
Γεκφζηα θαη Ιδησηηθή Πιεξνθνξία 

ζηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε

Πέηξνο ηεθαλέαο (ΔΜΠ)



Τπάξρνπλ νξηζκνί;

• Γεκφζην / Ιδησηηθφ Γίθαην

• Κξάηνο / Γεκφζην

• Γεκφζηνο / Ιδησηηθφο Βίνο

• Γεκφζηνο / Ιδησηηθφο Λφγνο

• Γεκφζην / Ιδησηηθφ Λνγηζκηθφ

• Γεκφζην / Ιδησηηθφ Πεξηερφκελν

• Γεκφζηα / Ιδησηηθά Γεδνκέλα

• Γεκφζηα / Ιδησηηθή Πιεξνθνξία



Μηα δχζθνιε ζρέζε

• Γηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο απφ δηάθνξεο 

νπηηθέο γσλίεο

• Μεγάιε πνηθηιία δεδνκέλσλ 

• Κξίζηκα δεδνκέλα: ακνηβέο, θφξνη, 

νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ, 

• Απφξξεηα: θνξνινγηθφ, ηξαπεδηθφ, 

ηδησηηθφο βίνο 



Η απφθαζε ηνπ ΓΔΚ 

«Πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

– Γεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο 

δηθαηνχρνπο γεσξγηθψλ εληζρχζεσλ – Κχξνο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηε 

δεκνζίεπζε απηή θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαλφλσλ 

εθαξκνγήο ηεο – Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο – Άξζξα 7 

θαη 8 – Οδεγία 95/46/ΔΚ – Δξκελεία ησλ άξζξσλ 

18 θαη 20»



Η αθνξκή

Οη αηηήζεηο απηέο ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην δηαθνξψλ 
κεηαμχ ηεο Volker und Markus Schecke θαζψο θαη ηνπ Η. 
Eifert (πξνζθεχγνληεο ζηελ θχξηα δίθε) θαη ηνπ Land 
Hessen (νκφζπνλδνπ θξάηνπο ηεο Έζζεο) κε 
αληηθείκελν ηε δεκνζίεπζε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(Οκνζπνλδηαθήο ππεξεζίαο γεσξγίαο θαη δηαηξνθήο, 
ζην εμήο: Bundesanstalt) δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα πνπ ηνπο αθνξνχζαλ ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
δηθαηνχρνπ θνλδπιίσλ πξνεξρνκέλσλ απφ ην ΔΓΣΔ ή ην 
ΔΓΣΑΑ. 



Ιζηνξία ηεο πξνζθπγήο

ηηο 26 επηεκβξίνπ (ππφζεζε C-92/09) θαη ζηηο 18 
Γεθεκβξίνπ 2008 (ππφζεζε C-93/09), νη πξνζθεχγνληεο 
ζηελ θχξηα δίθε άζθεζαλ πξνζθπγέο πξνθεηκέλνπ λα 
απαγνξεπζεί ε δεκνζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
ηνπο αθνξνχζαλ. Καηά ηελ άπνςή ηνπο, ε 
δεκνζηνπνίεζε ησλ πνζψλ πνπ έιαβαλ απφ ην ΔΓΣΔ ή 
ην ΔΓΣΑΑ δελ ήηαλ δηθαηνινγεκέλε ιφγσ ππέξηεξνπ 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δμάιινπ, νη θαλφλεο ζρεηηθά κε 
ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν δελ πξνβιέπνπλ ηελ 
νλνκαζηηθή κλεία ησλ δηθαηνχρσλ. Με ηελ πξνζθπγή 
ηνπο δεηνχλ λα ππνρξεσζεί ην νκφζπνλδν θξάηνο ηεο 
Έζζεο λα απφζρεη απφ ή λα αξλεζεί ηε δηαβίβαζε ή ηελ 
θνηλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο κε ζθνπφ ηε γεληθή 
δεκνζίεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα ιεθζέληα 
απφ απηνχο θνλδχιηα ηνπ ΔΓΣΔ ή ηνπ ΔΓΣΑΑ. 



