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Νόμοσ για την Προςταςύα Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα  

Θϋςπιςη νομοθετικών μϋτρων για την εφαρμογό του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 27ησ Απριλύου 

2016 «για την προςταςύα των φυςικών προςώπων ϋναντι τησ επεξεργαςύασ 

των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και για την ελεϑθερη κυκλοφορύα των 

δεδομϋνων αυτών και την κατϊργηςη τησ Οδηγύασ 95/46/ΕΚ (Γενικϐσ 

Κανονιςμϐσ για την Προςταςύα Δεδομϋνων)» και ενςωμϊτωςη ςτην εθνικό 

ϋννομη τϊξη τησ Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου τησ 27ησ Απριλύου 2016 «για την προςταςύα των φυςικών 

προςώπων ϋναντι τησ επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα απϐ 

αρμϐδιεσ αρχϋσ για τουσ ςκοποϑσ τησ πρϐληψησ, διερεϑνηςησ, ανύχνευςησ ό 

δύωξησ ποινικών αδικημϊτων ό τησ εκτϋλεςησ ποινικών κυρώςεων και για την 

ελεϑθερη κυκλοφορύα των δεδομϋνων αυτών και την κατϊργηςη τησ απϐφαςησ-

πλαύςιο 2008/977/ΔΕΤ του υμβουλύου και ςυμπληρωματικϋσ διατϊξεισ». 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α’ – 

Άρθρο 1  

[ϊρθρο 1 ΓΚΠΔ/ Άρθρο 1 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ] 

Αντικεύμενο και ςκοπόσ του νόμου 

Αντικεύμενο του παρϐντοσ νϐμου εύναι η θϋςπιςη των προϒποθϋςεων για την 

επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα προσ προςταςύα των 

δικαιωμϊτων και των  ελευθεριών των φυςικών προςώπων και ιδύωσ του 

δικαιώματοσ προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων. 

 

Άρθρο 2 

[ ϊρθρο 2 ΓΚΠΔ/Άρθρο 2 Οδηγύασ 680] 

Πεδύο εφαρμογόσ 

 

1. Οι ρυθμύςεισ του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2016/679 ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ 

ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ τησ 27ησ Απριλύου 2016 για την 

προςταςύα των φυςικών προςώπων ϋναντι τησ επεξεργαςύασ των 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και για την ελεϑθερη κυκλοφορύα 

των δεδομϋνων αυτών και την κατϊργηςη τησ οδηγύασ 95/46/ΕΚ 

(Γενικϐσ Κανονιςμϐσ για την Προςταςύα Δεδομϋνων- εφεξόσ Κανονιςμϐσ) 

και του παρϐντοσ νϐμου εφαρμϐζονται ςτην, εν ϐλω ό εν μϋρει, 

αυτοματοποιημϋνη επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, 
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καθώσ και ςτη μη αυτοματοποιημϋνη επεξεργαςύα τϋτοιων δεδομϋνων, 

τα οπούα περιλαμβϊνονται ό πρϐκειται να περιληφθοϑν ςε ςϑςτημα 

αρχειοθϋτηςησ 

2. Οι ρυθμύςεισ του Κανονιςμοϑ και του Κεφαλαύου Β’ εφαρμόζονται με την 

επιφύλαξη τησ εφαρμογόσ ειδικϐτερων ρυθμύςεων των ϊρθρων  16 ϋωσ 

19 του κεφαλαύου Β’ του παρϐντοσ νϐμου. 

3. Οι ρυθμύςεισ τησ Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ  και του κεφαλαύου Γ’  του 

παρϐντοσ εφαρμϐζονται ςτην επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα απϐ αρμϐδιεσ αρχϋσ για τουσ ςκοποϑσ για τουσ ςκοποϑσ τησ 

πρϐληψησ, τησ διερεϑνηςησ, τησ διακρύβωςησ ό τησ δύωξησ εγκλημϊτων ό 

τησ εκτϋλεςησ ποινικών κυρώςεων, περιλαμβανομϋνων τησ προςταςύασ 

απϐ απειλϋσ κατϊ τησ δημϐςιασ αςφϊλειασ και τησ αποτροπόσ τουσ. 

4. Οι ρυθμύςεισ του κεφαλαύου Γ΄ τουσ παρϐντοσ εφαρμϐζονται και  ςτην 

επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα απϐ τισ κατϊ 

περύπτωςη  αρμϐδιεσ αρχϋσ για τουσ ςκοποϑσ τησ εθνικόσ αςφϊλειασ.  

5. Όταν τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα υφύςτανται επεξεργαςύα απϐ 

τισ αρμϐδιεσ αρχϋσ για ςκοποϑσ διαφορετικοϑσ απϐ τουσ αναφερϐμενουσ 

ςτισ παραγρϊφουσ 3 και 4  του παρϐντοσ ϊρθρου , ϐπωσ η αρχειοθϋτηςη 

προσ το δημϐςιο ςυμφϋρον  ό ςκοποϑσ επιςτημονικόσ ό  ιςτορικόσ 

ϋρευνασ ό  ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ , εφαρμϐζεται ο Κανονιςμϐσ και οι 

ρυθμύςεισ του Κεφαλαύου Β. 

6. Οι ρυθμύςεισ του Κανονιςμοϑ, τησ Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ και των 

Κεφαλαύων Β’ και Γ’ του παρϐντοσ νϐμου  εφαρμϐζονται και ωσ προσ την 

επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που πραγματοποιεύται 

απϐ τα δικαςτόρια και τισ ειςαγγελικϋσ αρχϋσ. Δεν εφαρμϐζονται οι 

ρυθμύςεισ που αφοροϑν την ϊςκηςη των  εξουςιών και καθηκϐντων τησ 

Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Χαρακτόρα,  ϐταν τα 

δικαςτόρια και οι ειςαγγελικϋσ αρχϋσ επεξεργϊζονται δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα ςτο πλαύςιο τησ ϊςκηςησ τησ δικαιοδοτικόσ 

αρμοδιϐτητϊσ τουσ . 

7. Ο Κανονιςμϐσ και ο παρών νϐμοσ δεν εφαρμϐζονται ςτην επεξεργαςύα 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που πραγματοποιεύται απϐ φυςικϐ 

πρϐςωπο ςτο πλαύςιο αποκλειςτικϊ προςωπικόσ ό οικιακόσ 

δραςτηριϐτητασ.  Ωσ τϋτοια δραςτηριϐτητα νοεύται εκεύνη που 

αναφϋρεται ςτο ιδιωτικϐ πεδύο δρϊςησ ενϐσ προςώπου ό μιασ 

οικογϋνειασ, δηλαδό εκεύνη που δεν εμπύπτει ςτην επαγγελματικό ό/και 

εμπορικό δραςτηριϐτητα και δεν ϋχει ωσ ςκοπϐ ό ωσ αποτϋλεςμα τη 

ςυςτηματικό διαβύβαςη ό τη διϊδοςη δεδομϋνων ςε τρύτουσ. 

8. Οι ρυθμύςεισ του Κανονιςμοϑ και του  παρϐντοσ νϐμου εφαρμϐζονται ωσ 

προσ την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα απϐ υπεϑθυνο 

επεξεργαςύασ ό/και εκτελοϑντα επεξεργαςύα, εφϐςον αυτό λαμβϊνει 

χώρα ςτην ελληνικό επικρϊτεια ό ςτο πλαύςιο εγκατϊςταςησ ςτην 
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ελληνικό επικρϊτεια, ακϐμη και εϊν η εν λϐγω επεξεργαςύα λαμβϊνει 

χώρα εκτϐσ ελληνικόσ επικρϊτειασ. 

 

 

 

Άρθρο 3 

 [ ϊρθρο 4 ΓΚΠΔ/ ϊρθρο 3 Οδηγύασ 680] 

Οριςμού  

 

1. Για τουσ ςκοποϑσ του Κανονιςμοϑ, τησ Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ και του 

παρϐντοσ νϐμου νοοϑνται ωσ  

α) «δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα»: κϊθε πληροφορύα που αφορϊ 

ταυτοποιημϋνο ό ταυτοποιόςιμο φυςικϐ πρϐςωπο («υποκεύμενο των 

δεδομϋνων»)· το ταυτοποιόςιμο φυςικϐ πρϐςωπο εύναι εκεύνο του 

οπούου η ταυτϐτητα μπορεύ να εξακριβωθεύ, ϊμεςα ό ϋμμεςα, ιδύωσ μϋςω 

αναφορϊσ ςε αναγνωριςτικϐ ςτοιχεύο ταυτϐτητασ, ϐπωσ ϐνομα, ςε 

αριθμϐ ταυτϐτητασ, ςε δεδομϋνα θϋςησ, ςε επιγραμμικϐ αναγνωριςτικϐ 

ταυτϐτητασ ό ςε ϋναν ό περιςςϐτερουσ παρϊγοντεσ που προςιδιϊζουν 

ςτη ςωματικό, φυςιολογικό, γενετικό, ψυχολογικό, οικονομικό, 

πολιτιςτικό ό κοινωνικό ταυτϐτητα του εν λϐγω φυςικοϑ προςώπου 

β) «επεξεργαςύα»: κϊθε πρϊξη ό ςειρϊ πρϊξεων που πραγματοποιεύται με 

ό χωρύσ τη χρόςη αυτοματοποιημϋνων μϋςων, ςε δεδομϋνα προςωπικοϑ 

χαρακτόρα ό ςε ςϑνολα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, ϐπωσ η 

ςυλλογό, η καταχώριςη, η οργϊνωςη, η διϊρθρωςη, η αποθόκευςη, η 

προςαρμογό ό η μεταβολό, η ανϊκτηςη, η αναζότηςη πληροφοριών, η 

χρόςη, η κοινολϐγηςη με διαβύβαςη, η διϊδοςη ό κϊθε ϊλλη μορφό 

διϊθεςησ, η ςυςχϋτιςη ό ο ςυνδυαςμϐσ, ο περιοριςμϐσ, η διαγραφό ό η 

καταςτροφό 

γ) «περιοριςμϐσ τησ επεξεργαςύασ»: η επιςόμανςη αποθηκευμϋνων 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα με ςτϐχο τον περιοριςμϐ τησ 

επεξεργαςύασ τουσ ςτο μϋλλον 

δ) «κατϊρτιςη προφύλ»: οποιαδόποτε μορφό αυτοματοποιημϋνησ 

επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που ςυνύςταται ςτη 

χρόςη δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα για την αξιολϐγηςη 

οριςμϋνων προςωπικών πτυχών ενϐσ φυςικοϑ προςώπου, ιδύωσ για την 

ανϊλυςη ό την πρϐβλεψη πτυχών που αφοροϑν την απϐδοςη ςτην 

εργαςύα, την οικονομικό κατϊςταςη, την υγεύα, τισ προςωπικϋσ 

προτιμόςεισ, τα ενδιαφϋροντα, την αξιοπιςτύα, τη ςυμπεριφορϊ, τη θϋςη 

ό τισ μετακινόςεισ του εν λϐγω φυςικοϑ προςώπου,   

ε) «ψευδωνυμοπούηςη»: η επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα κατϊ τρϐπο ώςτε τα δεδομϋνα να μην μποροϑν πλϋον να 
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αποδοθοϑν ςε ςυγκεκριμϋνο υποκεύμενο των δεδομϋνων χωρύσ τη χρόςη 

ςυμπληρωματικών πληροφοριών, εφϐςον οι εν λϐγω ςυμπληρωματικϋσ 

πληροφορύεσ διατηροϑνται χωριςτϊ και υπϐκεινται ςε τεχνικϊ και 

οργανωτικϊ μϋτρα προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ ϐτι δεν μποροϑν να 

αποδοθοϑν ςε ταυτοποιημϋνο ό ταυτοποιόςιμο φυςικϐ πρϐςωπο,   

ςτ) «ςϑςτημα αρχειοθϋτηςησ»: κϊθε διαρθρωμϋνο ςϑνολο δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα τα οπούα εύναι προςβϊςιμα με γνώμονα 

