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Ζούμε στην εποχή της έκρηξης της πληροφορίας. O όγκος των πληροφοριών αυτών 

είναι τεράστιος. Λέγεται ότι κάθε δύο χρόνια δημιουργούμε τόσες πληροφορίες όσες 

από την αρχή της ύπαρξης μας ως το 2003.1 Υπολογίζεται ότι περίπου 2.5 πεντάκις 

εκατομμύρια  bytes δεδομένων δημιουργούνται καθημερινά σε οποιαδήποτε δομημένη 

κι αδόμητη μορφή –κείμενο, δεδομένα κίνησης, ήχος, βίντεο, αναμεταδόσεις, αρχεία 

καταγραφής και πολλά ακόμα— προερχόμενα από διάφορες και διαφορετικές πηγές 

όπως  αισθητήρες  συλλογής  κλιματικών  πληροφοριών,  δημοσιεύσεις  σε  κοινωνικά 

μέσα,  ψηφιακές  φωτογραφίες  και  βίντεο,  εγγραφές  αγοραπωλησιών  και  σήματα 

γεωγραφικού εντοπισμού από κινητά τηλέφωνα. 2

1 Kroes Neelie “The big data revolution” SPEECH/13/261 26/03/2013, http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-13-261_en.htm
2 International Business Machines. “What is Big Data?,” 3 Φεβρ. 2013 <http://www-

01.ibm.com/software/data/bigdata/>.
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Πιο  συγκεκριμένα  σε  έρευνα  του  USC Annenberg School of Communication and 

Journalism ξεδιπλώνεται αυτή η έκρηξη πληροφοριών με αποκαλυπτικούς πραγματικά 

αριθμούς. Το 2007 υπήρχαν στον κόσμο αποθηκευμένα 300 exabytes δεδομένων3 Από 

αυτά  τα  δεδομένα  μόνο  το  7%  ήταν  σε  αναλογική  μορφή  τα  υπόλοιπα  ήταν  σε 

ψηφιακή ενώ μόλις το 2000 μόνο το ¼ των δεδομένων ήταν σε ψηφιακή μορφή , τα 

υπόλοιπα ¾ ήταν σε χαρτί, φιλμ,  δίσκους βινυλίου κασέτες κλπ. Ήδη υπολογίζεται ότι 

ο όγκος της αποθηκευμένης πληροφορίας το 2013 θα φτάσει το 1.200 exabytes  από τα 

οποία  μόνο  το  2% θα  είναι   σε  αναλογική  μορφή.  Μια  παραστατική  εικόνα  του 

ασύλληπτου αυτού μεγέθους θα ήταν να φανταστούμε ότι μπορούμε να καλύψουμε 

όλη την έκταση των ΗΠΑ σε 52 στρώματα βιβλίων.4

Η  χρήση  των  δεδομένων  αυτών  προκαλεί  προβληματισμούς  αφού  κυρίως 

συγκεντρώνεται  στα  χέρια  των  τηλεπικοινωνιακών  παρόχων  κατασκευαστών 

λογισμικού  αλλά  και  διαφημιστικών  εταιριών  και  κυβερνητικών  υπηρεσιών.  Οι 

ενθουσιώδεις υποστηρικτές για την ευεργετική επίδραση της ανάλυσης των δεδομένων 

αυτών   σε  όλους  τους  τομείς  της  κοινωνίας  από  την   οικονομία  εως  την  ιατρική 

βρίσκουν τον αντίλογο τους στους φόβους ότι η τρομακτική αυτή δύναμη που έχουν 

όλοι  όσοι  έχουν  στη  διάθεση  τους  αυτές  της  πληροφορίες  θα  έχει  δυσμενέστατες 

επιπτώσεις στο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.

1. Η έννοια των δεδομένων μεγάλης κλίμακας 

3 Μια ταινία σε ψηφιακή μορφή συμπιέζεται σε 1 gigabyte. To 1 Exabyte είναι ένα δισεκατομμύριο 

gigabytes.

4 Cukier K., Schonberger, Vm, M., “Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, 
and Think” , John Murray, 2013 σελ8-9
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Αυτός ο τεράστιος όγκος δεδομένων και η προσπάθεια συγκέντρωσης και ανάλυσης 

του ονομάστηκε “Big Data” ένας νεολογισμός που δημιουργήθηκε από μηχανικούς 

λογισμικού, πληροφορικούς και κοινωνικούς επιστήμονες για να περιγραφεί αυτή η 

επαναστατική  ικανότητα  εντοπισμού,  συγκέντρωσης  και  σύγκρισης  δεδομένων  σε 

κλίμακα που ελάχιστοι θα ονειρευόταν ακόμα λίγα χρόνια πριν.5

Κυρίως  αναφέρεται  σε  σύνολα  δεδομένων  των  οποίων  το  μέγεθος  ξεπερνάει  την 