Τν λνκηθφ πιαίζην 

• Α – Ευρωπαϊκή Σύμβαζη για ηην Προάζπιζη ηων Δικαιωμάηων 

ηου Ανθρώπου και ηων Θεμελιωδών Ελευθεριών 

• Τπφ ηνλ ηίηιν «Γηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 

δσήο», ην άξζξν 8 ηεο Δπξσπατθήο πκβάζεσο γηα ηελ Πξνάζπηζε 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ, 

ε νπνία ππνγξάθζεθε ζηε Ρψκε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 1950 (ζην εμήο: 

ΔΓΑ), νξίδεη φηη:

• «1. Πάλ πξφζσπν δηθαηνχηαη εηο ηνλ ζεβαζκφλ ηεο ηδησηηθήο θαη 

νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ, ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ηεο αιιεινγξαθίαο 

ηνπ.

• 2. Γελ επηηξέπεηαη λα ππάξμε επέκβαζηο δεκoζίαο αξρήο ελ ηε 

αζθήζεη ηoπ δηθαηψµαηoο ηoχηoπ, εθηφο εάλ ε επέµβαζηο αχηε 

πξoβιέπεηαη ππφ ηoπ λφκoπ θαη απoηειεί κέηξoλ ηo oπoίoλ, εηο κίαλ 

δεκoθξαηηθήλ θoηλσλίαλ, είλαη αλαγθαίoλ δηα ηελ εζληθήλ αζθάιεηαλ, 

ηελ δεκoζίαλ αζθάιεηαλ, ηελ oηθoλoκηθήλ επεκεξίαλ ηεο ρψξαο, ηελ 

πξoάζπηζηλ ηεο ηάμεσο θαη ηελ πξφιεςηλ πoηληθψλ παξαβάζεσλ, 

ηελ πξoζηαζίαλ ηεο πγείαο ή ηεο εζηθήο ή ηελ πξoζηαζίαλ ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ άιισλ.»



Τν λνκηθφ πιαίζην

Ο θαλνληζκφο (ΔΚ) 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο 

Γεθεκβξίνπ 2000, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη 

ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ (ΔΔ 2001 L 8, ζ.1), νξίδεη ζην άξζξν 

27, παξάγξαθνη 1 θαη 2, απηνχ φηη:

• «1. Οη επεμεξγαζίεο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο γηα ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ιφγσ ηεο θχζεο, ηεο εκβέιεηαο ή 

ησλ ζθνπψλ ηνπο, ππνβάιινληαη ζε πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν εθ κέξνπο ηνπ επξσπαίνπ επφπηε 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.

• 2. Οη επεμεξγαζίεο πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ ηέηνηνπο θηλδχλνπο είλαη νη αθφινπζεο:

• α) νη επεμεξγαζίεο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη νη επεμεξγαζίεο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε 

ππνςία ηέιεζεο αδηθήκαηνο, αδίθεκα, πνηληθή θαηαδίθε ή κέηξα αζθαιείαο·

• β) νη επεμεξγαζίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ 

ησλ δεδνκέλσλ, φπσο νη ηθαλφηεηέο ηνπο, ε απφδνζή ηνπο ή ε ζπκπεξηθνξά ηνπο·

• γ) νη επεμεξγαζίεο πνπ επηηξέπνπλ δηαζπλδέζεηο κεηαμχ δεδνκέλσλ πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη νη νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη απφ ην 

εζληθφ ή ην θνηλνηηθφ δίθαην·

• δ) νη επεμεξγαζίεο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηνλ απνθιεηζκφ ελφο αηφκνπ απφ θάπνην δηθαίσκα, 

παξνρή ή ζχκβαζε.»



Σν λνκηθφ πιαίζην
Η Δπηηξνπή εμέδσζε ηνλ θαλνληζκφ 259/2008, βάζεη ηνπ άξζξνπ 

42, ζηνηρείν 8β, ηνπ θαλνληζκνχ 1290/2005. Η αηηηνινγηθή ζθέςε 6 

ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ αλαθέξεη ηα εμήο: 

«Η δεκνζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ [γηα ηνπο δηθαηνχρνπο 

θνλδπιίσλ πξνεξρνκέλσλ απφ ην ΔΓΣΔ θαη ην ΔΓΣΑΑ] βειηηψλεη ηε 

δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ ζην 

πιαίζην ηεο [ΚΓΠ] θαη ζπκβάιιεη ζηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή ηνπο 

δηαρείξηζε, κεηαμχ άιισλ εληζρχνληαο ην δεκφζην έιεγρν ηεο 

ρξήζεο ησλ θνλδπιίσλ. Λφγσ ηεο βαξχηεηαο ησλ επηδησθφκελσλ 

ζηφρσλ, δηθαηνινγείηαη, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο 

θαη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, λα 

ζεζπηζηνχλ δηαηάμεηο γηα ηε γεληθή δεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, εθφζνλ ε δεκνζίεπζε απηή δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα 

πνπ ζέηεη κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ηα φξηα πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πξφιεςε ησλ παξαηππηψλ.»