ςυγκεκριμϋνα κριτόρια, εύτε το ςϑνολο αυτϐ εύναι ςυγκεντρωμϋνο εύτε 

αποκεντρωμϋνο εύτε κατανεμημϋνο ςε λειτουργικό ό γεωγραφικό βϊςη,   

ζ) «υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ»: το φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο, η δημϐςια 

αρχό, η υπηρεςύα ό ϊλλοσ φορϋασ που, μϐνα ό απϐ κοινοϑ με ϊλλα, 

καθορύζουν τουσ ςκοποϑσ και τον τρϐπο τησ επεξεργαςύασ δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα· ϐταν οι ςκοπού και ο τρϐποσ τησ επεξεργαςύασ 

αυτόσ καθορύζονται απϐ το δύκαιο τησ Ένωςησ ό το δύκαιο κρϊτουσ 

μϋλουσ, ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ό τα ειδικϊ κριτόρια για τον διοριςμϐ 

του μποροϑν να προβλϋπονται απϐ το δύκαιο τησ Ένωςησ ό το δύκαιο 

κρϊτουσ μϋλουσ 

η) «εκτελών την επεξεργαςύα»: το φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο, η δημϐςια 

αρχό, η υπηρεςύα ό ϊλλοσ φορϋασ που επεξεργϊζεται δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα για λογαριαςμϐ του υπευθϑνου τησ 

επεξεργαςύασ,   

θ) «αποδϋκτησ»: το φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο, η δημϐςια αρχό, η 

υπηρεςύα ό ϊλλοσ φορϋασ, ςτα οπούα κοινολογοϑνται τα δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα, εύτε πρϐκειται για τρύτον εύτε ϐχι. Ωςτϐςο, οι 

δημϐςιεσ αρχϋσ που ενδϋχεται να λϊβουν δεδομϋνα προςωπικοϑ 

χαρακτόρα ςτο πλαύςιο ςυγκεκριμϋνησ ϋρευνασ ςϑμφωνα με το δύκαιο 

τησ Ένωςησ ό κρϊτουσ μϋλουσ δεν θεωροϑνται ωσ αποδϋκτεσ· η 

επεξεργαςύα των δεδομϋνων αυτών απϐ τισ εν λϐγω δημϐςιεσ αρχϋσ 

πραγματοποιεύται ςϑμφωνα με τουσ ιςχϑοντεσ κανϐνεσ προςταςύασ των 

δεδομϋνων ανϊλογα με τουσ ςκοποϑσ τησ επεξεργαςύασ,   

ι) «παραβύαςη δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα»: η παραβύαςη τησ 

αςφϊλειασ που οδηγεύ ςε τυχαύα ό παρϊνομη καταςτροφό, απώλεια, 

μεταβολό, ϊνευ ϊδειασ κοινολϐγηςη ό πρϐςβαςη δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα που διαβιβϊςτηκαν, αποθηκεϑτηκαν ό υποβλόθηκαν κατ' 

ϊλλο τρϐπο ςε επεξεργαςύα 

ια) «ειδικϋσ κατηγορύεσ δεδομϋνων»: δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα 

που αποκαλϑπτουν τη φυλετικό ό εθνοτικό καταγωγό, τα πολιτικϊ 

φρονόματα, τισ θρηςκευτικϋσ ό φιλοςοφικϋσ πεποιθόςεισ ό τη ςυμμετοχό 

ςε ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη, γενετικϊ δεδομϋνα , βιομετρικϊ δεδομϋνα, 

δεδομϋνα  που αφοροϑν την υγεύα,  δεδομϋνα που αφοροϑν τη 

ςεξουαλικό ζωό ό τον ςεξουαλικϐ  προςανατολιςμϐ φυςικοϑ προςώπου. 

ιβ) «γενετικϊ δεδομϋνα»: τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που 

αφοροϑν τα γενετικϊ χαρακτηριςτικϊ φυςικοϑ προςώπου που 
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κληρονομόθηκαν ό αποκτόθηκαν, ϐπωσ προκϑπτουν, ιδύωσ, απϐ ανϊλυςη 

βιολογικοϑ δεύγματοσ του εν λϐγω φυςικοϑ προςώπου και τα οπούα 

παρϋχουν μοναδικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την φυςιολογύα ό την υγεύα 

του εν λϐγω φυςικοϑ προςώπου, 

ιγ) «βιομετρικϊ δεδομϋνα»: δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα τα οπούα 

προκϑπτουν απϐ ειδικό τεχνικό επεξεργαςύα ςυνδεϐμενη με φυςικϊ, 

βιολογικϊ ό ςυμπεριφορικϊ χαρακτηριςτικϊ φυςικοϑ προςώπου και τα 

οπούα επιτρϋπουν ό επιβεβαιώνουν την αδιαμφιςβότητη ταυτοπούηςη 

του εν λϐγω φυςικοϑ προςώπου, ϐπωσ εικϐνεσ προςώπου ό 

δακτυλοςκοπικϊ δεδομϋνα, 

ιδ) δεδομϋνα που αφοροϑν την υγεύα»: δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα 

τα οπούα ςχετύζονται με τη ςωματικό ό ψυχικό υγεύα ενϐσ φυςικοϑ 

προςώπου, περιλαμβανομϋνησ τησ παροχόσ υπηρεςιών υγειονομικόσ 

φροντύδασ, και τα οπούα αποκαλϑπτουν πληροφορύεσ ςχετικϊ με την 

κατϊςταςη τησ υγεύασ του 

ιε) εποπτικό αρχό: η Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ 

Χαρακτόρα (εφεξόσ Αρχό), με την επιφϑλαξη του ϊρθρου 65 που 

αναφϋρεται ςτα εποπτικϊ ϐργανα των δικαςτηρύων και των 

ειςαγγελικών αρχών. 

ιε) διεθνόσ οργανιςμϐσ»: οργανιςμϐσ και οι υπαγϐμενοι ςε αυτϐν φορεύσ 

που διϋπονται απϐ το δημϐςιο διεθνϋσ δύκαιο ό οποιοςδόποτε ϊλλοσ 

φορϋασ που ϋχει ιδρυθεύ δυνϊμει ό επύ τη βϊςει ςυμφωνύασ μεταξϑ δϑο ό 

περιςςϐτερων χωρών. 

 

 

2. Για τουσ ςκοποϑσ του Κανονιςμοϑ και των  Κεφαλαύων Β’ , Δ΄ και Ε’ του 

παρϐντοσ νϐμου νοοϑνται ωσ  

α) ςυγκατϊθεςη» του υποκειμϋνου των δεδομϋνων: κϊθε ϋνδειξη 

βουλόςεωσ, ελεϑθερη, ςυγκεκριμϋνη, ρητό και εν πλόρει επιγνώςει, με 

την οπούα το υποκεύμενο των δεδομϋνων εκδηλώνει ϐτι ςυμφωνεύ, με 

δόλωςη ό με ςαφό θετικό ενϋργεια, να αποτελϋςουν αντικεύμενο 

επεξεργαςύασ τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που το αφοροϑν,  

β) κϑρια εγκατϊςταςη»: αα)  ϐταν πρϐκειται για υπεϑθυνο επεξεργαςύασ 

με εγκαταςτϊςεισ ςε περιςςϐτερα του ενϐσ κρϊτη μϋλη, ο τϐποσ τησ 

κεντρικόσ του διούκηςησ ςτην Ένωςη, εκτϐσ εϊν οι αποφϊςεισ ϐςον 

αφορϊ τουσ ςκοποϑσ και τα μϋςα τησ επεξεργαςύασ δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα λαμβϊνονται ςε ϊλλη εγκατϊςταςη του 

υπευθϑνου επεξεργαςύασ ςτην Ένωςη και η εγκατϊςταςη αυτό ϋχει την 

εξουςύα εφαρμογόσ των αποφϊςεων αυτών, οπϐτε ωσ κϑρια 

εγκατϊςταςη θεωρεύται η εγκατϊςταςη ςτην οπούα ϋλαβε τισ αποφϊςεισ 

αυτϋσ,  ββ)  ϐταν πρϐκειται για εκτελοϑντα την επεξεργαςύα με 

εγκαταςτϊςεισ ςε περιςςϐτερα του ενϐσ κρϊτη μϋλη, ο τϐποσ τησ 

κεντρικόσ του διούκηςησ ςτην Ένωςη ό, εϊν ο εκτελών την επεξεργαςύα 
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δεν ϋχει κεντρικό διούκηςη ςτην Ένωςη, η εγκατϊςταςη του εκτελοϑντοσ 

την επεξεργαςύα ςτην Ένωςη ςτην οπούα εκτελοϑνται οι κϑριεσ 

δραςτηριϐτητεσ επεξεργαςύασ ςτο πλαύςιο των δραςτηριοτότων 

εγκατϊςταςησ του εκτελοϑντοσ την επεξεργαςύα, ςτον βαθμϐ που ο 

εκτελών την επεξεργαςύα υπϐκειται ςε ειδικϋσ υποχρεώςεισ δυνϊμει του 

παρϐντοσ κανονιςμοϑ 

γ) εκπρϐςωποσ»: φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο εγκατεςτημϋνο ςτην Ένωςη, 

το οπούο ορύζεται εγγρϊφωσ απϐ τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ ό τον 

εκτελοϑντα την επεξεργαςύα βϊςει του ϊρθρου 27 του Κανονιςμοϑ και 

εκπροςωπεύ τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ ό τον εκτελοϑντα την 

επεξεργαςύα ωσ προσ τισ αντύςτοιχεσ υποχρεώςεισ τουσ δυνϊμει του 

παρϐντοσ κανονιςμοϑ, 

δ) επιχεύρηςη»: φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο που αςκεύ οικονομικό 

δραςτηριϐτητα, ανεξϊρτητα απϐ τη νομικό του μορφό, 

περιλαμβανομϋνων των προςωπικών εταιρειών ό των ενώςεων που 

αςκοϑν τακτικϊ οικονομικό δραςτηριϐτητα,   

ε) ϐμιλοσ επιχειρόςεων»: μια ελϋγχουςα επιχεύρηςη και οι ελεγχϐμενεσ 

απϐ αυτόν επιχειρόςεισ, 

ςτ) δεςμευτικού εταιρικού κανϐνεσ»: οι πολιτικϋσ προςταςύασ δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα τισ οπούεσ ακολουθεύ ϋνασ υπεϑθυνοσ 

επεξεργαςύασ ό εκτελών την επεξεργαςύα εγκατεςτημϋνοσ ςτο ϋδαφοσ 

κρϊτουσ μϋλουσ για διαβιβϊςεισ ό δϋςμη διαβιβϊςεων δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα ςε υπεϑθυνο επεξεργαςύασ ό εκτελοϑντα την 

επεξεργαςύα ςε μύα ό περιςςϐτερεσ τρύτεσ χώρεσ εντϐσ ομύλου 

επιχειρόςεων, ό ομύλου εταιρειών που αςκεύ κοινό οικονομικό 

δραςτηριϐτητα,   

ζ) «ενδιαφερϐμενη εποπτικό αρχό»: εποπτικό αρχό την οπούα αφορϊ η 

επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, διϐτι: αα)  ο υπεϑθυνοσ 

επεξεργαςύασ ό ο εκτελών την επεξεργαςύα εύναι εγκατεςτημϋνοσ ςτο 

ϋδαφοσ του κρϊτουσ μϋλουσ τησ εν λϐγω εποπτικόσ αρχόσ, ββ)  τα 

υποκεύμενα των δεδομϋνων που διαμϋνουν ςτο κρϊτοσ μϋλοσ τησ εν λϐγω 

εποπτικόσ αρχόσ επηρεϊζονται ό ενδϋχεται να επηρεαςτοϑν ουςιωδώσ 

απϐ την επεξεργαςύα ό γγ)  ϋχει υποβληθεύ καταγγελύα ςτην εν λϐγω 

εποπτικό αρχό, 

η) «διαςυνοριακό επεξεργαςύα»: αα) η επεξεργαςύα δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα η οπούα γύνεται ςτο πλαύςιο των 

