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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9/06/20 

 

Εργαλειοθήκη και κατευθυντήριες γραμμές ΕΕ για εφαρμογές κινητών 
συσκευών που στηρίζουν την καταπολέμηση του COVID-19  

(μια ενημέρωση από το ΚΕΒΕ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου DataPRO) 

 
 
Η πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για την Ένωση και τα 
κράτη μέλη, τα συστήματά τους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τον τρόπο ζωής τους, την 
οικονομική σταθερότητα και τις αξίες τους. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα δεδομένα θα 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19. Οι 
εφαρμογές για κινητές συσκευές που συνήθως εγκαθίστανται στα έξυπνα τηλέφωνα μπορούν να 
βοηθήσουν τις αρχές δημόσιας υγείας σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο στην παρακολούθηση και 
την αναχαίτιση της πανδημίας COVID-19, και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το στάδιο άρσης των μέτρων 
περιορισμού της εξάπλωσης. Μπορούν να παρέχουν άμεση καθοδήγηση στους πολίτες και να 
στηρίζουν τις προσπάθειες ιχνηλάτησης των επαφών. Σε ορισμένες χώρες, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο, οι εθνικές αρχές ανακοίνωσαν την κυκλοφορία εφαρμογών με διαφορετικές 
λειτουργίες που αποσκοπούν στη στήριξη της καταπολέμησης του ιού. 
 
Σημαντική προϋπόθεση όμως για την ανάπτυξη και την αποδοχή των εφαρμογών αυτών από τους 
πολίτες είναι η εμπιστοσύνη. Οι πολίτες πρέπει να είναι βέβαιοι ότι διασφαλίζεται η συμμόρφωση με 
τα θεμελιώδη δικαιώματα, ότι οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ειδικά καθορισμένους 
σκοπούς, ότι δεν χρησιμοποιούνται για μαζική παρακολούθηση και ότι οι χρήστες θα διατηρούν τον 
έλεγχο ως προς τα δεδομένα τους.  
 
Ακόμα και αν είναι απολύτως νόμιμα, αυτά τα μέτρα ψηφιακής παρακολούθησης ενδέχεται να 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς από 
αυτούς που είχαν αρχικά προβλεφθεί, γι 'αυτό οι ευρωβουλευτές προέτρεψαν να αποφύγουν 
οποιαδήποτε εφαρμογή με βάση τη γεωγραφική τοποθεσία, προτιμώντας εφαρμογές 
παρακολούθησης επαφών που βασίζονται σε τεχνολογίες μικρής εμβέλειας (δηλαδή Bluetooth). 
 
Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε μια «εργαλειοθήκη» - συντονισμένη σε 
επίπεδο ΕΕ - για τη χρήση εφαρμογών για κινητά για τον περαιτέρω περιορισμό της διάδοσης του ιού 
COVID-19. Λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση των οδηγιών της Επιτροπής της ΕΕ για τις εφαρμογές για 
κινητές συσκευές ως βασικό μέσο για την καταπολέμηση του COVID-19, κατά τη διάρκεια μιας 
συζήτησης στην Ολομέλεια, το Κοινοβούλιο της ΕΕ τόνισε την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης αυτών 
των καινοτόμων μέτρων με την προστασία δεδομένων και τη νομοθεσία πολιτικής. 
 
Οι κατευθυντήριες γραμμές και η εργαλειοθήκη για την ανάπτυξη οποιωνδήποτε εφαρμογών που 
σχετίζονται με το Covid-19, που εκπονήθηκαν από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων στοχεύουν στην εξασφάλιση επαρκούς προστασίας των  
δεδομένων και στον περιορισμό της εισβολής που προστατεύει τους πολίτες της ΕΕ και από τις δύο 
απόψεις.  
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=EN
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
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Το έργο με τίτλο “Upgrading the EU Data Protection Sector with new Skills - DataPRO” (Αναβάθμιση 
του κλάδου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ με νέες δεξιότητες) συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, και σκοπό έχει την ενσωμάτωση της 
καινούργιας ψηφιακής νοοτροπίας που διαμορφώνεται στο πλαίσιο του Κανονισμού GDPR 2016/679 
σε επιχειρήσεις, εργαζόμενους και νέους μαθητές, ενώ ανταποκρίνεται στο ελλιπές σύστημα 
πιστοποίησης στον κλάδο αυτό.  
 
Το ΚΕΒΕ συμμετέχει στο συγκεκριμένο έργο ως εταίρος μαζί με άλλους 9 εταίρους από το Βέλγιο, 
Ελλάδα, Γερμανία και Κύπρο, ενώ συντονιστής είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων της Ελλάδας 
(ΚΕΕΕ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο DataPRO οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://datapro-project.eu/site/ και να επικοινωνούν με το ΚΕΒΕ, φ/δι 
Δήμητρας Παλάοντα (τηλ. 22889840). 
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