ικανότητα των τυπικών εργαλείων βάσεων δεδομένων να συλλέγουν, αποθηκεύουν και 

να αναλύουν6 ή απλά σε:  υψηλού όγκου,  υψηλής ταχύτητας και  μεγάλης ποικιλίας 

πληροφοριακά  περιουσιακά  στοιχεία  που  απαιτούν  αποδοτικές,  καινοτόμες  μορφές 

επεξεργασίας  πληροφορίας  για  αυξημένη  επίγνωση  και  λήψη  αποφάσεων.7 Τα 

δεδομένα μεγάλης κλίμακας έχουν 4 χαρακτηριστικά  :8

1. Όγκο: τεράστια ποσότητα δεδομένων που δημιουργούνται κάθε μέρα. 

2. Ταχύτητα: Η ταχύτητα με την οποία δημιουργούνται και κυκλοφορούν τα δεδομένα 

είναι ασύλληπτη. Παράδειγμα η άμεση ανίχνευση απάτης  με πιστωτικές κάρτες όπου 

πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο η ανάλυση εκατομμυρίων συναλλαγών.

3. Ποικιλία: Big Data είναι οποιοδήποτε είδος δεδομένων - δομημένων και αδόμητων 

δεδομένων:  όπως  κείμενο,  δεδομένα  ήχου,  βίντεο,  ,  τα  αρχεία  καταγραφής  και 

περισσότερο τα κοινωνικά δίκτυα κ.λ.π 

4. Ειλικρίνεια: Η διάσταση αυτή δεν έχει σχέση τόσο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους όσο με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να δημιουργείται το 

απαραίτητο πλαίσιο  εμπιστοσύνης για την αξιοπιστία των δεδομένων.

 

Τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας δεν αποτελούνται  μόνο από προσωπικά δεδομένα 

αλλά τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν μια βασική τους διάσταση και αντλούνται  

με βάση τις πηγές παραγωγής τους σε τρεις κατηγορίες.

5 Chuck Raash, “Explosion of Big Data: Collection and Analysis is Hopeful, yet Worrisome, Trend,” 
USA Today 4 Dec. 2012, 1 Φεβρ. 2013 http://www.usatoday.com/story/tech/2012/12/04/big-data-
explosion/1729535/
6 McKinsey Global Institute, “Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and 
Productivity”, June 2011, 3 Φεβρ. 2013 
<http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_fr
ontier_for_innovation> 1.
7 “Big data,” Gartner IT Glossary, 3 Φεβρ. 2013 <http://www.gartner.com/it-glossary/big-data/>.

8 Τα λεγόμενα 4 Vs  , Volume, Velocity, Variety, Veracity Βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα της 
IBMhttp://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/
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1. Σε προσωπικά δεδομένα που παραδίδονται εκουσίως από τους χρήστες των νέων 

τεχνολογιών επικοινωνίας.  Στα κοινωνικά δίκτυα, ανεβάζουμε  video φωτογραφίες, 

εκφράζουμε  μηνύματα  και  απόψεις  για  την  πολιτική  τη  θρησκεία  ακόμα  και  για  

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως η υγεία μας. 

2. Προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας  

χωρίς τη θέληση ή τη γνώση των χρηστών. H χρήση  του διαδικτύου και των κινητών 

συσκευών επικοινωνίας παράγει μια σειρά από δεδομένα, όπως η γεωγραφική θέση, 

οι  οικονομικές  συναλλαγές   (τραπεζικοί  λογαριασμοί,   αγορές  μέσω  πιστωτικών 

καρτών κτλ) τα οποία χωρίς να γνωρίζουμε γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας είτε  

από τους οργανισμούς με τους οποίους συναλλασσόμαστε είτε από τρίτους στους οι  

οποίοι αγοράζουν τα στοιχεία αυτά. 

3. Προσωπικά δεδομένα που εξάγονται από το συνδυασμό προσωπικών δεδομένων 

των  δύο  προηγούμενων  κατηγοριών    και  που  βρίσκονται  στην  κατοχή  μεγάλων 

εταιριών.

Σε τι χρησιμεύουν όμως τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας και προς τι ο θόρυβος γύρω 

από αυτά;

Τα  δεδομένα  μεγάλης  κλίμακας  θεωρούνται  ότι  είναι  η  λύση  σε  μια  σειρά  απο 

προβλήματα  που  απασχολούν  τις  σύγχρονες  κοινωνίες.  Μόνο  μερικά  και 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις εφαρμογές της ανάλυσης τους  είναι: α) η 

εξαγωγή της συμπεριφοράς των διαδικτυακών χρηστών και των προτιμήσεων τους για 

στοχευμένη  διαφήμιση  β)  η  ανακάλυψη  μοτίβων  που  αφορούν  στην  ανταπόκριση 

ασθενών σε ιατρικές θεραπείες; γ) αποκάλυψη τρομοκρατών δια μέσου της ανίχνευσης 

υπόπτων  τηλεπικοινωνιακών,  μετακινησιακών  και  αγοραστικών  συμπεριφορών;  δ) 

προάσπιση διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικών δικτύων μεγάλης κλίμακας με την 

ανίχνευση κακόβουλων και ψεύτικων λογαριασμών χρηστών. 

