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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχίες σχετικά με την πρόσβαση μεγάλων επιχειρήσεων 
πληροφορικής, όπως η Google, η Apple, κοκ., σε υπολογιστές και τηλέφωνα πολιτών. Ο 
αναφέρων παραπέμπει ενδεικτικά στην επίλυση προβλήματος ασφαλείας σχετικά με το 
λειτουργικό σύστημα Android από την Google. Οι χρήστες του συστήματος Android δεν 
ήταν ενήμεροι για αυτή την επέμβαση. Αν και η επέμβαση της επιχείρησης αυτή καθαυτή 
ήταν πολύ χρήσιμη, σύμφωνα με τον αναφέροντα σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις –και πιθανώς 
και εγκληματικές οργανώσεις– μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των 
χρηστών. Ο αναφέρων θεωρεί περίεργο το ότι οι χάκερ τιμωρούνται αυστηρά για παρόμοιες 
πρακτικές, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις μένουν προφανώς ατιμώρητες. Ο αναφέρων 
υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε πολίτης της ΕΕ 
έχει δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο αναφέρων ζητεί 
νομοθεσία της ΕΕ που θα απαγορεύει τις επονομαζόμενες «κερκόπορτες» (backdoors) ή 
τουλάχιστον θα καθιστά υποχρεωτική τη συγκατάθεση του χρήστη. Επίσης, είναι της άποψης 
ότι πρέπει να ιδρυθεί ανεξάρτητος φορέας που θα εποπτεύει την τήρηση αυτών των κανόνων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Ο αναφέρων ζητεί να υπάρξουν αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ με σκοπό να εξασφαλιστεί 
καλύτερη προστασία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συσκευών κινητής τηλεφωνίας 
και να προληφθεί ή να ελεγχθεί η πρόσβαση σε αυτά από τρίτους. Ο αναφέρων σημειώνει ότι 
συμβάντα παρόμοιας πρόσβασης αποτελούν κάτι το κοινό στην ΕΕ, αλλά εκφράζει 
αμφιβολίες για τη νομιμότητά τους.
Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστές και συσκευές κινητής τηλεφωνίας 
μεμονωμένων ατόμων είναι πιθανόν να παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων 
όσον αφορά την προστασία της ιδιοκτησίας τους, το σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, της κατοικίας τους καθώς και των επικοινωνιών τους, όπως επίσης και 
την προστασία προσωπικών δεδομένων, πράγμα το οποίο κατοχυρώνεται στον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ρυθμίζεται στο κεκτημένο της ΕΕ και στις εθνικές νομοθεσίες. 
Παρόμοια πρόσβαση μπορεί να θεωρηθεί ως νόμιμη μόνο κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις 
που καθορίζονται από τον νόμο.
Κατά πόσον μία απόπειρα για πρόσβαση σε σύστημα ή συσκευή πληροφόρησης είναι 
εγκληματικής φύσεως εξαρτάται από την ειδική περίπτωση και τις συγκεκριμένες 
περιστάσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, εφαρμόζονται οι εθνικές ποινικές νομοθεσίες και είναι 
αρμόδιες οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου για να διερευνήσουν και να ασκήσουν δίωξη 
για το ποινικό αδίκημα.
Η αναφορά αφορά το κεκτημένο της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων, την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των καταναλωτών και την εγκληματικότητα 
στον κυβερνοχώρο.