Σν λνκηθφ πιαίζην
Σν άξζξν 1, παξάγξαθνο 1, ηνπ θαλνληζκνχ 259/2008 θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο 

δεκνζηνπνηήζεσο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 44α ηνπ θαλνληζκνχ 1290/2005 θαη νξίδεη φηη ηνχην 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:

«α) ην νλνκαηεπψλπκν, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη είλαη θπζηθά πξφζσπα·

β) ηελ πιήξε εηαηξηθή επσλπκία φπσο έρεη θαηαρσξηζηεί, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη 

είλαη λνκηθά πξφζσπα·

γ) ηελ πιήξε επσλπκία ηεο έλσζεο φπσο έρεη θαηαρσξηζηεί ή ηελ επηζήκσο αλαγλσξηζκέλε 

επσλπκία ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη είλαη ελψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ρσξίο 

δηθή ηνπο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα·

δ) ηνλ δήκν ζηνλ νπνίν θαηνηθεί ή είλαη εγγεγξακκέλνο ν δηθαηνχρνο θαη, εθφζνλ ππάξρεη, ηνλ 

ηαρπδξνκηθφ θψδηθα ή ην κέξνο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θψδηθα πνπ πξνζδηνξίδεη ην δήκν·

ε) γηα ην [ΔΓΣΔ], ην πνζφ ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2, ζηνηρείν δ΄, 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1782/2003, ην νπνίν έρεη ιάβεη θάζε δηθαηνχρνο θαηά ην ππφ εμέηαζε 

νηθνλνκηθφ έηνο·

ζη) γηα ην ΔΓΣΔ, ην πνζφ ησλ εληζρχζεσλ εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν ε΄, ην 

νπνίν έρεη ιάβεη θάζε δηθαηνχρνο θαηά ην ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθφ έηνο·

δ) γηα ην [ΔΓΣΑΑ], ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη ιάβεη θάζε 

δηθαηνχρνο θαηά ην ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθφ έηνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ θνηλνηηθή φζν 

θαη ηελ εζληθή ζπλδξνκή·

ε) ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία ε΄, ζη΄ θαη δ΄ ηα νπνία έρεη ιάβεη 

θάζε δηθαηνχρνο θαηά ην ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθφ έηνο·

ζ) ην λφκηζκα ησλ ελ ιφγσ πνζψλ.».



Σν λνκηθφ πιαίζην

Τν δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

δελ είλαη πάλησο απφιπην, αιιά πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε ζρέζε κε ηνλ 

ξφιν πνπ επηηειεί ζηελ θνηλσλία (βι., ζπλαθψο, απφθαζε ηεο 12εο Ινπλίνπ 2003, 

C-112/00, Schmidberger, πιινγή 2003, ζ. I-5659, ζθέςε 80 θαη εθεί παξαηηζέκελε 

λνκνινγία).

Σν άξζξν 8, παξάγξαθνο 2, ηνπ Υάξηε επηηξέπεη, επνκέλσο, ηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εθφζνλ ζπληξέρνπλ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο. Η ελ ιφγσ δηάηαμε πξνβιέπεη ζρεηηθψο φηη «ε επεμεξγαζία ησλ 

[δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα] πξέπεη λα γίλεηαη λνκίκσο, γηα θαζνξηζκέλνπο 

ζθνπνχο θαη κε βάζε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή γηα άιινπο ζεκηηνχο 

ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν».

Δμάιινπ, ην άξζξν 52, παξάγξαθνο 1, ηνπ Υάξηε δέρεηαη φηη επηηξέπεηαη ε 

επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ, φπσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 απηνχ, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πεξηνξηζκνί απηνί πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν, ζέβνληαη 

ην βαζηθφ πεξηερφκελν ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ θαη φηη, ηεξνπκέλεο 

ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, είλαη αλαγθαίνη θαη αληαπνθξίλνληαη πξαγκαηηθά ζε 

ζθνπνχο γεληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ αλαγλσξίδεη ε Έλσζε ή ζηελ αλάγθε 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ ηξίησλ.