δραςτηριοτότων διϊφορων εγκαταςτϊςεων ςε περιςςϐτερα του ενϐσ 

κρϊτη μϋλη υπευθϑνου επεξεργαςύασ ό εκτελοϑντοσ την επεξεργαςύα 

ςτην Ένωςη ϐπου ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ό ο εκτελών επεξεργαςύα 

εύναι εγκατεςτημϋνοσ ςε περιςςϐτερα του ενϐσ κρϊτη μϋλη ό ββ)  η 

επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα η οπούα γύνεται ςτο 

πλαύςιο των δραςτηριοτότων μύασ μϐνησ εγκατϊςταςησ υπευθϑνου 

επεξεργαςύασ ό εκτελοϑντοσ την επεξεργαςύα ςτην Ένωςη αλλϊ που 
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επηρεϊζει ό ενδϋχεται να επηρεϊςει ουςιωδώσ υποκεύμενα των 

δεδομϋνων ςε περιςςϐτερα του ενϐσ κρϊτη μϋλη,   

θ) «ςχετικό και αιτιολογημϋνη ϋνςταςη»: ϋνςταςη ςε ϋνα ςχϋδιο 

απϐφαςησ ωσ προσ την ϑπαρξη παρϊβαςησ του παρϐντοσ κανονιςμοϑ, ό 

ωσ προσ τη ςυμφωνύα με τον παρϐντα κανονιςμϐ τησ προβλεπϐμενησ 

ενϋργειασ ςε ςχϋςη με τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ ό τον εκτελοϑντα την 

επεξεργαςύα, η οπούα καταδεικνϑει ςαφώσ τη ςημαςύα των κινδϑνων που 

εγκυμονεύ το ςχϋδιο απϐφαςησ ϐςον αφορϊ τα θεμελιώδη δικαιώματα 

και τισ ελευθερύεσ των υποκειμϋνων των δεδομϋνων και, κατϊ 

περύπτωςη, την ελεϑθερη κυκλοφορύα δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα εντϐσ τησ Ένωςησ, 

ι) «υπηρεςύα τησ κοινωνύασ των πληροφοριών»: υπηρεςύα κατϊ την 

ϋννοια του ϊρθρου 1 παρϊγραφοσ 1 ςτοιχεύο β) τησ οδηγύασ (ΕΕ) 

2015/1535 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου (1),   

ια) «δημϐςιοσ φορϋασ»: οι κρατικϋσ ό δημϐςιεσ αρχϋσ, κεντρικϋσ και 

περιφερειακϋσ, αυτοτελεύσ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ, νομικϊ πρϐςωπα 

δημοςύου δικαύου, ανεξϊρτητεσ και ρυθμιςτικϋσ διοικητικϋσ αρχϋσ, οι 

κρατικϋσ ό δημϐςιεσ επιχειρόςεισ και οργανιςμού, τα νομικϊ πρϐςωπα 

ιδιωτικοϑ δικαύου που ανόκουν ςτο κρϊτοσ ό επιχορηγοϑνται απϐ κατϊ 

50% τουλϊχιςτον του ετόςιου προυπολογιςμοϑ τουσ ό η διούκηςό τουσ 

ορύζεται απϐ αυτϐ,  οι οργανιςμού τοπικόσ αυτοδιούκηςησ πρώτου και 

δευτϋρου βαθμοϑ και τα νομικϊ πρϐςωπα και επιχειρόςεισ αυτών . 

 

 

3. Για τουσ ςκοποϑσ τησ Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ και των  Κεφαλαύων Γ’, Δ’ 

και Ε’ του παρϐντοσ νϐμου νοεύται ωσ  

α) «αρμϐδια αρχό»: αα)  κϊθε δημϐςια αρχό αρμϐδια για τη διερεϑνηςη, 

τη διακρύβωςη, βεβαύωςη ό τη δύωξη εγκλημϊτων ββ) κϊθε δημϐςια αρχό 

αρμϐδια για την εκτϋλεςη ποινικών κυρώςεων γγ) κϊθε δημϐςια αρχό 

αρμϐδια για την πρϐληψη εγκλημϊτων, περιλαμβανομϋνων τησ 

προςταςύασ απϐ απειλϋσ κατϊ τησ δημϐςιασ αςφϊλειασ και τησ 

αποτροπόσ τουσ· δδ)  κϊθε ϊλλοσ οργανιςμϐσ ό φορϋασ, ςτον οπούο ο 

νϐμοσ αναθϋτει ρϐλο δημϐςιασ αρχόσ και την εκτϋλεςη δημϐςιων 

εξουςιών για τουσ ςκοποϑσ τησ πρϐληψησ, τησ διερεϑνηςησ, τησ 

διακρύβωςησ,βεβαύωςησ ό τησ δύωξησ εγκλημϊτων  ό τησ εκτϋλεςησ 

ποινικών κυρώςεων, περιλαμβανομϋνων τησ προςταςύασ απϐ απειλϋσ 

κατϊ τησ δημϐςιασ αςφϊλειασ και τησ αποτροπόσ τουσ. 

β) «υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ»: η αρμϐδια αρχό η οπούα, μϐνη ό απϐ 

κοινοϑ με ϊλλουσ, καθορύζει τουσ ςκοποϑσ και τον τρϐπο τησ 

επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα.  



8 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β’ 

Νομοθετικϊ μϋτρα πλαιςύωςησ και εκτϋλεςησ του Κανονιςμού  

Άρθρο 4  

[ Άρθρο 5 παρ. 1 β /6 παρ. 1 ε και 6 παρ. 2 ΓΚΠΔ] 

Επεξεργαςύα 

για την εκπλόρωςη καθόκοντοσ που εκτελεύται προσ το δημόςιο 

ςυμφϋρον ό κατϊ την ϊςκηςη δημόςιασ εξουςύασ 

 

1. Η επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα για την εκπλόρωςη 

καθόκοντοσ που εκτελεύται προσ το δημϐςιο ςυμφϋρον ό κατϊ την 

ϊςκηςη δημϐςιασ εξουςύασ που ϋχει ανατεθεύ ςτον υπεϑθυνο 

επεξεργαςύασ, εύναι νϐμιμη, εφϐςον  εύναι αναγκαύα για την εκπλόρωςη 

των καθηκϐντων και την ϊςκηςη των αρμοδιοτότων που ϋχουν ανατεθεύ 

ςτον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ απϐ τον νϐμο ό με ανϊθεςη κατ’ 

εξουςιοδϐτηςη νϐμου.  

2. Εκτϐσ απϐ τισ περιπτώςεισ  που ορύζονται ςτα  ϊρθρα  18 και 19  του 

παρϐντοσ,  η επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα για ςκοπϐ 

διαφορετικϐ απϐ αυτϐν για τον οπούο ϋχουν ςυλλεχθεύ επιτρϋπεται 

εφϐςον   

α) εύναι απολϑτωσ αναγκαύα για τη διαφϑλαξη ζωτικοϑ ςυμφϋροντοσ του 

υποκειμϋνου των δεδομϋνων ό ϊλλου φυςικοϑ προςώπου,  

β) εύναι απολϑτωσ αναγκαύα για  την εξυπηρϋτηςη ουςιώδουσ δημοςύου 

ςυμφϋροντοσ  

γ) εύναι απολϑτωσ αναγκαύα για τη θεμελύωςη, ϊςκηςη ό υποςτόριξη 

νομικών αξιώςεων,  

δ) εύναι απολϑτωσ αναγκαύα για την πρϐληψη, διερεϑνηςη, διακρύβωςη,  

βεβαύωςη ό τη δύωξη εγκλημϊτων ό την εκτϋλεςη ποινικών κυρώςεων  

ε)ό  εύναι απολϑτωσ αναγκαύα για ςκοποϑσ εθνικόσ αςφϊλειασ  

 

3. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ εύναι ςε θϋςη να τεκμηριώςει ϐτι η 

επεξεργαςύα εύναι απολϑτωσ αναγκαύα για τουσ ςκοποϑσ αυτοϑσ, η 

εκπλόρωςη των οπούων υπερϋχει προφανώσ των δικαιωμϊτων των 

προςώπων τα οπούα αφοροϑν τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα.  

 

4. Όταν ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ προτύθεται να διαβιβϊςει  τα δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα για τουσ ςκοποϑσ που αναφϋρονται υπϐ  τα 

ςτοιχεύα α), β) και γ) τησ παραγρϊφου 2 του παρϐντοσ ϊρθρου,  θα 

πρϋπει να παρϋχει ςτο υποκεύμενο των δεδομϋνων, πριν απϐ την εν λϐγω 

περαιτϋρω επεξεργαςύα, πληροφορύεσ για τον ςκοπϐ αυτϐν και ϊλλεσ 

τυχϐν αναγκαύεσ πληροφορύεσ ςϑμφωνα με το  ϊρθρο 14  παρϊγραφο 2 
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του Κανονιςμοϑ. Η πληροφϐρηςη για τη διαβύβαςη προσ εξυπηρϋτηςη 

των ςκοπών που προβλϋπονται υπϐ τα ςτοιχεύα δ) και ε) τησ ιδύασ 

παραγρϊφου υπϐκειται ςτη ρϑθμιςη του ϊρθρου 10 του παρϐντοσ νϐμου.  

 

Άρθρο 5 

[ ϊρθρο 6 ΓΚΠΔ] 

Επεξεργαςύα δεδομϋνων εικόνασ και όχου  

μϋςω κλειςτού κυκλώματοσ τηλεόραςησ 

 

1. Ο Κανονιςμϐσ και το παρϐν κεφϊλαιο εφαρμϐζονται ςτην επεξεργαςύα 

δεδομϋνων εικϐνασ ό/και όχου που πραγματοποιεύται μϋςω κλειςτών 

κυκλωμϊτων τηλεϐραςησ για τον ςκοπϐ τησ προςταςύασ προςώπων 

ό/και αγαθών.  

2. το πεδύο εφαρμογόσ του παρϐντοσ ϊρθρου εμπύπτουν τα ςυςτόματα που 

εύναι μϐνιμα εγκατεςτημϋνα ςε ϋναν χώρο, λειτουργοϑν ςυνεχώσ ό ςε 

τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα και ϋχουν τη δυνατϐτητα λόψησ ό/και 

μετϊδοςησ ςόματοσ εικϐνασ ό/και όχου απϐ τον χώρο αυτϐ προσ ϋναν 

περιοριςμϋνο αριθμϐ οθονών προβολόσ ό/και μηχανημϊτων καταγραφόσ.  

3. Όταν η επεξεργαςύα λαμβϊνει χώρα απϐ δημϐςια ό δημοτικό αρχό ό 

νομικϐ πρϐςωπο δημοςύου δικαύου (Ν.Π.Δ.Δ.), αυτϐ  πρϋπει να ϋχει κατϊ 

την κεύμενη νομοθεςύα ςχετικό αρμοδιϐτητα ό δικαύωμα διαχεύριςησ του 

χώρου που επιτηρεύται ό δικαύωμα ό υποχρϋωςη διαχεύριςησ του 

επιτηροϑμενου χώρου ςε εκτϋλεςη ςϑμβαςησ με τον κϑριο του χώρου. Η 

επεξεργαςύα απϐ νομικϐ πρϐςωπο ιδιωτικοϑ δικαύου (Ν.Π.Ι.Δ.) ό φυςικϐ 

πρϐςωπο προϒποθϋτει νϐμιμο δικαύωμα  ό υποχρϋωςη διαχεύριςησ του 

επιτηροϑμενου χώρου ςϑμφωνα με διατϊξεισ νϐμου ό ςε εκτϋλεςη 

ςϑμβαςησ με τον κϑριο του χώρου.  