* Κεκτημένο ΕΕ:

Η οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (οδηγία ePrivacy)
Η οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας για να εξασφαλίσει την ελεύθερη διακίνηση παρόμοιων δεδομένων καθώς και 
του εξοπλισμού και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην Κοινότητα. Καθορίζει 
σαφείς κανόνες σε σχέση με την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε 
επιμέρους συσκευές και διευκρινίζει ότι είναι υποχρεωτική η συναίνεση του χρήστη. Η 
σχετική διάταξη της οδηγίας αυτής έχει ως ακολούθως: «Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
χρήση των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποθήκευση πληροφοριών ή την 
απόκτηση προσβάσεως σε πληροφορίες αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό 
συνδρομητή ή χρήστη να επιτρέπεται μόνον [εάν ο συγκεκριμένος συνδρομητής ή χρήστης 
έχει δώσει πρότερη συγκατάθεση και] εάν παρέχονται στον συγκεκριμένο συνδρομητή ή 
χρήστη σαφείς και εκτεταμένες πληροφορίες σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, μεταξύ 
άλλων για το σκοπό της επεξεργασίας.»

Οδηγία για την προστασία δεδομένων
Η οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων διασαφηνίζει τις αρχές για οιαδήποτε 
δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων: η δραστηριότητα αυτή πρέπει να είναι σύννομη και 
θεμιτή, να πραγματοποιείται για νόμιμους, καθορισμένους και σαφείς σκοπούς ενώ τα 
δεδομένα προς επεξεργασία πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέμα, ακριβή και όχι 
υπερβολικά, να ενημερώνονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για όσο απαιτείται 
(άρθρο 6). Το άρθρο 7 διασαφηνίζει πότε είναι νόμιμη η επεξεργασία προσωπικών 
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δεδομένων. Αυτό ισχύει, μεταξύ άλλων, όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει δώσει «τη συγκατάθεσή του» και όταν «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» […] «υπό τον όρο ότι δεν προέχει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι 
ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα». Τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα απολαμβάνουν ενός αριθμού δικαιωμάτων σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα που εγκρίθηκαν για τη μεταφορά 
της εν λόγω οδηγίας. Αυτά περιλαμβάνουν, ειδικότερα, το δικαίωμα να λαμβάνουν από τον 
υπεύθυνο της επεξεργασίας τη διόρθωση, διαγραφή ή κλείδωμα των δεδομένων η 
επεξεργασία των οποίων δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας [άρθρο 12 
στοιχείο β)]. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 14 στοιχείο β), το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα «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.» Το άρθρο 28 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ αναφέρει ότι τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι μία ή περισσότερες δημόσιες αρχές 
επιφορτίζονται με τον έλεγχο της εφαρμογής, στο έδαφός τους, των εθνικών διατάξεων που 
έχουν θεσπισθεί από τα κράτη μέλη, κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στη Γερμανία, η 
αρχή αυτή είναι «Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit» 
(ομοσπονδιακή αρχή για την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της ενημέρωσης), 
η οποία είναι αρμόδια για καταγγελίες σχετικά με τη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων. 