Σν λνκηθφ πιαίζην

Απφ ην άξζξν 52, παξάγξαθνο 3, ηνπ Υάξηε πξνθχπηεη φηη, ζην κέηξν πνπ 

πεξηιακβάλεη δηθαηψκαηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε δηθαηψκαηα πνπ 

εγγπάηαη ε ΔΓΑ, ε έλλνηα θαη ε εκβέιεηά ηνπο είλαη ίδηεο κε εθείλεο πνπ 

ηνπο επηθπιάζζεη εηδηθφηεξα ε ΔΓΑ.

Τπ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, πξέπεη λα ζεσξεζεί, αθελφο, 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 ε ηαπηφηεηα 

ηνπ νπνίνπ είλαη γλσζηή ή κπνξεί λα εμαθξηβσζεί (βι., κεηαμχ άιισλ, 

ΔΓΓΑ, απνθάζεηο Amann θαηά Διβεηίαο ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2000, 

Recueil des arrêts et décisions 2000-II, § 65, φπσο επίζεο θαη Rotaru θαηά 

Ρνπκαλίαο ηεο 4εο Μαΐνπ 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-V, §

43) θαη, αθεηέξνπ, 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 

ΔΓΑ.



Σν λνκηθφ πιαίζην

Δμάιινπ, ε ελ ιφγσ δεκνζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πνζψλ πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ ηα νηθεία γεσξγηθά Σακεία εμαζθαιίδεη ζηνπο πνιίηεο κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή ζηνλ δεκφζην δηάινγν ζρεηηθά κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ΚΓΠ.

Ωο εθ ηνχηνπ, απνβιέπνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά ηε 

δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ ζην πιαίζην ηεο ΚΓΠ, ην άξζξν 44α ηνπ θαλνληζκνχ 

1290/205 θαη ν θαλνληζκφο 259/2008 εμππεξεηνχλ ζθνπφ γεληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ 

αλαγλσξίδεη ε Έλσζε.

Δπηβάιιεηαη, επίζεο, λα εμεηαζζεί αλ ν πεξηνξηζκφο ζηα θαηά ηα άξζξα 7 θαη 8 

ηνπ Υάξηε δηθαηψκαηα είλαη αλάινγνο πξνο ηνλ επηδησθφκελν λφκηκν ζθνπφ (βι., 

κεηαμχ άιισλ, ΔΓΓΑ, απφθαζε Gillow θαηά Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο 24εο 

Ννεκβξίνπ 1986, ζεηξά A αξηζ. 109, § 55, θαζψο θαη απφθαζε Österreichischer 

Rundfunk θ.ιπ., πξνπαξαηεζείζα, ζθέςε 83).

Οη πξνζθεχγνληεο ζηελ θχξηα δίθε αλαθέξνπλ ζπλαθψο φηη ηα δεδνκέλα ησλ 

νπνίσλ ε δεκνζηνπνίεζε πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 44α ηνπ θαλνληζκνχ 1290/2005 θαη 

ζηνλ θαλνληζκφ 259/2008 επηηξέπεη ζηνπο ηξίηνπο λα αληινχλ ζπκπεξάζκαηα σο 

πξνο ηα εηζνδήκαηά ηνπο. Γηεπθξηλίδνπλ φηη νη εληζρχζεηο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ 

πνζνζηφ κεηαμχ 30 % θαη 70 % ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

δηθαηνχρσλ. Σν λφκηκν δεκφζην ζπκθέξνλ ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηεζεί θαη απφ ηε 

δεκνζηνπνίεζε αλψλπκσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.



Σν λνκηθφ πιαίζην

Καηά πάγηα λνκνινγία, ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ε νπνία απνηειεί 

γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο, απαηηεί λα είλαη ηα πξνβιεπφκελα 

απφ δηάηαμε ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο κέζα πξφζθνξα γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ επηδησθνκέλνπ απφ ηελ νηθεία δηάηαμε ζθνπνχ θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ 

ην αλαγθαίν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ κέηξν (απφθαζε ηεο 8εο 

Ινπλίνπ 2010, C-58/08, Vodafone θ.ιπ., πνπ δελ έρεη δεκνζηεπζεί αθφκε ζηε 

πιινγή, ζθέςε 51 θαη εθεί παξαηηζέκελε λνκνινγία).

