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Εηδνπνίεζε Παξαβίαζεο Δεδνκέλωλ ζηελ Επξώπε – Νέα έθζεζε 

Οξγαληζκνύ ηεο ΕΕ 
 

Ο ENISA, ν νξγαληζκόο γηα ηελ ‘αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρώξν’ ηεο ΕΕ, (Επξωπαϊθόο 

Οξγαληζκόο γηα ηελ Αζθάιεηα Δηθηύωλ θαη Πιεξνθνξηώλ ) εμέδωζε ζήκεξα έθζεζε 

ζρεηηθά κε ηηο εηδνπνηήζεηο παξαβίαζεο πιεξνθνξηώλ. Η απαίηεζε εηδνπνίεζεο 

παξαβίαζεο πιεξνθνξηώλ ηεο ΕΕ γηα ην ρώξν ηωλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ ηεο 

νδεγίαο ePrivacy (2002/58/ΕΚ) είλαη δωηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αύμεζε ηνπ επηπέδνπ 

αζθαιείαο ηωλ δεδνκέλωλ ζηελ Επξώπε καθξνπξόζεζκα. Ο Οξγαληζκόο εμέηαζε ηελ 

ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη εληόπηζε ηηο θύξηεο αλεζπρίεο ηωλ παξνρώλ ηειεπηθνηλωληώλ 

θαη ηωλ Αξρώλ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ ζηελ λέα ηνπ έθζεζε. 

 

Πξόζθαηα πεξηζηαηηθά πνπ έιαβαλ κεγάιε δεκνζηόηεηα ζρεηηθά κε ηελ απώιεηα 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζηελ Δπξώπε έρνπλ ζηαζεί αθνξκή γηα ζπδήηεζε επξείαο θιίκαθαο 

ζρεηηθά κε ην επίπεδν ηεο αζθάιεηαο πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ θνηλή ρξήζε, επεμεξγαζία, 

απνζήθεπζε θαη ειεθηξνληθή κεηάδνζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

 

Ο θαζεγεηήο Udo Helmbrecht, Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηνπ Οξγαληζκνύ, ζρνιίαζε: 

 

 «Η επίηεςξη και διαηήπηζη ηηρ εμπιζηοζύνηρ ηων πολιηών ζσεηικά με ηην αζθάλεια και ηην 

πποζηαζία ηων δεδομένων ηοςρ είναι ζημανηικόρ παπάγονηαρ για ηη μελλονηική ανάπηςξη και 

αποδοσή ηων καινοηόμων ηεσνολογιών και ηων διαδικηςακών ςπηπεζιών ζε όλη ηην Εςπώπη.» 

 

Η εηζαγσγή ηεο απαίηεζεο EU DBN ζην ρώξν ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ Οδεγία 

ePrivacy (2002/58/EΚ) είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αύμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζηελ 

Δπξώπε αιιά θαη γηα ηε δηαβεβαίσζε πξνο ηνπο πνιίηεο όηη ηα δεδνκέλα ηνπο 

πξνζηαηεύνληαη από ηνπο παξόρνπο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ. Ο Οξγαληζκόο θαηέγξαςε 

ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε κε ζπλεληεύμεηο ησλ εζληθώλ Αξρώλ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη 

αληηπξνζσπεπηηθνύ δείγκαηνο εηαηξεηώλ. Ο ρώξνο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ αλαγλσξίδεη όηη ε 

εηδνπνίεζε ηεο παξαβίαζεο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ηόζν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ 

όζν θαη γηα ην ηδησηηθό απόξξεην. Παξά ηαύηα, νη πάξνρνη ρξεηάδνληαη δηεπθξηλίζεηο, ηόζν 

ζε ηνπηθό όζν θαη επξσπατθό επίπεδν, ζρεηηθά κε ηε ζπκκόξθσζε ζηηο απαηηήζεηο 

εηδνπνίεζεο παξαβάζεσλ. 

Οη πξνζδνθίεο ησλ Αξρώλ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ησλ παξόρσλ ζηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο αιιεινθαιύπηνληαη, αιιά ππάξρνπλ θαη θάπνηεο αζπκθσλίεο. 

     

Οη θύξηεο αλεζπρίεο πνπ έζεζαλ νη πάξνρνη ηειεπηθνηλσληώλ θαη νη Αξρέο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ: 

 Τελ ηαμηλόκεζε ηωλ πξνηεξαηνηήηωλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο – Η ζνβαξόηεηα ηεο 

παξαβίαζεο πξέπεη λα θαζνξίδεη ην επίπεδν ηεο αληαπόθξηζεο. Οη παξαβηάζεηο πξέπεη λα 

θαηεγνξηνπνηνύληαη αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ θηλδύλνπ γηα ηελ απνθπγή «θόπσζεο 

ιόγσ εηδνπνηήζεσλ». 

 Τα θαλάιηα επηθνηλωλίαο – Οη πάξνρνη ρξεηάδνληαη δηαβεβαίσζε όηη νη απαηηήζεηο 

εηδνπνίεζεο δε ζα επεξεάζνπλ ην εκπνξηθό ηνπο όλνκα αξλεηηθά.  

 Οη δηαζέζηκνη πόξνη – κεξηθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο είλαη ήδε απαζρνιεκέλεο κε άιιεο 

πξνηεξαηόηεηεο. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:EN:HTML
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 Εθαξκνγή – Οη Αξρέο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ππέδεημαλ όηη ε δπλαηόηεηα επηβνιήο 

θπξώζεσλ επηηξέπεη ηελ θαιύηεξε επηβνιή ησλ θαλνληζκώλ. 

 Αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε αλαθνξάο - Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο ζέινπλ ζύληνκα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ αλαθνξά ησλ παξαβηάζεσλ. Οη πάξνρνη ππεξεζηώλ, από ηελ 

άιιε, ζέινπλ λα εζηηάζνπλ ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Τν πεξηερόκελν ηωλ εηδνπνηήζεωλ – Οη πάξνρνη ζέινπλ λα δηαζθαιίζνπλ όηη ην 

πεξηερόκελν ησλ εηδνπνηήζεσλ δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πειάηεο. 

Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο ζέινπλ όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

 

 Τν 2011 ν Οξγαληζκόο ζα αλαπηύμεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηα ηερληθά κέηξα θαη 

δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο, όπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 4 ηεο νδεγίαο 2002/58/EΚ θαη ζα 

αλαιύζεη ηελ πηζαλόηεηα επέθηαζεο ηεο γεληθήο ππνρξέσζεο γηα εηδνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο 

παξαβηάζεηο θαη ζε άιινπο ηνκείο, π.ρ. ζην ρξεκαηννηθνλνκηθό ηνκέα, ζην ρώξν ηεο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, θαη ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

Απηά ζα ζπδεηεζνύλ ζε εκεξίδα εξγαζίαο πνπ ζα νξγαλώζεη ν ENISA ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 

24 Ιαλνπαξίνπ 2011. 

 

    Η πιήξεο έθζεζε: http://www.enisa.europa.eu/act/it/dbn/ 

 

Γηα ζπλεληεύμεηο, επηθνηλωλήζηε κε ηνλ Ulf Bergstrom, Δθπξόζσπνο, ENISA, Κηλεηό 

ηειέθσλν: +30-6948-460134, press@enisa.europa.eu ή κε ηνλ Slawomir Gorniak, Δηδηθόο, 

+30-6970015163, slawomir.gorniak@enisa.europa.eu 

 
Μεηάθξαζε. Τν αγγιηθό πξσηόηππν είλαη ε κόλε έγθπξε εθδνρή. 
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