Δίκαιο των συμβάσεων και δικαιώματα των καταναλωτών
Η οδηγία 97/7/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις 
και η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές απαιτούν από τους εμπόρους 
να παρέχουν πληροφορίες για τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή υπηρεσιών τα οποία 
προσφέρουν. Η νέα οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, η οποία 
μεταφέρεται επί του παρόντος από τα κράτη μέλη στις εθνικές τους νομοθεσίες και η οποία 
θα ισχύσει από την 13η Ιουνίου 2014, απαιτεί ειδικά πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική 
δυνατότητα και τη διαλειτουργικότητα του ψηφιακού περιεχομένου. Κάθε αναβάθμιση ή 
τροποποίηση του ψηφιακού προϊόντος το οποίο προτείνεται στον καταναλωτή, όπως 
λογισμικό, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο του ίδιου κανόνα και προτύπου ενημέρωσης, 
όπως το κύριο προϊόν, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει επιλέξει να μην ενημερωθεί για τα 
χαρακτηριστικά των επικαιροποιήσεων αποδεχόμενος αυτόματες επικαιροποιήσεις. 
Κάθε τυποποιημένη συμβατική ρήτρα του παρόχου, η οποία επιβάλλει υποχρέωση στον 
καταναλωτή να αποδεχθεί τις επικαιροποιήσεις ή καθιστά τη χρήση του προϊόντος 
εξαρτώμενη από την αποδοχή μελλοντικών επικαιροποιήσεων, θα πρέπει να αξιολογηθεί υπό 
το φως της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές. Η εν λόγω οδηγία απαγορεύει τη χρήση από εταιρίες 
τυποποιημένων συμβατικών όρων, που δημιουργούν σημαντική ανισορροπία στα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των μερών εις βάρος του καταναλωτή. Για παράδειγμα, είναι μάλλον 
απίθανο να θεωρηθούν συμβατικές ρήτρες που απαιτούν την αποδοχή επικαιροποιήσεων του 
λογισμικού για την αντιμετώπιση ενός αναγνωρισμένου κινδύνου ασφαλείας ότι είναι εις 
βάρος του καταναλωτή. Ωστόσο, στην περίπτωση που μια αυτόματη επικαιροποίηση θα 
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απέβαινε εις βάρος του καταναλωτή, όπως μειωμένες λειτουργικότητες ή ασυμβατότητες του 
προϊόντος με το υλικό του καταναλωτή, η συμβατική ρήτρα του παρόχου που απαιτεί ο 
καταναλωτής να αποδέχεται αυτόματες επικαιροποιήσεις θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μη 
θεμιτή, σύμφωνα με την έννοια της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ.
Οι προαναφερθείσες διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ συμπεριλαμβάνονται στις εθνικές 
νομοθεσίες των κρατών μελών και οι αρχές τους και τα δικαστήριά τους είναι αρμόδια για 
την εφαρμογή τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τα διασυνοριακά 
προβλήματα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία για την 
προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ) συνδέει τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου ώστε να 
αποτελέσουν ένα δίκτυο επιβολής του νόμου σε επίπεδο ΕΕ (το «δίκτυο ΣΠΚ») και καθορίζει 
ένα πλαίσιο καθώς και όρους που επιτρέπουν σε αυτούς να ανακαλύπτουν, ερευνούν και να 
σταματούν διασυνοριακές αθέμιτες πρακτικές. Καταναλωτές που ήσαν θύματα αθέμιτων 
πρακτικών μπορούν να αναφέρουν την περίπτωσή τους στην εθνική τους αρχή επιβολής της 
νομοθεσίας. Το γερμανικό μέλος του ανωτέρω δικτύου είναι το Ομοσπονδιακό Γραφείο 
Προστασίας των Καταναλωτών και Ασφάλειας των Τροφίμων (BVL)· διεύθυνση: Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Bundesallee 50, Gebäude 247, 
38116 Braunschweig· Ιστοσελίδα: www.bvl.bund.de
Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών (δίκτυο ΕΚΚ), το οποίο βοηθά τους καταναλωτές να λάβουν τις κατάλληλες 
πληροφορίες σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους σε διασυνοριακές συναλλαγές 
και τους βοηθά στις επαφές τους με τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Η διεύθυνση του 
γερμανικού ΕΚΚ είναι: Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland, Bahnhofsplatz 3, 
77694 Kehl· Ιστοσελίδα: http://www.eu-verbraucher.de/de/startseite/).

* Τρέχουσες και μελλοντικές πρωτοβουλίες και προτάσεις της Επιτροπής:

Η μεταρρύθμιση στον τομέα της προστασίας των δεδομένων
Η πρόταση της Επιτροπής για μια μεταρρύθμιση στον τομέα της προστασίας των δεδομένων1

αποσκοπεί να ενισχύσει τους κανόνες σχετικά με τη συναίνεση, η οποία θα πρέπει να δίδεται 
όχι μόνο ελεύθερα, εξειδικευμένα και ενημερωμένα, αλλά θα πρέπει επίσης να δίδεται με 
ρητό τρόπο. Η μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι 
οι αρχές προστασίας των δεδομένων έχουν ευρύτερες εξουσίες έρευνας και επιβολής 
κυρώσεων, έτσι ώστε η παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων να μπορεί να 
τιμωρείται με τον δέοντα τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εν λόγω πρόταση εξετάζεται επί του παρόντος από τους συννομοθέτες (το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών).