Γελ ακθηζβεηείηαη φηη ε δεκνζηνπνίεζε ζε δηθηπαθφ ηφπν 

νλνκαζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ δηθαηνχρσλ, φπσο επίζεο 

θαη ησλ πνζψλ πνπ έιαβαλ απφ ην ΔΓΣΔ θαη ην ΔΓΣΑΑ, είλαη πξφζθνξε γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ 

γεσξγηθψλ εληζρχζεσλ. Σέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο ηηζέκελεο ζηε δηάζεζε 

ησλ πνιηηψλ εληζρχνπλ ηνλ δεκφζην έιεγρν ηεο ρξήζεσο ησλ ζρεηηθψλ 

θνλδπιίσλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ. 



Η νπζία ηεο απφθαζεο

Ωο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ κέηξνπ, ππελζπκίδεηαη φηη ν ζθνπφο 

ηεο επίκαρεο δεκνζηνπνηήζεσο δελ κπνξεί λα επηδηψθεηαη ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε φηη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπκβηβαζκφο κεηαμχ 

απηνχ θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ Υάξηε 

(βι., ππ’ απηήλ ηελ έλλνηα, απφθαζε ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, C-73/07, 

Satakunnan Markkinapörssi θαη Satamedia, πιινγή 2008, ζ. I-9831, 

ζθέςε 53).

Πξέπεη, επνκέλσο, λα εμεηαζζεί αλ ην Σπκβνχιην ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ε Επηηξνπή πξαγκαηνπνίεζαλ ηζφξξνπε 

ζηάζκηζε κεηαμχ, αθελφο, ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο Έλσζεο γηα εγγχεζε 

δηαθάλεηαο ησλ ελεξγεηψλ ηεο θαη γηα ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ 

δεκνζίσλ πφξσλ θαη, αθεηέξνπ, ηεο πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ δηθαηνχρσλ ζηνλ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο, 

ελ γέλεη, θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, εηδηθφηεξα. Σπλαθψο, ην Δηθαζηήξην έρεη ήδε θξίλεη φηη νη 

απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηνπ 

απνιχησο αλαγθαίνπ (απφθαζε Satakunnan Markkinapörssi θαη 

Satamedia)



Η νπζία ηεο απφθαζεο

Τα ζεζκηθά όξγαλα όθεηιαλ, επνκέλσο, λα εμεηάζνπλ, ζην πιαίζην 

ηζόξξνπεο ζηαζκίζεσο ησλ δηαθόξσλ επίκαρσλ ζπκθεξόλησλ, αλ 

ε νλνκαζηηθή δεκνζηνπνίεζε, πεξηνξηζκέλε θαηά ηνλ ηξόπν πνπ 

εθηέζεθε ζηε ζθέςε 81 ηεο παξνύζαο απνθάζεσο, ζα ήηαλ επαξθήο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηεο επίκαρεο ζηελ θύξηα δίθε 

ξπζκίζεσο ηεο Έλσζεο. Εηδηθόηεξα, δελ δηαθαίλεηαη όηη ηέηνηνο 

πεξηνξηζκόο, ν νπνίνο ζα πξνζηάηεπε νξηζκέλνπο ελδηαθεξόκελνπο 

δηθαηνύρνπο από πξνζβνιή ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο, ζα πξνζέθεξε 

ζηνλ πνιίηε αξθνύλησο ζαθή εηθόλα ησλ θαηαβαιιόκελσλ από ην 

ΕΓΤΕ θαη ην ΕΓΤΑΑ εληζρύζεσλ, ε νπνία ζα επέηξεπε ηελ επίηεπμε 

ησλ ζθνπώλ ηεο ελ ιόγσ ξπζκίζεσο. 



πκπεξαζκαηηθά

Σπλάγεηαη φηη ηα ζεζκηθά φξγαλα δελ πξνέβεζαλ ζε ηζφξξνπε 

ζηάζκηζε κεηαμχ, αθελφο, ησλ ζθνπψλ ηνπ άξζξνπ 44α ηνπ 

θαλνληζκνχ 1290/2005, φπσο θαη ηνπ θαλνληζκνχ 259/2008, θαη, 

αθεηέξνπ, ησλ δηθαησκάησλ πνπ αλαγλσξίδνπλ ηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ 

Χάξηε ζηα θπζηθά πξφζσπα. Γεδνκέλνπ φηη νη απνθιίζεηο θαη νη 

πεξηνξηζκνί ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηνπ απνιχησο αλαγθαίνπ (απφθαζε 

Satakunnan Markkinapörssi θαη Satamedia, πξνπαξαηεζείζα, ζθέςε 56) θαη 

φηη είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ κέηξα πνπ ζίγνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ, 

έλαληη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ην ελ ιφγσ ζεκειηψδεο δηθαίσκα, 