4. Η επεξεργαςύα δεδομϋνων εικϐνασ και όχου μϋςω κλειςτοϑ κυκλώματοσ 

τηλεϐραςησ  επιτρϋπεται ϐταν που εύναι απαραύτητη για την εκπλόρωςη 

των καθηκϐντων ϐταν πρϐκειται για δημϐςιουσ φορεύσ ό για την  

προςταςύα αγαθών και προςώπων και των θεμελιωδών δικαιωμϊτων 

αυτών. Σα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που ςυλλϋγονται θα πρϋπει 

να εύναι πρϐςφορα και ϐχι περιςςϐτερα απϐ ϐςα απαιτοϑνται ςε ςχϋςη 

με τον επιδιωκϐμενο ςκοπϐ, ο οπούοσ θα πρϋπει να μη δϑναται να 

επιτευχθεύ με ηπιϐτερα μϋςα. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ υποχρεοϑται να 

δϑναται να πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να αποδεικνϑει την ανϊγκη τησ 

ςυγκεκριμϋνησ επεξεργαςύασ. (λογοδοςύα). 
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5. Οι διατϊξεισ του παρϐντοσ ϊρθρου δεν εφαρμϐζονται: α. Όταν η 

επεξεργαςύα δεν εμπύπτει ςτο πεδύο εφαρμογόσ του Κανονιςμοϑ και του 

παρϐντοσ νϐμου, ϐπωσ, ιδύωσ, ςτισ εξόσ περιπτώςεισ: α) Δραςτηριϐτητεσ 

που δεν ςυνιςτοϑν επεξεργαςύα προςωπικών δεδομϋνων,  ϐπωσ η 

λειτουργύα απλών ςυςτημϊτων ελϋγχου ειςϐδου χωρύσ καταγραφό των 

δεδομϋνων.  β) Άςκηςη δραςτηριοτότων αποκλειςτικϊ προςωπικών ό 

οικιακών. Δεν θεωρεύται αποκλειςτικϊ προςωπικό ό οικιακό 

δραςτηριϐτητα η λόψη και επεξεργαςύα εικϐνασ ό και όχου με ςϑςτημα 

βιντεοεπιτόρηςησ που εύναι εγκατεςτημϋνο ςε ιδιωτικό οικύα, ϐταν το 

πεδύο ελϋγχου τησ κϊμερασ περιλαμβϊνει εξωτερικοϑσ δημϐςιουσ ό 

κοινϐχρηςτουσ χώρουσ. 

 

6. Σα δεδομϋνα δεν πρϋπει να τηροϑνται για μεγαλϑτερο χρονικϐ διϊςτημα 

απϐ ϐςο απαιτεύται ενϐψει του επιδιωκϐμενου κϊθε φορϊ ςκοποϑ 

επεξεργαςύασ. Εφϐςον απϐ τη λόψη δεδομϋνων όχου και εικϐνασ  που 

αποθηκεϑονται ό τη λόψη που γύνεται ςε πραγματικϐ χρϐνο δεν 

προκϑπτει επϋλευςη ςυμβϊντοσ που εμπύπτει ςτον επιδιωκϐμενο ςκοπϐ, 

τα δεδομϋνα πρϋπει να καταςτρϋφονται το αργϐτερο μϋςα ςε δεκαπϋντε 

(15) ημερολογιακϋσ  ημϋρεσ, με την επιφϑλαξη ειδικϐτερων διατϊξεων 

τησ κεύμενησ νομοθεςύασ που ιςχϑουν για ςυγκεκριμϋνεσ κατηγορύεσ 

υπεϑθυνων επεξεργαςύασ. ε περύπτωςη ςυμβϊντοσ που αφορϊ τον 

ςκοπϐ τησ επεξεργαςύασ, ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ επιτρϋπεται να τηρεύ 

τισ λόψεισ, ςτισ οπούεσ ϋχει καταγραφεύ το ςυγκεκριμϋνο ςυμβϊν ςε 

χωριςτϐ αρχεύο για τρεισ (3) μόνεσ. Μετϊ την πϊροδο του ανωτϋρω 

χρονικοϑ διαςτόματοσ ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ μπορεύ να τηρεύ τα 

δεδομϋνα για μεγαλϑτερο ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ διϊςτημα μϐνο ςε 

εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ ϐπου το ςυμβϊν χρόζει περαιτϋρω διερεϑνηςησ. 

την περύπτωςη αυτό ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ϋχει την υποχρϋωςη να 

ενημερώςει την Αρχό για το αναγκαύο χρονικϐ διϊςτημα τόρηςησ των εν 

λϐγω λόψεων . 

 

7. Η διαβύβαςη ςε τρύτουσ δεδομϋνων που προϋρχονται απϐ ςϑςτημα 

βιντεοεπιτόρηςησ επιτρϋπεται ςτισ εξόσ περιπτώςεισ: α) Κατϐπιν 

προηγοϑμενησ ςυγκατϊθεςησ του υποκειμϋνου των δεδομϋνων. β) Κατ' 

εξαύρεςη, η διαβύβαςη επιτρϋπεται και χωρύσ ςυγκατϊθεςη μετϊ απϐ 

ειδικϊ  αιτιολογημϋνη αύτηςη τρύτου, ϐταν τα δεδομϋνα εύναι αναγκαύο να 

χρηςιμοποιηθοϑν ωσ  αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για τη θεμελύωςη, ϊςκηςη ό 

υποςτόριξη νομικών αξιώςεων  ό μιασ αξιϐποινησ πρϊξησ και μποροϑν να 

ςυνειςφϋρουν ςτη διερεϑνηςη των πραγματικών περιςτατικών ό ςτην 

αναγνώριςη των δραςτών. Δεν θεωρεύται διαβύβαςη ςε τρύτουσ η 

διαβύβαςη των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ςτισ αρμϐδιεσ 
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δικαςτικϋσ, ειςαγγελικϋσ και αςτυνομικϋσ αρχϋσ που οι τελευταύεσ ζητοϑν 

νομύμωσ κατϊ την ϊςκηςη των καθηκϐντων τουσ. 

 

8. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ οφεύλει να λαμβϊνει τα κατϊλληλα 

οργανωτικϊ και τεχνικϊ μϋτρα για το απϐρρητο και την αςφϊλεια των 

δεδομϋνων καθώσ και για την προςταςύα τουσ απϐ κϊθε μορφό 

παρϊνομησ ό  αθϋμιτησ επεξεργαςύασ, ϐπωσ τον ϋλεγχο τησ πρϐςβαςησ ό 

την αςφαλό διαβύβαςη.  

 

9. Πριν ϋνα πρϐςωπο ειςϋλθει ςτην εμβϋλεια του ςυςτόματοσ 

βιντεοεπιτόρηςησ, ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ οφεύλει να το ενημερώνει, 

με τον κατϊ περύπτωςη πρϐςφορο,  εμφανό και κατανοητϐ τρϐπο, ϐτι 

πρϐκειται να ειςϋλθει ςε χώρο ϐπου βρύςκεται ςε λειτουργύα κλειςτϐ 

κϑκλωμα τηλεϐραςησ και να παραθϋτει πληροφορύεσ για τον ςκοπϐ 

επεξεργαςύασ, τη φϑςη του ςυςτόματοσ που χρηςιμοποιεύται, τουσ 

χώρουσ εγκατϊςταςησ και την εμβϋλεια και το χρονικϐ διϊςτημα 

τόρηςησ των δεδομϋνων.   

 

Άρθρο 6 

( ϊρθρο 8 ΓΚΠΔ) 

υγκατϊθεςη παιδιού[ για την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικού 

χαρακτόρα ςτο πλαύςιο τησ προςφορϊσ  υπηρεςύασ κοινωνύασ τησ 

πληροφορύασ ] 

Η επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα παιδιοϑ ςτο πλαύςιο τησ 

προςφορϊσ υπηρεςύασ κοινωνύασ τησ πληροφορύασ απευθεύασ ςε αυτϐ που 

θεμελιώνεται ςε ςυγκατϊθεςη εύναι ςϑννομη, εϊν το παιδύ που παρϋχει τη 

ςυγκατϊθεςη για την επεξεργαςύα αυτό ϋχει ςυμπληρώςει το 15ο ϋτοσ. Εϊν το 

παιδύ εύναι ηλικύασ κϊτω των 15 ετών, η επεξεργαςύα αυτό εύναι ςϑννομη μϐνο 

εϊν και ςτον βαθμϐ που η εν λϐγω ςυγκατϊθεςη παρϋχεται ό εγκρύνεται απϐ το 

πρϐςωπο που ϋχει τη γονικό μϋριμνα του παιδιοϑ. 

 

Άρθρο 7 

(ϊρθρο 9 ΓΚΠΔ) 

Επεξεργαςύα ειδικών κατηγοριών δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα 
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1. Εφϐςον η επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που αφοροϑν 

την υγεύα θεμελιώνεται ςτη ςυγκατϊθεςη του υποκειμϋνου των 

δεδομϋνων η ςυγκατϊθεςη αυτό εύναι ρητό και ϋγγραφη.  

2. Απαγορεϑεται η ςυλλογό και επεξεργαςύα γενετικών δεδομϋνων ό/και 

πραγματοπούηςη γενετικών προδιαγνωςτικών εξετϊςεων για ςκοποϑσ 

αςφϊλιςησ υγεύασ  και ζωόσ. Για τουσ ύδιουσ ςκοποϑσ δεν επιτρϋπεται η 

επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που ϋχουν προκϑψει 

απϐ προδιαγνωςτικϋσ γενετικϋσ εξετϊςεισ που αφοροϑν μϋλη τησ 

οικογενεύασ του υποκειμϋνου των δεδομϋνων. 

 

Άρθρο 8 

(Άρθρο 10 ΓΚΠΔ) 

Επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα που αφορούν ποινικϋσ 

διώξεισ, μϋτρα αςφαλεύασ και ποινικϋσ καταδύκεσ 

 

1. Η επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που αφοροϑν 

ποινικϋσ διώξεισ, μϋτρα αςφαλεύασ και ποινικϋσ καταδύκεσ επιτρϋπεται 

ςτισ περιπτώςεισ που προβλϋπονται απϐ διϊταξη νϐμου που ορύζει τον 

ςκοπϐ, τισ εγγυόςεισ και τα μϋτρα που πρϋπει να λαμβϊνονται για τη 

διαςφϊλιςη των δικαιωμϊτων των υποκειμϋνων των δεδομϋνων.  

2. Κατ΄ εξαύρεςη επιτρϋπεται η επεξεργαςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα που αφορϊ ποινικϋσ διώξεισ, μϋτρα αςφαλεύασ και ποινικϋσ 

καταδύκεσ, εφϐςον εύναι απολϑτωσ απαραύτητη για: 

 

α)την ϊςκηςη δικαιωμϊτων που προβλϋπονται ςτον νϐμο, ϐπωσ η 

επιλεξιμϐτητα για εκλϐγιμεσ θϋςεισ ό θϋςεισ εργαςύασ, 

β) την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ςτο πλαύςιο 

ςχϋςεων απαςχϐληςησ υπϐ τισ ειδικϐτερεσ προϒποθϋςεισ και εγγυόςεισ 

του ϊρθρου 17 του παρϐντοσ νϐμου 

γ) για ςκοποϑσ ςκοποϑσ αρχειοθϋτηςησ προσ το δημϐςιο ςυμφϋρον ό για 

ςκοποϑσ επιςτημονικόσ ό ιςτορικόσ ϋρευνασ  και για ςτατιςτικοϑσ υπϐ 

τισ ειδικϐτερεσ προυποθϋςεισ και εγγυόςεισ που προβλϋπονται ςτα 

ϊρθρα 18 και 19 του παρϐντοσ νϐμου. 