Ένα παράδειγμα της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων των δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας είναι το  Google flu trends που είναι διαδικτυακή υπηρεσία της  Google.9 

Κάθε εβδομάδα, εκατομμύρια χρήστες σε όλον τον κόσμο αναζητούν στο διαδίκτυο 

πληροφορίες σχετικά με την υγεία.  Η Google  ανακάλυψε μια στενή σχέση ανάμεσα 

στον αριθμό των ατόμων που εκτελούν αναζήτηση για θέματα σχετικά με τη γρίπη στη 

μηχανή αναζήτησης που διαθέτει και στον αριθμό των ατόμων που παρουσιάζουν στην 
9 http://www.google.org/flutrends/intl/el/about/how.html
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πραγματικότητα συμπτώματα γρίπης. Μετρώντας τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των 

ερωτημάτων  αναζήτησης,  μπορεί   να  υπολογίσει την  έκταση  της  γρίπης  σε 

διαφορετικές χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο. 

Και αυτό είναι μόνο ένα από τα παραδείγματα αφού ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας η 

ανάλυση  των  δεδομένων  πραγματικά  μπορεί  να  φέρει  επανάσταση  στο  τομέα  της 

πρόληψης  ενώ και  στην  ιατρική  έρευνα  η  αξιοποίηση  των  δεδομένων  αυτών  έχει 

τεράστια  σημασία  στην   βελτίωση  των  μεθόδων  θεραπείας  και  παρασκευής  νέων 

φαρμάκων. 

2. Κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα

Η κινητήρια δύναμη των δεδομένων μεγάλης κλίμακας  είναι ακριβώς ότι αυτή η 

συλλογή ολοένα περισσοτέρων terabytes πληροφοριών για το σύνολο των πιο βαθιά 

προσωπικών,  ενδόμυχων πληροφοριών για το μυαλό και το σώμα, το γεωγραφικό 

προσδιορισμό,  την  άσκηση,  τις  διαιτητικές  συνήθεις  κ.ο.κ.  του  καθενός   θα 

χρησιμοποιηθούν για έρευνα ή ανάλυση δεδομένων.10

Το  πρόβλημα  για  την  ιδιωτικότητα  στην  περίπτωση  των  δεδομένων  μεγάλης 

κλίμακας  είναι σύνθετο και σίγουρα θα απασχολήσει την νομική κοινότητα για τα  

επόμενα χρόνια.11 

Όπως αναφέρουν  οι Schonberg και Kuner το σημαντικό ερώτημα δεν είναι εάν τα 

δεδομένα μεγάλης κλίμακας  αυξάνουν τον κίνδυνο για την ιδιωτικότητα, αλλά αν 

αλλάζουν αυτόν τον κίνδυνο. Σε αυτή τη περίπτωση θα ήταν αρκετό να βασιστούμε  

στην υπάρχουσα νομοθεσία. Το πρόβλημα είναι  οτι ο κίνδυνος μεταλλάσσεται γιατί 

ο  κίνδυνος δεν βρίσκεται στον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ούτε, ούτε στο  

ζήτημα της παράνομης επεξεργασίας από αυτόν   από τον οποίο συλλέχθηκαν  αλλά 

από την αυξανόμενη «δευτερεύουσα χρήση» τους.

Οι υποστηρικτές των   δεδομένων μεγάλης κλίμακας  πιστεύουν ότι ο θόρυβος γύρω 

απο την ιδιωτικότητα είναι υπερβολικός αφού τα δεδομένα  ανωνυμοποιούνται πριν  

χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας. Όμως οι ειδικοί αναλυτές  

10 Elizabeth S. Roop, “Big Data Creates Big Privacy Concerns,” For the Record 10 Sept. 2012, 11  
Φεβρ. 2013 <http://www.fortherecordmag.com/archives/091012p10.shtml>.
11 Βλ. για το πρόβλημα της ιδιωτικότητας σε Rubinstein, Ira, Big Data: The End of Privacy or a New 

Beginning? (October 5, 2012). International Data Privacy Law (2013 Forthcoming); NYU School of 

Law, Public Law Research Paper No. 12-56. Σε  SSRN: http://ssrn.com/abstract=2157659 
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υποστηρίζουν  ότι  η  ανωνυμοποίηση  είτε  δεν  γίνεται  όπως  πρέπει  ή  σε  κάθε  