Δίκαιο των συμβάσεων και δικαιώματα των καταναλωτών 
Η νέα οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, η οποία θα αρχίσει να ισχύει από το 
2014, θα ενισχύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών όταν αγοράζουν μέσω του διαδικτύου 
καθώς και σε σχέση με την παροχή ψηφιακού περιεχομένου. Ειδικότερα, ενισχύει διατάξεις 
που αφορούν τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών· οι 
έμποροι θα καλούνται, στο πλαίσιο αυτό, να θέτουν με συγκεκριμένο τρόπο στη διάθεση των 
καταναλωτών πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και τη διαλειτουργικότητα του 
ψηφιακού περιεχομένου. Επιπλέον, στην πρόσφατα εγκριθείσα ευρωπαϊκή ατζέντα για τους 

                                               
1 Δέσμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων της 25ης Ιανουαρίου 2012, 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm.
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καταναλωτές (Μάιος του 2012), η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εκπονήσει 
κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό να βοηθήσει τις αρχές επιβολής των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις απαιτήσεις για την ενημέρωση των καταναλωτών στον ψηφιακό χώρο.

Η στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος
Η ανακοίνωση «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη», η 
οποία εγκρίθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2012, αναφέρεται σε ορισμένες πτυχές της προστασίας 
των δεδομένων στο βαθμό που αυτές συνδέονται με τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.  
Ειδικότερα, η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής για τον κανονισμό 
προστασίας δεδομένων αποτελεί μια ευκαιρία να προσαρμοστεί η νομοθεσία καλύτερα στην 
παροχή μοντέλων για υπηρεσίες που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος. Επιπλέον, η 
ανακοίνωση αναφέρει ότι, μόλις εγκριθεί ο προτεινόμενος κανονισμός, η Επιτροπή θα κάνει 
χρήση των νέων μηχανισμών που καθορίζονται σε αυτόν για να παράσχει, σε στενή 
συνεργασία με τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων, οιεσδήποτε απαιτούμενες 
πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
προστασίας των δεδομένων σε σχέση με υπηρεσίες που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος. 
Η ανακοίνωση υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για παροχή κατευθυντηρίων γραμμών όσον 
αφορά τον τρόπο εφαρμογής της υφιστάμενης οδηγία της ΕΕ για την προστασία των 
δεδομένων σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (π.χ. αναγνώριση και διαχωρισμός των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προστασίας των δεδομένων εκ μέρους των ελεγκτών 
δεδομένων και των εκτελούντων επεξεργασία δεδομένων για παρόχους υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους ή της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας σε περιπτώσεις όπου η σχετική 
τοποθεσία εγκατάστασης ενός παρόχου υπολογιστικού νέφους είναι δύσκολο να καθοριστεί).

Η οδηγία σχετικά με την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο και η στρατηγική για την 
ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, είτε τυχαίες είτε εσκεμμένες, θέτουν 
σημαντικές προκλήσεις στην ευημερία της οικονομίας μας και της κοινωνίας. 
Για να αντιμετωπιστεί το εν λόγω πρόβλημα με ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο, η 
Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας ενέκριναν από κοινού στις 7 Φεβρουαρίου 2013 μια κοινή στρατηγική 
ασφάλειας του κυβερνοχώρου για την Ευρωπαϊκή Ένωση1. Η στρατηγική περιγράφει ένα 
όραμα για την ΕΕ και παρουσιάζει δράσεις πολιτικής για να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές και 
ανθεκτικό ψηφιακό περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα σέβεται και προωθεί τα θεμελιώδη 
δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για την ιδιωτική ζωή και την προστασία 
των δεδομένων) καθώς και τις βασικές αξίες της ΕΕ τόσο εντός όσο και εκτός αυτής. 
Μία βασική δράση της στρατηγικής είναι η νομοθετική πρόταση για μέτρα που αποσκοπούν 
να επιτύχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας των δικτύων και της πληροφορίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση με στόχο την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Η πρόταση2

