε λα νξίζεη επαθξηβψο ην δηάζηεκα δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Δίλαη ινηπφλ 

εκθαλέο πσο ε Οδεγία αθήλεη επξχ πεξηζψξην πξνζαξκνγήο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζηηο 

αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ, ζπλεπψο ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 6 ελαπφθεηηαη ζαθψο ζηα θξάηε κέιε. Η αλαινγηθφηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ άξζξνπ 6 φκσο κπνξεί κφλν λα θξηζεί κε βάζε ην αλ είλαη αλαγθαία ε 

δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο δηαηήξεζεο. Η δίσμε ζνβαξψλ 

πνηληθψλ αδηθεκάησλ απαηηεί καθξά δηάξθεηα δηαηήξεζεο θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ. πλεπψο ε κέγηζηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ θξίλεηαη αλαγθαία αλαινγηθά κε ηνλ 

επηδησθφκελν ζθνπφ. 

 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ην Γηθαζηήξην απνξξίπηεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ 

Δηζαγγειέα θαη θξίλεη πσο ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2006/24 είλαη ζπκβαηφ κε ην θξηηήξην 

ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

 

Γηα ην πέκπην πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα: 

Δίλαη ζαθέο πσο ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην ρξήδεη αλαζεψξεζεο θαη 

επαλαπξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα πνπ επηβάινπλ νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. ηφρνο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ δελ είλαη άιινο απφ ηελ 

αλαζεψξεζε, ηνλ εθζπγρξνληζκφο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

ζηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. πλεπψο κε γλψκνλα ηελ εμέηαζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, 

ν πξνηεηλφκελνο Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ απνηειεί δηάδνρν ηεο Οδεγίαο 

95/46 θαζψο ραξάζζεη ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζην άξζξν 17 παξάγξαθνο 1 ηνπ πξνηεηλφκελνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ, κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα κηα βειηησκέλε εξκελεία ησλ άξζξσλ 12 ζηνηρεηφ β’, 

θαη 14 ζηνηρείν α’, ηεο Οδεγίαο 95/46. 
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Σν άξζξν 17 νξίδεη πσο «ην πξφζσπν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα δηθαηνχηαη 

λα απαηηήζεη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ηε δηαγξαθή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ θαη ηε κε πεξαηηέξσ δηάδνζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ […] εάλ 

ηα δεδνκέλα δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο 

ζπιιέρζεθαλ ή ππνβιήζεθαλ […] ζε επεμεξγαζία». 

 

Δπηπιένλ ην Γηθαζηήξην παξαηεξεί πσο αθφκε θαη ε αξρηθά λφκηκε επεμεξγαζία κε 

αλαθξηβψλ δεδνκέλσλ κπνξεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα θαηαζηεί αληίζεηε κε ηελ 

Οδεγία 95/46 φηαλ ηα δεδνκέλα απηά έρνπλ πάςεη λα είλαη ζπλαθή κε ην νηθείν δήηεκα ή 

είλαη ππεξβνιηθά ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ππέζηεζαλ επεμεξγαζία ή ζε 

ζρέζε κε ηνλ ρξφλν πνπ έρεη παξέιζεη. 

 

ηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε, ηα δεδνκέλα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζην δηθαίσκα 

ιήζεο φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην άξζξν 17 παξάγξαθνο 1 ηνπ πξνηεηλφκελνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ, θαζψο δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα γηα ην ζθνπφ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

ηνπ, δειαδή ηε ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, δηφηη ν θ. Υ δελ 

θαηέρεη πιένλ δεκφζηα ζέζε, άξα δε ζπληξέρεη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ελεκέξσζε σο πξνο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ πνπ αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο. 

 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ην Γηθαζηήξην δέρεηαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ 

Δηζαγγειέα θαη θξίλεη πσο κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εθαξκνγή ηνπ δηθαηψκαηνο ιήζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ πξνηεηλφκελν Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη’ επέθηαζε 

ησλ άξζξσλ 12 θαη 14 ηεο Οδεγίαο 95/46, θαη πσο θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ άξζξα, ηα δεδνκέλα θαη νη ζχλδεζκνη πνπ 

νδεγνχλ ζε απηά ζα πξέπεη λα δηαγξάθνληαη. 
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