περίπτωση  είναι  εύκολος  τελικά  ο  επαναπροσδιορισμός  της  ταυτότητας  των 

υποκειμένων της επεξεργασίας.12

Έτσι,  π.χ  οι  πληροφορίες   που  σχετίζονται  με  την  υγεία  είναι  εύκολο  να 

χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και τη δημιουργία προφίλ του ασθενούς . Αυτό  

θολώνει  τη  λεπτή  γραμμή ανάμεσα στα προσωπικά και  μη  προσωπικά δεδομένα, 

καθώς επιτρέπει τη σύνδεση τμημάτων δεδομένων στην πραγματική ταυτότητα ενός  

προσώπου. Υποστηρίζεται ότι  ερευνώντας μια βάση δεδομένων συχνά και θέτοντας  

διαφορετικές ερωτήσεις είναι δυνατόν να ανακαλύψεις που κατοικεί κάποιος, ή να  

βρεις τον ιατρικό φάκελο ενός συναδέλφου ή φίλου.13 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης και των επιπλοκών  των Big data μας 

δίνει το ακόλουθο γεγονός που αποκάλυψαν οι New York Times. 14

  Είναι  συνηθισμένο  πια  όταν   ένα  ζευγάρι  αποκτήσει   ένα  νέο  μωρό,  να 

κατακλύζεται με προσφορές, κίνητρα και διαφημίσεις για  κάθε είδους σχετικά με το 

μωρό προϊόντα. Αυτό βέβαια είναι εύκολο γιατί τα αρχεία γεννήσεων είναι συνήθως 

δημόσια. Αυτό που πραγματικά θα ενδιέφερε όμως τους κατασκευαστές και πωλητές 

των προϊόντων αυτών θα ήταν  να γνωρίζουν πριν τη γέννηση ότι ένα μωρό έρχεται.  

Συγκεκριμένα, η εταιρία  Target η οποία ειδικεύεται στις πωλήσεις ειδών για μωρά 

αλλά στα καταστήματα της πουλά και μια σειρά από άλλα προϊόντα ήθελε να στείλει 

ειδικά  σχεδιασμένες  διαφημίσεις  για  τις  γυναίκες  στο  δεύτερο  τρίμηνο  της 

εγκυμοσύνης τους, που  είναι το τρίμηνο που οι περισσότερες μέλλουσες μητέρες  

αρχίσουν  να  αγοράζουν  όλα  τα  είδη  των  νέων  πραγμάτων,  όπως  προγεννητικές 
12 Σε άρθρο του που προκάλεσε αίσθηση παγκοσμίως ο Paul Ohm, καθηγητής στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου  Κολοράντο υποστήριξε οτι ειδικοί επιστήμονες με τη χρήση διάφορων συσχετισμένων 

δεδομένων μπορούν να επαναπροσδιορίζουν με μεγάλη ακρίβεια δεδομένα που έχουν ανωνυμοποιηθεί 

Βλ.  Ohm, Paul, Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization 

(August 13, 2009). UCLA Law Review, Vol. 57, p. 1701, 2010; U of Colorado Law Legal Studies 

Research Paper No. 9-12. Σε : http://ssrn.com/abstract=1450006

13 Essers, L. “Medical privacy threatened by loophole in draft EU data protection law, professor warns”. 
Computerworld. Retrieved February 12th, 2013 from http://news.idg.no/cw/art.cfm?id=905E03DE-
D151-A1BC-F4FBA421C54FE418.

14 Charles Duhigg, How Companies Learn your Secrets, New York Times February 16, 2012, 
http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?_r=3&pagewanted=all&
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βιταμίνες και τα είδη ένδυσης της μητρότητας.  Έτσι από τη στιγμή που θα αρχίζανε 

να  αγοράζουν πάνες θα  αρχίζανε  να αγοράζουν και όλα τα άλλα προϊόντα που  

προσφέρει το κατάστημα όπως χυμούς, δημητριακά και χαρτοπετσέτες κ.λ.π .

Για δεκαετίες η Target συνέλεγε  τεράστιες ποσότητες δεδομένων για κάθε πελάτη 

της εκχωρώντας σε κάθε αγοραστή   ένα μοναδικό κωδικό που τον συνέδεε με τις  

αγοραστικές  συνήθειες  και  συμπεριφορές  του (  π.χ  εάν  χρησιμοποίησε πιστωτική 

κάρτα  ή  ένα  κουπόνι,  ή  συμπλήρωσε   μια  έρευνα,  εάν   κάλεσε  τη  γραμμή 

εξυπηρέτησης πελατών, τα email  που αντάλλαξε με την εταιρία, οι επισκέψεις στην 

ιστοσελίδα κ.λ.π.)