δ) για τουσ ςκοποϑσ και ςτο πλαύςιο τησ ϊςκηςησ τησ ελευθερύασ τησ 

ϋκφραςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ακαδημαικόσ, καλλιτεχνικόσ ό 

λογοτεχνικόσ ϋκφραςησ, και τησ πληροφϐρηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ 

τησ επεξεργαςύασ για δημοςιογραφικοϑσ ςκοποϑσ, υπϐ τισ ειδικϐτερεσ 

προυποθϋςεισ και εγγυόςεισ που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 16 του 

παρϐντοσ νϐμου. 

ε) τη θεμελύωςη, ϊςκηςη ό υποςτόριξη νομικών αξιώςεων  
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3. Η επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που αφοροϑν 

ποινικϋσ διώξεισ, μϋτρα αςφαλεύασ και ποινικϋσ καταδύκεσ επιτρϋπεται με 

τη ρητό και  ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του υποκειμϋνου των δεδομϋνων, 

εφϐςον εύναι απαραύτητη για τη λόψη μϋτρων που ϋχει αιτηθεύ το ύδιο το 

υποκεύμενο, ϐπωσ τα μϋτρα επανϋνταξησ.  

 

 

Άρθρο 9 

Δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δεδομϋνα εικόνασ και όχου  

 

1. Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων του ϊρθρου 15 του Κανονιςμοϑ, ϐταν 

αςκεύται το δικαύωμα πρϐςβαςησ του υποκειμϋνου των δεδομϋνων ςε 

δεδομϋνα εικϐνασ και όχου που τηρεύ ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ - αυτϐσ  

ϋχει υποχρϋωςη να χορηγεύ εντϐσ δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την 

υποβολό τησ ςχετικόσ αύτηςησ αντύγραφο του τμόματοσ τησ εγγραφόσ 

ςόματοσ εικϐνασ ϐπου ϋχει καταγραφεύ το υποκεύμενο των δεδομϋνων ό 

ϋντυπη ςειρϊ ςτιγμιοτϑπων απϐ τισ καταγεγραμμϋνεσ εικϐνεσ ό, 

αναλϐγωσ, να ενημερώςει εγγρϊφωσ το ενδιαφερϐμενο πρϐςωπο μϋςα 

ςτην ύδια χρονικό διορύα εύτε ϐτι δεν απεικονύζεται εύτε ϐτι το ςχετικϐ 

τμόμα τησ εγγραφόσ δεν διατηρεύται πλϋον. Εναλλακτικϊ, εφϐςον 

ςυμφωνεύ και το υποκεύμενο των δεδομϋνων, ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ 

μπορεύ απλώσ να επιδεύξει, ϊμεςα, το ανωτϋρω τμόμα. Προσ το ςκοπϐ 

αυτϐ το υποκεύμενο των δεδομϋνων οφεύλει να υποδεύξει την ακριβό ώρα 

και τον τϐπο που ευρϋθη ςτην εμβϋλεια των καμερών.  

2. Όταν χορηγεύ αντύγραφο εικϐνασ, ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ οφεύλει να 

καλϑπτει την εικϐνα τρύτων προςώπων με κϊθε ενδεικνυϐμενο τεχνικϐ 

μϋςο, εφϐςον ενδϋχεται να παραβιϊζεται το δικαύωμϊ τουσ ςτην ιδιωτικό 

ζωό, εκτϐσ αν πρϐκειται για απλό επύδειξη.  

 

Άρθρο 10 

(Άρθρο 23 ΓΚΠΔ) 

Περιοριςμού των δικαιωμϊτων ενημϋρωςησ και πρόςβαςησ 

1. Με την επιφϑλαξη ειδικϐτερων διατϊξεων, τα  δικαιώματα 

ενημϋρωςησ και πρϐςβαςησ που προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 13 ϋωσ 15  

του Κανονιςμοϑ ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ μπορεύ να αρνηθεύ εν ϐλω 

ό εν μϋρει την  ϊςκηςη δικαιωμϊτων ενημϋρωςησ και πρϐςβαςησ, 

εφϐςον η επεξεργαςύα πραγματοποιεύται για ςκοποϑσ που 

ςχετύζονται με  
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α)  εθνικό αςφϊλεια ,  

β)  την εθνικό ϊμυνα,  

γ) τη δημϐςια αςφϊλεια, 

δ)  την πρϐληψη,  διερεϑνηςη, διακρύβωςη ό τη δύωξη εγκλημϊτων  

ό την εκτϋλεςη ποινικών κυρώςεων, περιλαμβανομϋνησ τησ 

προςταςύασ απϐ απειλϋσ κατϊ τησ δημϐςιασ αςφϊλειασ και 

πρϐληψησ αυτών, εφϐςον η ϊςκηςη αυτών ό ςυναφών 

δικαιωμϊτων δεν προβλϋπεται απϐ ειδικϋσ διατϊξεισ.  

ε)  ςημαντικϊ οικονομικϊ, χρηματοοικονομικϊ ςυμφϋροντα του 

κρϊτουσ,  ςυμπεριλαμβανομϋνων  των νομιςματικών, 

δημοςιονομικών και φορολογικών θεμϊτων, τησ δημϐςιασ υγεύασ 

και τησ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, ιδύωσ ςε ςχϋςη με την 

πραγματοπούηςη των ςχετικών ελϋγχων 

ςτ)  τη  θεμελύωςη, ϊςκηςη, υποςτόριξη ό εκτϋλεςη νομικών 

αξιώςεων,  εφϐςον η ϊςκηςη αυτών ό ςυναφών δικαιωμϊτων δεν 

προβλϋπεται απϐ ειδικϋσ διατϊξεισ  

ζ) την προςταςύα  του υποκειμϋνου των δεδομϋνων ό των 

δικαιωμϊτων και των ελευθεριών τρύτων  

 

και η ϊςκηςη των δικαιωμϊτων αυτών θα παρϋβλαπτε ςοβαρϊ ό  

θα καθιςτοϑςε αδϑνατη την  εκπλόρωςη των ςκοπών αυτών. 

  

2. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ  ενημερώνει το υποκεύμενο των 

δεδομϋνων ςχετικϊ με τον περιοριςμϐ, εκτϐσ εϊν αυτϐ μπορεύ να 

αποβεύ επιζόμιο για τουσ ςκοποϑσ του περιοριςμοϑ. 

3. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ εύναι ςε θϋςη να αποδεύξει ϐτι ο 

περιοριςμϐσ των δικαιωμϊτων αυτών εύναι αναγκαύοσ για την 

εκπλόρωςη των ςκοπών που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 1    

ό/και η ενημϋρωςη για τον περιοριςμϐ εύναι επιζόμια για την 

εκπλόρωςό τουσ. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ λαμβϊνει ϐλα τα 

ενδεδειγμϋνα μϋτρα για την προςταςύα των δικαιωμϊτων και των 

ελευθεριών των προςώπων. 

4. ε περύπτωςη που ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ αρνεύται εν ϐλω ό εν 

μϋρει την ικανοπούηςη των δικαιωμϊτων, το υποκεύμενο των 

δεδομϋνων μπορεύ να  απευθυνθεύ ςτην Αρχό, η οπούα μπορεύ να 

ερευνόςει τη ςυνδρομό των προϒποθϋςεων του περιοριςμοϑ των 

δικαιωμϊτων και να ενημερώςει ςχετικϊ το υποκεύμενο, ςτο μϋτρο 

και εφϐςον η ενημϋρωςη αυτό δεν εύναι επιζόμια για την εκπλόρωςη 

των ςκοπών αυτών.  

 

‘Αρθρο 11  
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Τποχρεώςεισ υπευθύνου επεξεργαςύασ ςτισ περιπτώςεισ περιοριςμού 

των δικαιωμϊτων  

 

1. Όταν τα δικαιώματα που προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 16, 17, 18, 19, 20, 21  

και  22 του Κανονιςμοϑ περιορύζονται για τουσ λϐγουσ που κατϊ 

περύπτωςη προβλϋπονται ςτα ϊρθρα αυτϊ ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ   

α) ενημερώνει το υποκεύμενο των δεδομϋνων ςχετικϊ με τον περιοριςμϐ, 

εκτϐσ εϊν αυτϐ μπορεύ να αποβεύ επιζόμιο για τουσ ςκοποϑσ του 

περιοριςμοϑ. 

β) εύναι ςε θϋςη να αποδεύξει ϐτι ο περιοριςμϐσ των δικαιωμϊτων αυτών 

εύναι αναγκαύοσ για  τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ προβλϋπεται 

γ) λαμβϊνει ϐλα τα ενδεδειγμϋνα μϋτρα για την προςταςύα των 

δικαιωμϊτων και των ελευθεριών των προςώπων. 

 

2. Σο υποκεύμενο των δεδομϋνων μπορεύ ςε περύπτωςη που περιορύζεται η 

ϊςκηςη των δικαιωμϊτων αυτών να απευθυνθεύ ςτην Αρχό, η οπούα 

μπορεύ να ερευνόςει τη ςυνδρομό των προϒποθϋςεων του περιοριςμοϑ 

των δικαιωμϊτων και να ενημερώςει ςχετικϊ το υποκεύμενο, ςτο μϋτρο 

και εφϐςον η ενημϋρωςη αυτό δεν εύναι επιζόμια για την εκπλόρωςη των 

ςκοπών για τουσ οπούουσ προβλϋπονται οι περιοριςμού.  

 

Άρθρο 12 

Περιοριςμού  τησ ανακούνωςησ παραβύαςησ δεδομϋνων 

(ϊρθρα 23 και  34 ΓΚΠΔ) 

1 Η ανακούνωςη τησ παραβύαςησ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ςτο 

υποκεύμενο των δεδομϋνων που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 34 του 

Κανονιςμοϑ δεν πραγματοποιεύται εφϐςον η επεξεργαςύα 

πραγματοποιεύται για ςκοποϑσ που  ςχετύζονται με  

α)  την εθνικό αςφϊλεια,  

β)  την εθνικό ϊμυνα,  

γ) τη δημόςια αςφϊλεια,  

δ)  την πρόληψη,  διερεϑνηςη, διακρύβωςη ό τη δύωξη ποινικών 

αδικημϊτων ό την  εκτϋλεςη ποινικών κυρώςεων, περιλαμβανομϋνησ τησ 

προςταςύασ απϐ απειλϋσ κατϊ τησ δημϐςιασ αςφϊλειασ και πρϐληψησ 

αυτών,  

ε)  ςημαντικϊ οικονομικϊ, χρηματοοικονομικϊ ςυμφϋροντα  του κρϊτουσ,  

ςυμπεριλαμβανομϋνων  των νομιςματικών, δημοςιονομικών και 

φορολογικών θεμϊτων, τησ δημϐςιασ υγεύασ και τησ κοινωνικόσ 
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αςφϊλιςησ,  ιδύωσ ςε ςχϋςη με την πραγματοπούηςη των ςχετικών 

ελϋγχων,  

ςτ)  τη  θεμελύωςη, ϊςκηςη, υποςτόριξη ό εκτϋλεςη νομικών αξιώςεων,  

και η ανακούνωςη τησ παραβύαςησ θα όταν επιζόμια για την εκπλόρωςη 

των ςκοπών αυτών.    

 

2 Εϊν ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ δεν ϋχει  ανακοινώςει την παραβύαςη των 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ςτο υποκεύμενο των δεδομϋνων, 

επικαλοϑμενοσ λϐγο που προβλϋπεται ςτην προηγοϑμενη παρϊγραφο, 

ενημερώνει ςχετικϊ την Αρχό, η οπούα μπορεύ, ϋχοντασ ερευνόςει τη 

ςυνδρομό των λϐγων που επικαλεύται, να του ζητόςει να το πρϊξει, 

εφϐςον κρύνει ϐτι δεν πληροϑνται οι προϒποθϋςεισ για παρϊλειψη τησ 

ανακούνωςησ. 