ζπκβάιινληαο ηαπηνρξφλσο θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφ ζηνπο ζθνπνχο 

ηεο επίκαρεο ξπζκίζεσο ηεο Έλσζεο, επηβάιιεηαη ε δηαπίζησζε φηη ην 

πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή, επηβάιινληαο ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ 

φισλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη δηθαηνχρνη εληζρχζεσλ απφ ην 

ΔΓΣΔ θαη ην ΔΓΣΑΑ, φπσο επίζεο θαη ησλ αληηζηνίρσο ιεθζέλησλ πνζψλ, 

ππεξέβεζαλ ηα φξηα πνπ επηβάιιεη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο.



Η ηειηθή απφθαζε ηνπ ΓΔΚ (1)

Τα άξζξα 42, ζεκείν 8β, θαη 44α ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) 1290/2005 
ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 21εο Ινπλίνπ 2005, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 
ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 
θαλνληζκφ (ΕΚ) 1437/2007 ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 
2007, φπσο επίζεο θαη ν θαλνληζκφο (ΕΚ) 259/2008 ηεο 
Επηηξνπήο, ηεο 18εο Μαξηίνπ 2008, γηα ηε ζέζπηζε 
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 
1290/2005 ζρεηηθά κε ηε δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ γηα 
ηνπο δηθαηνχρνπο θνλδπιίσλ πξνεξρφκελσλ απφ ην 
Επξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Εγγπήζεσλ (ΕΓΤΕ) θαη ην 
Επξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΕΓΤΑΑ), 
είλαη αλίζρπξεο ζην κέηξν πνπ, σο πξνο ηα θπζηθά πξφζσπα 
πνπ είλαη δηθαηνχρνη εληζρχζεσλ απφ ην ΕΓΤΕ θαη ην ΕΓΤΑΑ, νη 
δηαηάμεηο απηέο επηβάιινπλ ηε δεκνζηνπνίεζε δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα θάζε δηθαηνχρν, ρσξίο λα 
δηαθξίλνπλ αλάινγα κε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα, φπσο ηηο 
πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο έιαβαλ ηέηνηεο εληζρχζεηο, ηε 
ζπρλφηεηα ή αθφκε ην είδνο θαη ηε ζεκαζία απηψλ.



Η ηειηθή απφθαζε ηνπ ΓΔΚ (2)

Τν αλίζρπξν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δηθαίνπ ηεο 

Έλσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 1 ηνπ 

παξφληνο δηαηαθηηθνχ δελ επηηξέπεη λα 

ηεζνχλ ππφ ακθηζβήηεζε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο δεκνζηνπνηήζεσο ησλ θαηαιφγσλ ησλ 

δηθαηνχρσλ εληζρχζεσλ απφ ην ΕΓΤΑ θαη ην 

ΕΓΤΑΑ ζηελ νπνία πξνέβεζαλ νη εζληθέο 

αξρέο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο 

εθδφζεσο ηεο παξνχζαο απνθάζεσο. 



Η ηειηθή απφθαζε ηνπ ΓΔΚ (3)

Τν άξζξν 18, παξάγξαθνο 2, δεχηεξε πεξίπησζε, ηεο νδεγίαο 
95/46/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, 
ηεο 24εο Οθησβξίνπ 1995, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ 
απηψλ, έρεη ηελ έλλνηα φηη δελ πξνβιέπεη ππνρξέσζε ηνπ 
ππεπζχλνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα λα ηεξεί κεηξψν θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε 
δηάηαμε απηή πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαηά ηα άξζξα 42, ζεκείν 8β, θαη 44α 
ηνπ θαλνληζκνχ 1290/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 
θαλνληζκφ 1437/2007, θαζψο θαη θαηά ηνλ θαλνληζκφ 259/2008. 



Η ηειηθή απφθαζε ηνπ ΓΔΚ (4)

Τν άξζξν 20 ηεο νδεγίαο 95/46 έρεη ηελ 

έλλνηα φηη δελ ππνρξεψλεη ηα θξάηε κέιε λα 

ζέηνπλ σο πξνυπφζεζε γηα ηε 

δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαηά ηα 

άξζξα 42, ζεκείν 8β, θαη 44α ηνπ θαλνληζκνχ 

1290/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 

θαλνληζκφ 1437/2007, θαζψο θαη θαηά ηνλ 

θαλνληζκφ 259/2008, ηνπο πξνεγνχκελνπο 

ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή.