 Δεν της αρκούσε όμως μόνο αυτό.  Ήθελε να γνωρίσει  τα πάντα για τους πελάτες 

της,  όπως ηλικία,  οικογενειακή κατάσταση,  σε   ποίο  τμήμα της  πόλης  ζούνε   το 

μισθό  τους,   τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται,  στοιχεία για την εθνικότητα, την  

εργασία,  τα  περιοδικά  που  διαβάζουν   εάν  έχουν   δηλώσει  ποτέ  πτώχευση  εάν 

χώρισαν   πρόσφατα,  πολιτικές  πεποιθήσεις  και  κάθε  είδους  καταναλωτικές  

συνήθειες. Όλα στοιχεία που μπορεί να βρει κάποιος και να αγοράσει. Το θέμα είναι  

πια η αξία αυτής της πληθώρας πληροφοριών. Πως μπορούν να αξιοποιηθούν. 

Οι  αναλυτές  από  το  τμήμα  μάρκετινγκ  της  εταιρίας  δημιούργησαν  ένα  μοντέλο 

ανάλυσης με το οποίο πίστευαν ότι θα μπορούσαν να εντοπίσουν έγκυες γυναίκες και  

έτσι να προσφέρουν πρώτοι τα προϊόντα που θα τις ενδιέφεραν.

Μετά  από  ένα  χρόνο  ένας  πατέρας  διαμαρτυρήθηκε  έντονα   στο  διευθυντή  ενός  

καταστήματος  ότι  η  κόρη  του  μαθήτρια  λυκείου  έλαβε  προσφορές  με  προϊόντα 

εγκυμοσύνης και ότι η πρακτική αυτή της εταιρίας ήταν σαν να την ενθάρρυνε να  

μείνει έγκυος. Ο διευθυντής φυσικά ζήτησε συγγνώμη χωρίς και ο ίδιος να μπορεί να 

καταλάβει  τι  συνέβη.  Μετά  από  λίγες  μέρες  ο  πατέρας  της  κοπέλας  πήρε  αυτός 

τηλέφωνο και ζήτησε συγγνώμη γιατί έμαθε τελικά ότι πράγματι η κόρη του ήταν 

έγκυος και το αγνοούσε. 

Τι  ακριβώς  είχε  γίνει;  Συνδυάζοντας  τις  αγοραστικές  συνήθειες  και  στη 

συγκεκριμένη  περίπτωση  αγορές  συγκεκριμένων  προϊόντων  υγιεινής  αλλά  και 

ρουχισμού με άλλες συνήθειες κατέληξαν στην ταυτοποίηση εγκύων γυναικών μέσα 

από μια τεράστια βάση δεδομένων. 

Το πρόβλημα σε αυτή τη περίπτωση το πρόβλημα είναι σύνθετο . Είναι προσβολή 

του  δικαιώματος  στην  προσωπική  ζωή αλλά  και  το  κυριότερο  είναι  ότι  αυτές  οι  
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ικανότητες  πρόβλεψης  μπορούν  να  προκαλέσουν  πραγματικά  κοινωνικά 

προβλήματα. 

Συνεπώς  βρισκόμαστε  πια  σε  μια  νέα  πραγματικότητα  όπου  η  έννοια  της 

ανωνυμοποίησης όπως και της έννοιας της προηγούμενης συγκατάθεσης ή έγκρισης 

μιας επεξεργασίας χάνει την έννοια της. Πως θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα 

νομικό πλαίσιο που θα προστατεύει όλες τις  χρήσεις  δεδομένων και θα δημιουργεί 

υποχρεώσεις σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία;
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3. Η πρόταση κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Παρότι η ΕΕ αναγνωρίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως θεμελιώδες 

δικαίωμα,  η  Οδηγία  95/46/ΕΚ15 για  την  προστασία  των  δεδομένων  δε  έτυχε  ποτέ 

ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα Κράτη-Μέλη προκαλώντας αβεβαιότητα και εμπόδια στη 

ροή  της  πληροφορίας  εντός  της  ΕΕ.  Έτσι  με  σκοπό  να  επιτύχει  ομοιομορφία  η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε  τον  Ιανουάριο  του 2012 τις  νέες  ρυθμίσεις  υπό τη 

μορφή Κανονισμού αντί Οδηγίας, καθόσον ο Κανονισμός είναι άμεσα εφαρμόσιμος σε 

όλα τα Κράτη-Μέλη χωρίς  την  ανάγκη προσαρμογής στις  εθνικές  νομοθεσίες.16 Η 

πρόταση βασίζεται στο Άρθρο 16 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Treaty on the Functioning of the European Union—TFEU), η οποία αποτελεί 

τη  νέα  νομική  βάση  για  την  υιοθέτηση  των  ρυθμίσεων  για  την  προστασία  των 

δεδομένων  που  εισάγονται  από  τη  Συνθήκη  της  Λισσαβόνα  (Lisbon Treaty).  Οι 