αποσκοπεί να κατοχυρώσει ότι: Τα κράτη μέλη έχουν θέσει σε λειτουργία ένα ελάχιστο 
επίπεδο εθνικών δυνατοτήτων· τα κράτη μέλη συνεργάζονται σε επίπεδο ΕΕ ανταλλάσσοντας 
πληροφορίες μεταξύ τους και, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο, συντονίζοντας τις αντιδράσεις· 
οι φορείς από τον ιδιωτικό τομέα που παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες και οι δημόσιες 
διοικήσεις εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου και αναφέρουν σοβαρά 
συμβάντα στον τομέα της ασφάλειας στις αρμόδιες εθνικές αρχές.
                                               
1 JOIN(2013) 1 τελικό.
2 COM(2013) 48 τελικό.
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Η οδηγία για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών
Ο στόχος του σχεδίου οδηγίας για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών είναι να 
ενισχύσει ειδικότερα τον αγώνα κατά επιθέσεων ευρείας κλίμακας εναντίον συστημάτων 
πληροφοριών, μέσω της προσεγγίσεως των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων. Το 
σχέδιο οδηγίας βασίζεται στην υφιστάμενη απόφαση πλαίσιο για επιθέσεις κατά των 
συστημάτων πληροφοριών (2005/222/ΔΕΥ) και διατηρεί τις σημερινές διατάξεις της 
απόφασης πλαισίου – την ποινικοποίηση της παράνομης πρόσβασης, της παράνομης 
παρεμβολής σε σύστημα και της παράνομης παρεμβολής σε δεδομένα – και συμπεριλαμβάνει 
νέα αδικήματα, όπως η παράνομη υποκλοπή και η χρήση συσκευών για την πραγματοποίηση 
ευρείας κλίμακας επιθέσεων. Η πρόταση αυξάνει επίσης το επίπεδο των ποινικών κυρώσεων 
για τα αδικήματα, επεκτείνει τις επιβαρυντικές περιστάσεις, συμπεριλαμβάνοντας τη χρήση 
συσκευών που επιτρέπουν τη διάπραξη ευρείας κλίμακας επιθέσεων και τη διάπραξη 
επιθέσεων στον κυβερνοχώρο σε περίπτωση κλοπής ταυτότητας προσώπου. Η πρόταση 
επίσης αυξάνει το επίπεδο κυρώσεων όταν υφίστανται επιβαρυντικές περιστάσεις.
Συμπεριλαμβάνει επίσης διατάξεις με σκοπό τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας 
μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού 
συστήματος επιτήρησης καθώς και συλλογής δεδομένων. Το σχέδιο οδηγίας αποτέλεσε 
αντικείμενο πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και αναμένεται να εγκριθεί σύντομα.

Συμπέρασμα
Σύμφωνα με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο αναφέρων θα πρέπει να ενημερωθεί 
ότι ειδικές προϋποθέσεις ισχύουν για να εξασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. Όμως, οι εν λόγω κανόνες επί του παρόντος ενισχύονται περαιτέρω και 
εναρμονίζονται χάρη σε πολλές σχετικές προτάσεις της Επιτροπής. 
Ειδικότερα, το προσφάτως παρουσιασθέν σχέδιο κανονισμού για την προστασία των 
δεδομένων θα εξασφαλίσει ότι οι εταιρίες οι οποίες παραβιάζουν τα δικαιώματα των 
μεμονωμένων ατόμων και, π.χ., προβαίνουν σε παράνομη πρόσβαση στις συσκευές τους, θα 
μπορούν, πέρα από την ποινική προσέγγιση, να αποτελέσουν αντικείμενο αυστηρών 
προστίμων από τις αρχές προστασίας των δεδομένων.