 

 

‘Αρθρο 13 

(Άρθρο 9 παρ. 4, ϊρθρο 36) 

Προηγούμενη διαβούλευςη 

1. Προηγοϑμενη διαβοϑλευςη με την Αρχό απαιτεύται για κϊθε ρϑθμιςη που 

πρϐκειται να περιληφθεύ ςε νϐμο ό ςε κανονιςτικό πρϊξη που εκδύδεται 

κατ’ εξουςιοδϐτηςη αυτοϑ, η οπούα αφορϊ επεξεργαςύα δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα. Η διαβοϑλευςη πραγματοποιεύται κατϊ το 

ςτϊδιο εκπϐνηςησ τησ ρϑθμιςησ ςε χρϐνο και με τρϐπο που καθιςτϊ 

εφικτότην  διατϑπωςη γνώμησ απϐ την Αρχό και τη ςχετικό διαβοϑλευςη 

επύ του περιεχομϋνου του ςχεδύου ρϑθμιςησ. 

 

2. Εκτϐσ των προβλεπομϋνων ςτο ϊρθρο 36 παρ. 1 του Κανονιςμοϑ 

περιπτώςεων προηγοϑμενη διαβοϑλευςη με την Αρχό  απαιτεύται και 

ςτισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ 

α) ειςαγωγό και επεξεργαςύα  εθνικοϑ αριθμοϑ ταυτϐτητασ ό ϊλλου 

αναγνωριςτικοϑ ςτοιχεύου ταυτϐτητασ γενικόσ εφαρμογόσ  ό αλλαγό των 

προυποθϋςεων και ϐρων επεξεργαςύασ και χρόςησ αυτών και των 

ςυναφών με αυτϊ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα  

β)μεγϊλησ κλύμακασ ςυςτηματικό επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα που αφοροϑν την υγεύα και τη δημϐςια υγεύα για ςκοπούσ 

δημοςύου ςυμφϋροντοσ, ϐπωσ η ειςαγωγό και χρόςη ςυςτημϊτων 

ηλεκτρονικόσ ςυνταγογρϊφηςησ και η ειςαγωγό και χρόςη ηλεκτρονικοϑ 

φακϋλου ό ηλεκτρονικόσ κϊρτασ υγεύασ  
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γ) μεγϊλησ κλύμακασ ςυςτηματικό επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα που αφοροϑν την υγεύα για ςκοποϑσ διαχεύριςησ 

υγειονομικών και κοινωνικών ςυςτημϊτων και υπηρεςιών. 

δ) μεγϊλησ κλύμακασ ςυςτηματικό επεξεργαςύα γενετικών ό βιομετρικών 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα. 

ε) μεγϊλησ κλύμακασ ςυςτηματικό επεξεργαςύα δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα με ςκοπϐ την ειςαγωγό, οργϊνωςη, παροχό 

και ϋλεγχο τησ χρόςησ υπηρεςιών ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ, ϐπωσ 

ορύζονται ςτο ϊρθρο 3 του ν. 3979/2011 ϐπωσ ιςχϑει 

ςτ) μεγϊλησ κλύμακασ ςυςτηματικό επεξεργαςύα δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα που αφοροϑν την οικονομικό κατϊςταςη και 

ςυμπεριφορϊ καθώσ και την  πιςτοληπτικό ικανϐτητα φυςικών 

προςώπων. 

 

Άρθρο 14 

(ϊρθρα 37-39 ΓΚΠΔ ) 

Οριςμόσ Τπευθύνου Προςταςύασ Δεδομϋνων 

 

1. Εκτϐσ απϐ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 37 παρ. 1 του 

Κανονιςμοϑ υποχρϋωςη οριςμοϑ  υπευθϑνου προςταςύασ ϋχουν οι 

υπεϑθυνοι επεξεργαςύασ και οι εκτελοϑντεσ επεξεργαςύα οι οπούοι 

εκτελοϑν πρϊξεισ επεξεργαςύασ οι οπούεσ, ςϑμφωνα με τον κατϊλογο που 

ϋχει καταρτύςει η Αρχό απαιτοϑν τακτικό και ςυςτηματικό 

παρακολοϑθηςη των υποκειμϋνων των δεδομϋνων ςε μεγϊλη κλύμακα 

λϐγω τησ φϑςησ, του πεδύου εφαρμογόσ και/ό των ςκοπών τουσ.  

2. Σα δικαςτόρια και οι ειςαγγελικϋσ αρχϋσ δεν ϋχουν υποχρϋωςη οριςμοϑ 

υπευθϑνου προςταςύασ δεδομϋνων.  

3. Ο οριςμϐσ υπευθϑνου προςταςύασ δεδομϋνων γύνεται εγγρϊφωσ. Κατϊ 

τον οριςμϐ προςδιορύζονται  ειδικϐτερα ιδύωσ η θϋςη και τα καθόκοντα 

που ϋχει ο υπεϑθυνοσ προςταςύασ δεδομϋνων ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα 

ςτα ϊρθρα 28 και 39 του Κανονιςμοϑ  και ο τρϐποσ  με τον οπούο θα τα 

αςκεύ, λαμβανομϋνων υπϐψη τησ φϑςησ και των λειτουργιών κϊθε 

υπευθϑνου επεξεργαςύασ ό εκτελοϑντοσ επεξεργαςύα. Ο οριςμϐσ γύνεται 

για οριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα ,  εκτϐσ αν ςυντρϋχει ςοβαρϐσ λϐγοσ για 

την ανϊκληςη του οριςμοϑ ό  την παϑςη του υπευθϑνου προςταςύασ 

προςωπικών δεδομϋνων. Ο οριςμϐσ μπορεύ να ανανεώνεται.  

4. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ  και ο εκτελών επεξεργαςύα κοινοποιοϑν ςτην 

Αρχό το ϐνομα  και την ιδιϐτητα του υπευθϑνου προςταςύασ δεδομϋνων. 
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5. Ο υπεϑθυνοσ προςταςύασ δεδομϋνων δεςμεϑεται απϐ υποχρϋωςη 

εχεμϑθειασ και οφεύλει να μην ανακοινώνει ό αποκαλϑπτει  ςε 

οποιονδόποτε τρύτο γεγονϐτα ό πληροφορύεσ που περιόλθαν ςε γνώςη 

του απϐ τη θϋςη του κατϊ την εκτϋλεςη των καθηκϐντων του ό επ’ 

ευκαιρύα αυτών. 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 15 

Πιςτοπούηςη και Διαπύςτευςη φορϋων πιςτοπούηςησ 

(Άρθρο 43 Κανονιςμού) 

 

1. Οι φορεύσ πιςτοπούηςησ χορηγοϑν πιςτοποιόςεισ προςταςύασ δεδομϋνων 

και ςφραγύδων και ςημϊτων προςταςύασ δεδομϋνων, με ςκοπϐ την 

απϐδειξη τησ ςυμμϐρφωςησ προσ τον Κανονιςμϐ και το Κεφϊλαιο Β’ του 

παρϐντοσ νϐμου απϐ τουσ υπευθϑνουσ επεξεργαςύασ και τουσ 

εκτελοϑντεσ την επεξεργαςύα. 

2. Με την επιφϑλαξη του ϊρθρου 43 του Κανονιςμοϑ οι πιςτοποιόςεισ, 

ςφραγύδεσ και ςόματα προςταςύασ εκδύδονται βϊςει των κριτηρύων που 

ορύζει η Αρχό, η οπούα  δημοςιοποιεύ τον κατϊλογο των κριτηρύων.  

3. Η Αρχό μπορεύ να ορύζει ςυμπληρωματικϋσ απαιτόςεισ και κριτόρια για 

τη διαπύςτευςη φορϋων πιςτοπούηςησ. Η Αρχό δημοςιοποιεύ τον 

κατϊλογο των πρϐςθετων απαιτόςεων για την διαπύςτευςη των φορϋων 

πιςτοπούηςησ.  

4. Η διαπύςτευςη των φορϋων που χορηγοϑν πιςτοποιόςεισ ςϑμφωνα με το 

ϊρθρο 42 του Κανονιςμοϑ πραγματοποιεύται απϐ το Εθνικϐ ϑςτημα 

Διαπύςτευςησ Α.Ε.» - ΕΤΔ ςϑμφωνα με το πρϐτυπο EN-ISO/IEC 

17065/2012  και ςϑμφωνα με τισ ςυμπληρωματικϋσ απαιτόςεισ που 

ϋχουν οριςτεύ απϐ την Αρχό ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 3 του 

παρϐντοσ.  

5. Η Αρχό υποδεικνϑει ό  κοινοποιεύ ςτο Eθνικϐ ϑςτημα Διαπύςτευςησ Α.Ε. 

τισ περιπτώςεισ ϐπου οι προϒποθϋςεισ διαπύςτευςησ δεν πληροϑνται ό 

δεν πληροϑνται πλϋον ό εφϐςον οι ενϋργειεσ του φορϋα πιςτοπούηςησ 

παραβαύνουν τον Κανονιςμϐ και τον παρϐντα νϐμο.  

6. Η ανϊκληςη των διαπιςτεϑςεων γύνεται απϐ το Eθνικϐ ϑςτημα 

Διαπύςτευςησ Α.Ε., το οπούο ζητϊ τη γνώμη τησ Αρχόσ Προςταςύασ 

Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Χαρακτόρα.  
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Άρθρο 16 

(Άρθρο 85 ΓΚΠΔ) 

Επεξεργαςύα και ελευθερύα ϋκφραςησ και πληροφόρηςησ 

 

1. Η επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα για τουσ ςκοποϑσ και 

ςτο πλαύςιο τησ ϊςκηςησ τησ ελευθερύασ τησ ϋκφραςησ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ακαδημαικόσ, καλλιτεχνικόσ ό λογοτεχνικόσ 

ϋκφραςησ, και τησ πληροφϐρηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 

επεξεργαςύασ για δημοςιογραφικοϑσ ςκοποϑσ, επιτρϋπεται εφϐςον  

α) το υποκεύμενο των δεδομϋνων ϋχει δώςει ρητό ςυγκατϊθεςη ό  

β) αφορϊ δεδομϋνα που ϋχει προδόλωσ δημοςιοποιόςει το ύδιο το 

υποκεύμενο ό  

γ) η επεξεργαςύα  εύναι  αναγκαύα για την εξαςφϊλιςη τησ ελευθερύασ τησ 

ϋκφραςησ και του δικαιώματοσ ςτην πληροφϐρηςη επύ θεμϊτων 

δημϐςιου ενδιαφϋροντοσ. 

2. Η επεξεργαςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και ιδύωσ αυτών 

που εμπύπτουν ςτισ ειδικϋσ κατηγορύεσ δεδομϋνων ό αφοροϑν ποινικϋσ 

διώξεισ, μϋτρα αςφαλεύασ και καταδύκεσ, για τουσ ςκοποϑσ που 

αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 1 πρϋπει να περιορύζεται ςτο απολϑτωσ 

αναγκαύο μϋτρο για την εξαςφϊλιςη τησ ελευθερύασ τησ ϋκφραςησ και 

του δικαιώματοσ ςτην πληροφϐρηςη (αρχό τησ ελαχιςτοπούηςησ).  

3. Κατϊ την επεξεργαςύα προςωπικών δεδομϋνων για τουσ ςκοποϑσ τησ 

παραγρϊφου 1 δεν εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ των ϊρθρων 6, 9, 10, 12 

ϋωσ  14, 22, 26 ϋωσ 31, 34 ϋωσ 36, 44 ϋωσ 49 του Κανονιςμοϑ . 

4. H ϊςκηςη των αρμοδιοτότων, καθηκϐντων και εξουςιών τησ Αρχόσ για 

την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα για τουσ ςκοποϑσ 

τησ παραγρϊφου 1 γύνεται με τρϐπο ώςτε να μην εμποδύζεται η ϊςκηςη 

τησ ελευθερύασ τησ ϋκφραςησ και του δικαιώματοσ ςτην πληροφϐρηςη 

και ιδύωσ λαμβανομϋνησ υπϐψη τησ απαγϐρευςησ τησ προληπτικόσ 

λογοκριςύασ.   