διατάξεις επιτρέπουν την υιοθέτηση των ρυθμίσεων που σχετίζονται με την προστασία 

των προσώπων σε ότι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τα 

Κράτη-Μέλη όταν εκτελούν δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν εντός των πλαισίων 

της νομοθεσίας της ΕΕ. Επίσης, επιτρέπει την υιοθέτηση ρυθμίσεων που σχετίζονται 

με  την  ελεύθερη  διακίνηση  προσωπικών  δεδομένων,  συμπεριλαμβανομένων 

προσωπικών  δεδομένων  που  έχουν  υποστεί  επεξεργασία  από  τα  Κράτη-Μέλη  ή 

ιδιώτες, όπως ορίζεται στην Λεπτομερή Επεξήγηση 3.1.

Γενικά  η  Πρόταση  Κανονισμού  για  την  Προστασία  των  Προσωπικών 

Δεδομένων17στοχεύει να εκσυγχρονίσει τις αρχές που κατοχυρώθηκαν από την Οδηγία 

95/46/ΕΚ ώστε να διασφαλίσει  τα δικαιώματα ιδιωτικότητας  και  να εφαρμόσει  τις 

αρχές της προστασίας δεδομένων σε κάθε πληροφορία που αφορά ένα πρόσωπο του 

οποίου  η  ταυτότητα  είναι  γνωστή  ή  μπορεί  να  εξακριβωθεί,  ανεξαρτήτως  που 

αποστέλλεται, επεξεργάζεται ή αποθηκεύεται.

15 Για την Οδηγία 95/46/ΕΚ Βλ. Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Προσωπικά δεδομένα 
(Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2007).
16 Βλέπε Άρθρο 288 της TFEU.
17 Από εδώ και στο εξής Πρόταση Κανονισμού.
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Κάποιες από τις   διατάξεις  της Πρότασης του Κανονισμού έχουν  ειδικό ενδιαφέρον 

για  τα  δεδομένα  μεγάλης  κλίμακας  18όπως  η  ανωνυμοποίηση  ,  η   απαίτηση  της 

συγκατάθεσης, η οποία προϋποθέτει ότι η συγκατάθεση θα πρέπει να δίνεται ρητά από 

το να υπονοείται και η εισαγωγή του αμφιλεγόμενου «δικαιώματος στη λήθη» (“right 

to be forgotten”), το οποίο θα επιτρέπει στα υποκείμενα να διαγράψουν τα δεδομένα 

τους, εφόσον δεν συντρέχουν σύννομοι λόγοι διατήρησής τους.

Συγκεκριμένα όσον  αφορά την ανωνυμοποίηση μπορούμε να δούμε τι προβλέπεται 

απο την Πρόταση Κανονισμού για τα  δεδομένα που αφορούν την υγεία  19 και που 

σύμφωνα με το Προοίμιο της τα δεδομένα αυτά  όταν καθίστανται ανώνυμα, τότε  οι 

αρχές της προστασίας των δεδομένων δεν θα εφαρμόζονται, καθώς το υποκείμενο των 

δεδομένων δεν είναι πλέον ταυτοποιήσιμο.  Προσθέτει βέβαια επιβεβαιώνοντας τους 

ειδικούς  επιστήμονες  ότι   επειδή  είναι   μάλλον  δυνατή  η  επαναταυτοποίηση  του 

προσώπου  συνδυάζοντας  διαφορετικά  κομμάτια  πληροφοριών,  θα  πρέπει  να 

λαμβάνεται προσοχή για όλα τα μέσα που είναι λογικά πιθανώς να χρησιμοποιηθούν 

είτε  από  το  υπεύθυνο  επεξεργασίας  ή  από  οποιοδήποτε  άλλο  πρόσωπο  για  την 

αναγνώριση του υποκειμένου.

Περαιτέρω,  το  Προοίμιο20 δίνει  έμφαση  στο  ότι  τα  προσωπικά  δεδομένα  που 

σχετίζονται με την υγεία είναι μια ειδική κατηγορία δεδομένων, η επεξεργασία των 

οποίων δικαιούται υψηλότερη προστασία δίνοντας κατευθύνσεις για ειδική προστασία 

με την εξαίρεση των ερευνητικών σκοπών και ανάγκης ιατρικής επέμβασης.

