
ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (LLM) ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (LLM)



Η HOMO 
DIGITALIS 

• H πρώτη Μη Κυβερνητική Οργάνωση για την

προστασία και προώθηση των ψηφιακών

δικαιωμάτων στην Ελλάδα

• Μάρτιος του 2018 από 6 νέους νομικούς

• Πλέον, αριθμούμε πάνω από 70 μέλη

• Έλληνες επιστήμονες και επαγγελματίες με

εξειδίκευση στον τομέα του Δικαίου, των

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Τεχνητής

Νοημοσύνης, των Κοινωνικών Επιστημών, της

Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας



H HOMO 
DIGITALIS 

• Διεθνείς Συνεργασίες όπως με Access Now, 

Privacy International, Bits of Freedom, noyb και

epicenter.works

• Mέλος-παρατηρητής της EDRi (European Digital 

Rights)

Άξονες δράσης

✓Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στη χώρα μας

✓Στο πλευρό του Έλληνα νομοθέτη

✓Διεθνείς Δράσεις και παρεμβάσεις



HIGHLIGHTS 
2018-2019

• Υποβολή Έκθεσης στο Γραφείο του
Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα σχετικά με το δικαίωμα στην
προσωπική ζωή στην ψηφιακή εποχή. 

• Συμμετοχή στην 39η συνεδρίαση του
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του ΟΗΕ (Γενεύη, 10-28 Σεπτεμβρίου), 
όπου τοποθετηθήκαμε στην Ολομέλεια
του Συμβουλίου σχετικά με την
παραπάνω. 

• Προώθηση καμπάνιας αναφορικά με την
ψήφιση της Πρότασης Οδηγίας για την
Πνευματική Ιδιοκτησία στην Ενιαία
Ψηφιακή Αγορά.



HIGHLIGHTS 
2018-2019

• Γνωμοδότηση στη νομοπαρασκευαστική

επιτροπή για τον ελληνικό εφαρμοστικό νόμο

του GDPR και της οδηγίας 2016/680

• Καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής για μη συμμόρφωση της Ελλάδας

με το δίκαιο της ΕΕ για τα προσωπικά

δεδομένα (Οδηγία 2016/680 και GDPR).

• Δράσεις σε σχολεία σχετικά με το ψηφιακό

αποτύπωμα στους μαθητές λυκείου και

σχετικά με το cyberbullying σε μαθητές

γυμνασίου. 



Ν. 4624/2019: ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ;

Μέτρα εφαρμογής Κανονισμού
2016/679 (GDPR)

01

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2016/680
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Κανονισμός: Δεσμευτική
νομοθετική πράξη.

Υποχρεωτική εφαρμογή σε όλες
τις χώρες της ΕΕ.
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Οδηγία: Νομοθετική Πράξη που
ορίζει ένα στόχο, τον οποίο
πρέπει να επιτύχουν όλες οι
χώρες της ΕΕ.

ΩΣΤΟΣΟ, εναπόκειται σε κάθε
χώρα να θεσπίσει δικούς της
νόμους για την επίτευξη των
στόχων αυτών.
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ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ Ν. 4624/2019

• Δύο Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές

• Επαπειλούμενο πρόστιμο ˃ 2,5 εκατομμύρια ευρώ

• Δημόσια διαβούλευση διάρκειας 9 ημερών εν μέσω Δεκαπενταυγούστου

• 247 σχόλια

• Πάνω από 90 τροποποιήσεις μέσα σε 3 ημέρες

• Ψήφιση ως κατεπείγον



ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

• Ακριβής αντιγραφή Γερμανικού νόμου

• Μη αξιοποίηση της νομολογίας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

και μη λήψη γνωμοδότησης

• Διάρρηξη συστηματικής ενότητας του νομοθετήματος

• Μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει ο GDPR και η Οδηγία στα κράτη-μέλη



ΑΣΤΟΧΙΕΣ
Επεξεργασία για
Λόγους Εθνικής
Ασφάλειας

Εκπροσώπηση
Υποκειμένων Δεδομένων

Επεξεργασία στο
πλαίσιο των
σχέσεων

απασχόλησης

Ασφάλεια
Επεξεργασίας Αιτιολογική Έκθεση

Επεξεργασία
Δεδομένων
Ειδικών

Κατηγοριών

Διαχωρισμός
προστίμων

δημόσιοι/ιδιωτικοί
φορείς



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟ 21§3

• "Τέλος, με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι ο εκάστοτε υπεύθυνος

επεξεργασίας φέρει το βάρος να επαληθεύσει ότι η συγκατάθεση στην

περίπτωση ανηλίκου κάτω των 15 ετών παρασχέθηκε από το νόμιμο

αντιπρόσωπό του. Μια τέτοια πρόβλεψη υπαγορεύεται από την

αναγκαιότητα για προστασία της προσωπικότητας του ιδιαίτερα

ευαίσθητου και ευάλωτου εν προκειμένω υποκειμένου των δεδομένων."



N. 4624/2019 ΑΡΘΡΟ 21, ΠΑΡ. 3;



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΑΡΘΡΟ 38§4

«Η μεγάλη οικονομική αξία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς

και η επεξεργασία τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα εξαιρετικά

μεγάλου όγκου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενίοτε δε και ειδικών

κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθιστά

αντεγκληματοπολιτικά αναγκαία την πρόβλεψη μιας τέτοιας ποινικής

διάταξης, που επισύρει για το δράστη την ποινή της καθείρξεως και της

χρηματικής ποινής.»



Ν. 4624/2019, ΑΡΘΡΟ 38§4

«Με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών τιμωρείται ο υπαίτιος των πράξεων των

προηγούμενων παραγράφων, εάν είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτο ́

του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να προκαλέσει

περιουσιακή ζημία σε άλλον ή να βλάψει άλλον και το συνολικό όφελος ή η

συνολική ζημία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 

ευρώ.»



ΑΝΤΙ
ΕΠΙΛΟΓΟΥ

• «Η ψήφιση του νόμου δεν είναι το τέλος, 

αλλά η αρχή»

• Τα δικαστήρια και η ΑΠΔΠΧ θα εφαρμόσουν

και θα ερμηνεύσουν το νόμο

• Θα μπορούσαμε να έχουμε μία πολύ

καλύτερη και πολύ πιο ορθά σχεδιασμένη

αρχή



Ιστοσελίδα: www.homodigitalis.gr

Social media:

F: HomoDigitalis

I: homo_digitalis_

Lin: Homo Digitalis

Twt: Homo_Digitalis_

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

http://www.homodigitalis.gr/