 

Άρθρο 17  

(ϊρθρο 88 ΓΚΠΔ επεξεργαςύα ςτο πλαύςιο τησ απαςχόληςησ) 

Επεξεργαςύα ςτο πλαύςιο τησ απαςχόληςησ και προςταςύα δεδομϋνων 

των εργαζομϋνων 

 

1. Η ςυλλογό και επεξεργαςύα δεδομϋνων  προςωπικοϑ χαρακτόρα των 

εργαζομϋνων πρϋπει να πραγματοποιεύται με θεμιτϊ μϋςα και με τρϐπο 
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ώςτε να διαςφαλύζεται ο ςεβαςμϐσ τησ αξιοπρϋπειασ, τησ 

προςωπικϐτητασ, τησ  ιδιωτικόσ ζωόσ βύου και  του δικαιώματοσ 

προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων των εργαζομϋνων ςτο πλαύςιο των 

ςχϋςεων απαςχϐληςησ και ςτον χώρο [τησ] εργαςύασ  

2. Ωσ εργαζϐμενοι για τισ ανϊγκεσ του παρϐντοσ νοοϑνται  οι 

απαςχολοϑμενοι  με οποιαδόποτε ςχϋςη απαςχϐληςησ τϐςο ςτον 

δημϐςιο ϐςο και ςτον ιδιωτικϐ τομϋα και οι υπηρετοϑντεσ ςτισ ϋνοπλεσ 

δυνϊμεισ  και ςτα ςώματα αςφαλεύασ. Σο κϑροσ τησ ςχϋςησ απαςχϐληςησ 

δεν επηρεϊζει τισ υποχρεώςεισ του υπευθϑνου επεξεργαςύασ ωσ προσ την 

επεξεργαςύα και προςταςύα δεδομϋνων των εργαζομϋνων. Ωσ 

εργαζϐμενοι για τουσ ςκοποϑσ του παρϐντοσ νοοϑνται επύςησ α) οι 

υποψόφιοι για εργαςύα καθώσ και β) οι πρώην εργαζϐμενοι. 

3. Η ςυλλογό και επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα των 

εργαζομϋνων απϐ τον εργοδϐτη ωσ υπεϑθυνο επεξεργαςύασ  επιτρϋπεται 

εφϐςον: 

α)  εύναι απαραύτητη για την εκπλόρωςη των εκατϋρωθεν υποχρεώςεων 

που αφοροϑν  τη  ςχϋςη απαςχϐληςησ ό ςχετύζονται με αυτό, εύτε αυτϋσ 

πηγϊζουν απϐ το νϐμο εύτε απϐ ςϑμβαςη, ατομικό ό ςυλλογικό,  

β) εύναι απαραύτητη για τη ςυμμϐρφωςη με ϋννομη υποχρϋωςη του 

υπευθϑνου επεξεργαςύασ,  

γ)  εύναι απαραύτητη για τη για τη διαφϑλαξη ζωτικοϑ ςυμφϋροντοσ του 

εργαζομϋνου ωσ υποκειμϋνου των δεδομϋνων ό ϊλλου φυςικοϑ 

προςώπου,  

δ) εύναι απαραύτητη για την εκπλόρωςη των εννϐμων ςυμφερϐντων που 

επιδιώκει ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ό τρύτοσ,   εκτϐσ εϊν ϋναντι των 

ςυμφερϐντων αυτών υπεριςχϑουν  το ςυμφϋρον ό τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και οι ελευθερύεσ του εργαζομϋνου ωσ υποκειμϋνου των 

δεδομϋνων  

4. Όταν η ςυλλογό και επεξεργαςύα δεδομϋνων θεμελιώνεται ςτη 

ςυγκατϊθεςη των εργαζομϋνων ωσ υποκειμϋνων των δεδομϋνων αυτό 

πρϋπει να εύναι ϋγγραφη και να διακρύνεται απϐ τη ςϑμβαςη 

απαςχϐληςησ. Ο εργοδϐτησ ωσ υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ πρϋπει να εύναι 

ςε θϋςη να αποδεύξει ϐτι ϋχει ενημερώςει τον εργαζϐμενο ςϑμφωνα με τα 

οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 7 παρϊγραφοσ 3 του Κανονιςμοϑ και  ϐτι ο 

εργαζϐμενοσ ϋχει μύα γνόςια και ελεϑθερη επιλογό και εύναι ςε θϋςη να 

αρνηθεύ ό να ανακαλϋςει τη ςυγκατϊθεςό του χωρύσ αρνητικϋσ 

επιπτώςεισ. 

5. Η επεξεργαςύα των ειδικών κατηγοριών δεδομϋνων που αναφϋρονται 

ςτο ϊρθρο 9 παρ. 1 του Κανονιςμοϑ επιτρϋπεται μϐνο εφϐςον εύναι 

απαραύτητη για την ϊςκηςη ςυγκεκριμϋνων δικαιωμϊτων ό και την 

εκτϋλεςη των υποχρεώςεων του υπευθϑνου επεξεργαςύασ ό του 

υποκειμϋνου των δεδομϋνων που απορρϋουν απϐ τη ςϑμβαςη και το 
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εργατικϐ δύκαιο, ςυμπεριλαμβανομϋνων των υποχρεώςεων για την 

υγιεινό και αςφϊλεια τησ εργαςύασ, και του δικαύου κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ και κοινωνικόσ προςταςύασ  

6. Η ςυλλογό και επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα των 

εργαζομϋνων επιτρϋπεται αποκλειςτικϊ [εύτε] για ςκοποϑσ που 

ςυνδϋονται ϊμεςα με τη ςχϋςη απαςχϐληςησ εύτε για ςκοπούσ που 

προκύπτουν από διϊταξη νόμου. Σα  δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα 

των εργαζομϋνων ωσ υποκειμϋνων των δεδομϋνων πρϋπει να 

ςυλλϋγονται και να υφύςτανται επεξεργαςύα απϐ τον εργοδϐτη ωσ 

υπεϑθυνο επεξεργαςύασ για καθοριςμϋνουσ, ρητοϑσ  και νϐμιμουσ 

ςκοποϑσ. Οι ςκοπού τησ επεξεργαςύασ θα πρϋπει να  εύναι εκ των 

προτϋρων γνωςτού ςτουσ εργαζομϋνουσ και κατανοητού απϐ αυτοϑσ. Η 

ςυγκατϊθεςη των εργαζομϋνων δεν επιτρϋπεται να ϊρει την απαγϐρευςη 

τησ υπϋρβαςησ του ςκοποϑ. 

7. Ο εργοδϐτησ ωσ υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ςυλλϋγει τα δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα απϐ τα υποκεύμενα των δεδομϋνων. υλλογό 

προςωπικοϑ χαρακτόρα που αφοροϑν τον εργαζϐμενο ό τον υποψόφιο 

απϐ τρύτουσ  επιτρϋπεται μϐνον εφϐςον εύναι απαραύτητη για την 

εκπλόρωςη του επιδιωκϐμενου ςκοποϑ και ο εργαζϐμενοσ ενημερώνεται 

εκ των προτϋρων για τη ςυλλογό αυτό. 

8. Σα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που υποβϊλλονται ςε επεξεργαςύα 

ςτο πλαύςιο τησ ςχϋςησ απαςχϐληςησ πρϋπει να εύναι κατϊλληλα, 

ςυναφό και να περιορύζονται ςτο αναγκαύο για τουσ ςυγκεκριμϋνουσ 

ςκοποϑσ που ςχετύζονται με τη ςχϋςη απαςχϐληςησ και για τουσ οπούουσ 

υποβϊλλονται ςε επεξεργαςύα («ελαχιςτοπούηςη των δεδομϋνων»), 

λαμβανομϋνων υπϐψη ιδύωσ τησ φϑςησ τησ απαςχϐληςησ και των 

δραςτηριοτότων του οργανιςμοϑ/ εργοδϐτη, των ιδιαύτερων εργαςιών 

ό/και καθηκϐντων που ανατύθενται ςτον εργαζϐμενο, του τρϐπου και 

τϐπου/χώρου που  παρϋχεται η εργαςύα. 

9. Σα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που αφοροϑν την υγεύα 

ςυλλϋγονται απευθεύασ και μϐνον απϐ τουσ εργαζϐμενουσ και μϐνον 

εφϐςον αυτϐ εύναι απολϑτωσ  απαραύτητο α) για την αξιολϐγηςη τησ 

καταλληλϐτητασ του εργαζϐμενου ό του υποψηφύου για μύα 

ςυγκεκριμϋνη θϋςη ό εργαςύα, παροϑςα ό μελλοντικό, β) για την 

εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του εργοδϐτη για υγιεινό και αςφϊλεια 

τησ εργαςύασ και γ) για τη θεμελύωςη δικαιωμϊτων των εργαζομϋνων  

και αντύςτοιχη απϐδοςη κοινωνικών  παροχών.  Διεξαγωγό ιατρικών 

εξετϊςεων και αναλϑςεων, ϐπωσ τα ψυχολογικϊ και ψυχομετρικϊ τεςτ,  

επιτρϋπεται μϐνο ςε ειδικϋσ περιπτώςεισ κι εφϐςον τα ςυγκεκριμϋνα 

καθόκοντα και οι απαιτόςεισ τησ ςυγκεκριμϋνησ εργαςύασ καθιςτοϑν 

αναγκαύα την ϋρευνα και παρακολοϑθηςη τησ κατϊςταςησ και τησ 

προςωπικϐτητασ του εργαζομϋνου ςε ςχϋςη με τη  ςυγκεκριμϋνη θϋςη 

ό/και κατηγορύα απαςχϐληςησ. 
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10. Δεν επιτρϋπεται η επεξεργαςύα γενετικών δεδομϋνων των εργαζομϋνων. 

Κατ΄εξαύρεςη η επεξεργαςύα αυτό μπορεύ να επιτραπεύ, εφϐςον 

προβλϋπεται ρητϊ απϐ διϊταξη νϐμου που ορύζει και τη ςχετικό 

διαδικαςύα και τισ ανϊλογεσ εγγυόςεισ ό ςε ϐλωσ εξαιρετικϋσ 

περιπτώςεισ ςτισ οπούεσ οι γενετικϋσ εξετϊςεισ και η επεξεργαςύα των 

γενετικών δεδομϋνων επιβϊλλονται για την προςταςύα ζωτικών 

ςυμφερϐντων των εργαζομϋνων ό τρύτων και ϋχει προηγηθεύ 

διαβοϑλευςη με την Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ 

Χαρακτόρα.  

11. Ο εργοδϐτησ ωσ υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ δικαιοϑται να επεξεργαςτεύ 

δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που αφοροϑν ποινικϋσ διώξεισ, μϋτρα 

αςφαλεύασ και καταδύκεσ των εργαζομϋνων,  εφϐςον και ςτο μϋτρο που 

εύναι απολϑτωσ απαραύτητο για την αξιολϐγηςη τησ καταλληλϐτητασ του 

εργαζομϋνου για ςυγκεκριμϋνη θϋςη ό καθόκοντα εργαςύασ ό για τη 

λόψη ςυγκεκριμϋνησ απϐφαςησ ςτο  πλαύςιο τησ ςχϋςησ απαςχϐληςησ. 

Σα δεδομϋνα αυτϊ επιτρϋπεται να ςυλλεχθοϑν αποκλειςτικϊ απϐ τον 

εργαζϐμενο ό απϐ τρύτον ϑςτερα απϐ ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του 

εργαζομϋνου.  