Για το θέμα της συγκατάθεσης που είναι και κλειδί των  δεδομένων μεγάλης κλίμακας 

η Πρόταση Κανονισμού προβλέπει  στα άρθρα  4(8) και 7(1) ένα ενισχυμένο ορισμό 

της συγκατάθεσης, η οποία είναι το θεμέλιο για τη νομιμότητα της επεξεργασίας.21

18 European Commission, Data Protection Reform: Frequently Asked Questions (MEMO/12/41), 25 Jan. 
2012, 5 Ιαν. 2013 <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-41_en.htm
19 Αιτιολογική σκέψη 12 και 26
20 Αιτιολογική σκέψη 122.
21 Francoise Gilbert, “European Data Protection 2.0: New Compliance Requirements Insight,” Santa 
Clara  Computer  &  High  Technology  Law  Journal  9  Oct.  2012,  9  Ιαν.  2013 
<http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1550&context=chtlj> 826.
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Σύμφωνα με το Άρθρο 4(8), η συγκατάθεση του υποκείμενου των δεδομένων, η οποία 

θα  θεωρείται  κάθε  δήλωση  βουλήσεως,  ελεύθερη,  ειδική,  ρητή  και  εν  πλήρει 

επιγνώσει, με την οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δέχεται, με 

δήλωση ή με  σαφή θετική ενέργεια,  να  αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας  τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Στη Λεπτομερή Επεξήγηση 3.4.1 αποσαφηνίζεται ότι το κριτήριο «ρητή» προστίθεται 

στον ορισμό της συγκατάθεσης με σκοπό να αποφευχθεί η σύγχυση παραλληλισμών 

με τη «σαφή» συγκατάθεση, και να υπάρχει ένας μοναδικός και συνεπής ορισμός της 

συγκατάθεσης,  διασφαλίζοντας  τη  γνώση  του  υποκειμένου  των  δεδομένων  ότι 

κατανοεί σε τι παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα φέρει το 

βάρος της απόδειξης για τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για την 

επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς. Πως θα 

γίνει όμως αυτό σε περιβάλλον διάχυσης των δεδομένων και πότε ακριβώς θα δίνεται 

η συγκατάθεση; Θα ήταν δυνατόν  η Google flu trends να ζητάει την συγκατάθεση του 

καθενός για να φτάσει στο αποτέλεσμα της πρόγνωσης επιδημιών γρίπης;

Περαιτέρω όσον αφορά το άκρως αμφιλεγόμενο άρθρο 17 που παρέχει στο υποκείμενο 

των δεδομένων το δικαίωμα στη λήθη, επεκτείνοντας στην ουσία το δικαίωμα στη 

διαγραφή  του  Άρθρου  2(β)  της  Οδηγίας  95/46/ΕΚ  ,  περιγράφει  τις  συνθήκες  του 

δικαιώματος  στη  λήθη  συμπεριλαμβανομένης  της  υποχρέωσης  του  υπεύθυνου 

επεξεργασίας,  οποίος  δημοσιοποίησε τα  προσωπικά  δεδομένα,  να  ενημερώνει  τους 

τρίτους  για  τη  απαίτηση  του  υποκειμένου  των  δεδομένων  να  διαγραφεί  κάθε 

σύνδεσμος  στα  ή  κάθε  αντίγραφο  ή  αναπαραγωγή  προς  τα  δεδομένα  αυτά.  Σε 

συνάρτηση με το Άρθρο 17, το Προοίμιο22υποδεικνύει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέσων, 

σε σχέση με τα δεδομένα προς δημοσιοποίηση για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει αυτή την πληροφορία. Σε σχέση με τη δημοσιοποίηση 

των  δεδομένων  από  τρίτο,  ο  υπεύθυνος  επεξεργασίας  θα  πρέπει  να  θεωρείται 

υπεύθυνος  για  την  δημοσίευση,  όπου  ο  υπεύθυνος  επεξεργασίας  ενέκρινε  τη 

δημοσίευση από τον τρίτο.

22 Αιτιολογική σκέψη 54.
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Λαμβάνοντας  υπόψη ότι  ένας  διαρκώς αυξανόμενος  αριθμός  αναλυτών,  ερευνητών 

ασθενών  και  γιατρών  επικοινωνούν,  και  διαμοιράζονται  πληροφορίες  μέσω  των 

κοινωνικών  μέσων χρησιμοποιώντας  προσωπικούς  υπολογιστές,  tablets και  έξυπνα 

τηλέφωνα,  είναι  φανερό  ότι  το  δικαίωμα  στη  λήθη,  εφόσον  εφαρμοστεί,  θα 

δημιουργήσει μια πλειάδα ζητημάτων, καθώς στην περίπτωση που έχει ήδη υπάρξει 

πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από άλλους, δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε 

ποιος έχει πρόσβαση σε τι, πότε και τι προτίθεται να κάνει με αυτά τα δεδομένα. Όμως 

η  Πρόταση Κανονισμού παρέχει  μια  εξαίρεση όταν η διατήρηση των προσωπικών 

δεδομένων είναι απαραίτητη για ένα αριθμό αιτιάσεων που σχετίζονται με ιστορικούς, 

στατιστικούς, επιστημονικούς ερευνητικούς λόγους σκοπούς επιστημονικής έρευνας, 

για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, για την άσκηση 

του δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης, όταν απαιτείται από τον νόμο ή εάν υπάρχει 

λόγος περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων αντί της διαγραφής τους όπως 

καθορίζεται  στο  Προοίμιο23 και  στο  Άρθρο  83.  Βέβαια  ακόμα και  αυτο  το  άρθρο 

θεωρήθηκε  ανεπαρκές  απο  την  Επιτροπή  για  νομικά  θέματα  του  Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, όπου σε μια μη δεσμευτική της γνώμη κάνει λόγο για μη εφαρμογή του 

δικαιώματος  στη  λήθη  στην  περίπτωση  των  ιατρικών  φακέλων  έτσι  ώστε  να  μη 

δημιουργούνται προβλήματα στη θεραπεία των ασθενών.24

Συμπεράσματα

H ανάλυση των δεδομένων μεγάλης κλίμακας  ή Big Data όπως είναι ο αγγλικός όρος 

είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για μια πλειάδα λόγων, οι περισσότεροι των οποίων είναι 

άμεσα σχετιζόμενοι  με  τις  απεριόριστες  δυνατότητες  των  big data να  συνδυάσουν 

πληροφορίες με μεγάλα ήδη υπάρχοντα σύνολα δεδομένων (data sets), τα οποία θα 

παράγουν  πολύ  περισσότερο  ακριβή  μοντέλα  πρόγνωσης  και   εξατομίκευσης  των 

υπηρεσιών.

23 Αιτιολογική σκέψη 53.
24 Βλ. την Τροπολογία 12 της Αιτιολογικής Σκέψης 53 (ε) στο κείμενο της υπάρχουσα Πρότασης 
Κανονισμού.
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Το δικαίωμα στην Ιδιωτικότητα και η ανάγκη για τη διασφάλιση της προστασίας των 

δεδομένων των πολιτών είναι το κλειδί για την επιτυχημένη εφαρμογή των πολιτικών 

των  δεδομένων  μεγάλης  κλίμακας.   Οι  πολίτες  χρειάζεται  να  μπορούν  να 

εμπιστεύονται ότι τα δεδομένα  που ακόμα και οι ίδιοι διαχέουν, θα αντιμετωπίζονται 

ως εμπιστευτικά από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην παροχή όλων των υπηρεσιών, 

στην υγεία, στην οικονομία ακόμα και στη δημόσια ασφάλεια. 

Η Πρόταση Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων στοχεύει να ενδυναμώσει 

τα  δικαιώματα  των  πολιτών  εισάγοντας  αυστηρότερους  κανόνες  στην  πρόσβαση, 

αποθήκευση,  επεξεργασία  και  διαγραφή  προσωπικών  δεδομένων.  Γι’  αυτό  το 

πρόβλημα  είναι  η  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  των  πολιτών  χωρίς  να 

αναιρείται  η  αξία  και  το  οικονομικό  και  κοινωνικό  όφελος  από  τη  χρήση  των 

προσωπικών δεδομένων.

Η ανωνυμοποίηση θα πρέπει να είναι ο κανόνας κατά την επεξεργασία αναγνωρίσιμων 

πληροφοριών  των  ασθενών  για  δευτερεύουσα  χρήση.  Επίσης  δικαιώματα  όπως  το 

δικαίωμα  στη  λήθη  θα  πρέπει  να  μελετούνται  ενδελεχώς,  καθώς  μπορεί  να 

προκαλέσουν  επιπλοκές  σχετικά  με  χρήσιμες  πληροφορίες  των  κλινικών  και 

οικονομικών δεδομένων και της ερευνητικής προοπτικής, γιατί η ενδεχόμενη διαγραφή 

των  δεδομένων  από  ηλεκτρονικά  αρχεία,  καθιστώντας  τα  ως  μη  ολοκληρωμένα, 

μπορεί να καταλήξει σε πιθανή ζημιά π.χ στην υγειονομική περίθαλψη ενός ασθενούς 

ενώ  στο  τομέα  της  πρόληψης  εγκλήματος  να  εξαφανίσει  στοιχεία  που  θα 

χρησιμοποιούντο  για  την  προληπτική  αντιμετώπιση  του  εγκλήματος.  Για  όσους 

εμπλέκονται  στην  άντληση  επεξεργασία  και  αποθήκευση  των  δεδομένων  μεγάλης 

κλίμακας  είναι απαραίτητο η νομοθεσία  να διασφαλίσει ότι η πληροφορία αυτή η 

κινητήριος  δύναμη  της  οικονομίας  θα  είναι  διαθέσιμη  ως  μέσο  διευκόλυνσης  της 

έρευνας  και  παροχής  καλύτερων  υπηρεσιών  σε  επίπεδο  ιδιωτικής  οικονομίας  και 

κρατικής λειτουργίας διατηρώντας την κατάλληλη ισορροπία με την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων.
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