12. Η ςυλλογό και επεξεργαςύα βιομετρικών δεδομϋνων ςτο πλαύςιο τησ 

ςχϋςησ  απαςχϐληςησ  επιτρϋπεται μϐνο ϐταν εύναι απολϑτωσ 

απαραύτητη για την προςταςύα προςώπων και αγαθών, λαμβανομϋνων 

υπϐψη ιδύωσ τησ φϑςησ των χώρων εργαςύασ και  των δραςτηριοτότων   

των υπευθϑνων επεξεργαςύασ και των ιδιαύτερων απαιτόςεων 

αςφαλεύασ που απορρϋουν απϐ αυτϋσ. 

13. Η ςυλλογό και επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα μϋςω 

κλειςτοϑ κυκλώματοσ τηλεϐραςησ εντϐσ των χώρων εργαςύασ 

επιτρϋπεται ςε ειδικϋσ και εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, εφϐςον 

δικαιολογεύται απϐ τη φϑςη και τισ ςυνθόκεσ εργαςύασ και εύναι 

απαραύτητο για την προςταςύα τησ υγεύασ και τησ αςφϊλειασ των 

εργαζομϋνων ό την προςταςύα κρύςιμων χώρων εργαςύασ ό κρύςιμων 

υποδομών/ υποδομών ζωτικόσ ςημαςύασ.  

14. Η  χρόςη μεθϐδων επιτόρηςησ και παρακολοϑθηςησ, ϐπωσ μϋςω τησ 

χρόςησ ςυςτημϊτων γεωεντοπιςμοϑ, επιτρϋπεται εφϐςον επιβϊλλεται  

για τον ςκοπϐ τησ προςταςύασ προςώπων και αγαθών ό τον ςυντονιςμϐ 

και  ϋλεγχο τησ διεκπεραύωςησ τησ εργαςύασ και  αυτϐ δικαιολογεύται απϐ 

τη φϑςη αυτόσ.  

15. Οι  μϋθοδοι ελϋγχου και παρακολοϑθηςησ  και ο ςκοπϐσ που εξυπηρετοϑν 

δεν επιτρϋπεται να προςβϊλλουν την αξιοπρϋπεια των εργαζομϋνων. Η 

ςυλλογό δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα με τη χρόςη μεθϐδων 

ελϋγχου και παρακολοϑθηςησ πρϋπει να περιορύζεται ςτα δεδομϋνα που 

ςυνδϋονται ϊμεςα με τη ςχϋςη απαςχϐληςησ και να μην επεκτεύνεται 

κατϊ το δυνατϐν ςτην προςωπικό ςυμπεριφορϊ, ςτα προςωπικϊ 

χαρακτηριςτικϊ ό ςτισ προςωπικϋσ εςωτερικϋσ και εξωτερικϋσ επαφϋσ 
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των εργαζομϋνων. Σα δεδομϋνα που ςυλλϋγονται μϋςω κλειςτοϑ 

κυκλώματοσ τηλεϐραςησ δεν επιτρϋπεται να χρηςιμοποιηθοϑν ωσ 

αποκλειςτικϊ κριτόρια για την αξιολϐγηςη τησ ςυμπεριφορϊσ και τησ 

αποδοτικϐτητασ των εργαζομϋνων. 

16. Η ςυλλογό και επεξεργαςύα δεδομϋνων, που αφοροϑν τη χρόςη μϋςων 

επικοινωνύασ ςτον χώρο εργαςύασ ό ςε ςχϋςη με αυτό, ϐπωσ η 

τηλεφωνύα, το ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο ό η χρόςη διαδικτϑου, 

επιτρϋπεται εφϐςον εύναι απολϑτωσ απαραύτητη για την προςταςύα 

προςώπων και αγαθών, την οργϊνωςη και τον ϋλεγχο τησ διεκπεραύωςησ 

τησ εργαςύασ ό του κϑκλου εργαςιών που ϋχουν ανατεθεύ ςτουσ 

εργαζομϋνουσ, ςυμπεριλαμβανομϋνου  του ελϋγχου των δαπανών. Σα 

ςτοιχεύα που καταχωρύζονται και υποβϊλλονται ςε επεξεργαςύα πρϋπει 

να περιορύζονται ςτα απολϑτωσ απαραύτητα και πρϐςφορα  για την 

επύτευξη των ανωτϋρω ςκοπών. 

17. Ωσ προσ τα δεδομϋνα που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ  9-12 του 

παρϐντοσ  ϊρθρου ο εργοδϐτησ ωσ υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ λαμβϊνει 

πρϐςθετα, κατϊλληλα και ανϊλογα οργανωτικϊ και τεχνικϊ μϋτρα 

προςταςύασ , ιδύωσ αναφορικϊ με τα πρϐςωπα τα οπούα ϋχουν πρϐςβαςη 

και λαμβϊνουν γνώςη των δεδομϋνων αυτών. 

18. Σα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που ςυλλϋγονται και 

υποβϊλλονται ςε επεξεργαςύα ςϑμφωνα με τισ προηγοϑμενεσ 

παραγρϊφουσ δεν επιτρϋπεται να χρηςιμοποιηθοϑν για ϊλλουσ ςκοποϑσ, 

εκτϐσ εϊν αυτϐ επιβϊλλεται για την εκπλόρωςη υποχρϋωςησ απϐ τον 

νϐμο ό για την εκπλόρωςη προφανώσ υπϋρτερου εννϐμου ςυμφϋροντοσ 

του εργοδϐτη ωσ υπευθϑνου επεξεργαςύασ ό ϊλλου εργαζομϋνου, ιδύωσ 

ϐταν τεκμηριώνεται η ανϊγκη  εξακρύβωςησ  ςυμπεριφορών που 

απαγορεϑονται ρητϊ απϐ τισ ρυθμύςεισ που διϋπουν τη ςχϋςη 

εργαςύασ/απαςχϐληςησ ό απϐ  κανονιςμοϑσ εργαςύασ και δεν εύναι 

εφικτϐ να διακριβωθοϑν  με ϊλλο ηπιϐτερο μϋςο.  

19.  Οι εργαζϐμενοι πρϋπει να ενημερώνονται εγγρϊφωσ και ατομικώσ  για τη 

ςυλλογό και την επεξεργαςύα δεδομϋνων ςϑμφωνα με τισ προηγοϑμενεσ 

παραγρϊφουσ καθώσ και την ειςαγωγό και χρόςη μεθϐδων ελϋγχου και 

παρακολοϑθηςησ, ϐπωσ οι προβλεπϐμενεσ ςτισ παραγρϊφουσ 13 και 14  

του παρϐντοσ και ιδύωσ για τον ςκοπϐ για τον οπούο απαιτοϑνται τα 

δεδομϋνα που ςυλλϋγονται με τη χρόςη αυτών των μεθϐδων, τα βαςικϊ 

τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ  των μεθϐδων, τα πρϐςωπα ςτα οπούα τα 

δεδομϋνα αυτϊ διαβιβϊζονται ό ενδϋχεται να διαβιβαςτοϑν και τα 

δικαιώματα των εργαζομϋνων. Σα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που 

προκϑπτουν απϐ την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα 

ςϑμφωνα με τισ προηγοϑμενεσ παραγρϊφουσ  δεν επιτρϋπεται να 

χρηςιμοποιηθοϑν απϐ τον εργοδϐτη  εισ βϊροσ του εργαζομϋνου ςτο 

πλαύςιο τησ ςχϋςησ απαςχϐληςησ, εϊν αυτϐσ δεν ϋχει προηγουμϋνωσ 

ενημερωθεύ ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω.  
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20. Ο εργοδϐτησ ωσ υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ υποχρεοϑται να καταρτύζει 

κανονιςμϐ χρόςησ επικοινωνιακών μϋςων και μϋςων ηλεκτρονικόσ 

επεξεργαςύασ που χρηςιμοποιοϑν οι εργαζϐμενοι ςτουσ χώρουσ ό για 

τουσ ςκοποϑσ τησ εργαςύασ ό ϋχουν διατεθεύ ςε αυτοϑσ απϐ τον 

εργοδϐτη.  Ο κανονιςμϐσ αυτϐσ κοινοποιεύται ςτουσ εργαζομϋνουσ και ο 

εργοδϐτησ ωσ υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να 

αποδεύξει ϐτι οι εργαζϐμενοι ϋχουν λϊβει γνώςη του κανονιςμοϑ χρόςησ 

καθώσ και των τροποποιόςεων  αυτοϑ.  

21. Οι εργαζϐμενοι ϋχουν δικαύωμα να απευθϑνονται ςτον υπεϑθυνο 

προςταςύασ δεδομϋνων και να διατυπώνουν ερωτόματα, παρϊπονα ό 

καταγγελύεσ ςε ςχϋςη με την επεξεργαςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα ςτο πλαύςιο τησ απαςχϐληςησ.  

22. Η ϊςκηςη του δικαιώματοσ τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου και η 

ϊςκηςη των δικαιωμϊτων που προβλϋπονται απϐ τον  Γενικϐ Κανονιςμϐ 

Προςταςύασ Δεδομϋνων (ϊρθρα 12-22) δεν επιτρϋπεται να ϋχουν 

δυςμενεύσ ςυνϋπειεσ για τον εργαζϐμενο.  

 

 

Άρθρο 18 

(ϊρθρο 89 Γενικού Κανονιςμού Προςταςύασ Δεδομϋνων) 

Επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα για  

ςκοπούσ αρχειοθϋτηςησ προσ το δημόςιο ςυμφϋρον 

 

1. Η επεξεργαςύα ειδικών κατηγοριών δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, 

ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 9 παρϊγραφοσ 1 του Κανονιςμοϑ επιτρϋπεται, 

ϐταν εύναι απαραύτητη για ςκοποϑσ αρχειοθϋτηςησ προσ το δημϐςιο 

ςυμφϋρον και ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ λαμβϊνει τα ανϊλογα προσ τον 

κύνδυνο μϋτρα ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 3 του παρϐντοσ ϊρθρου.   

2. Εφϐςον οι  ςκοπού αρχειοθϋτηςησ προσ το δημϐςιο ςυμφϋρον μποροϑν 

να εκπληρωθοϑν απϐ περαιτϋρω επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα, η οπούα δεν επιτρϋπει ό δεν επιτρϋπει πλϋον την 

ταυτοπούηςη των υποκειμϋνων των δεδομϋνων, οι εν λϐγω ςκοπού 

εκπληρώνονται κατ' αυτϐν τον τρϐπο. 

3. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ, ςυνεκτιμώντασ το πεδύο εφαρμογόσ, το 

πλαύςιο και τουσ ςκοποϑσ τησ εκϊςτοτε επεξεργαςύασ και τη φϑςη και 

κατηγορύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που 

περιλαμβϊνονται ςτο αρχειακϐ υλικϐ, λαμβϊνει κατϊλληλα και ανϊλογα 

οργανωτικϊ και τεχνικϊ μϋτρα που διαςφαλύζουν τη ςυμμϐρφωςη προσ 

τισ αρχϋσ τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, 

ϐπωσ η αρχό τησ ελαχιςτοπούηςησ, και  προςταςύασ των δεδομϋνων 
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αυτών, ιδύωσ αναφορικϊ με τα πρϐςωπα τα οπούα ϋχουν πρϐςβαςη και 

λαμβϊνουν γνώςη των δεδομϋνων αυτών και τουσ ϐρουσ πρϐςβαςησ ςε 

αυτϊ.  

4. Με την επιφϑλαξη ειδικϐτερων ρυθμύςεων ό προβλϋψεων ωσ προσ τισ 

προθεςμύεσ, περιοριςμοϑσ και διαδικαςύεσ πρϐςβαςησ, η πρϐςβαςη ςε 

δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που τηροϑνται για ςκοποϑσ 

αρχειοθϋτηςησ προσ το δημϐςιο ςυμφϋρον επιτρϋπεται εφϐςον :  

α) τα πρϐςωπα τα οπούα αφοροϑν τα δεδομϋνα ϋχουν δώςει τη ρητό 

ςυγκατϊθεςό τουσ,  

β) η επεξεργαςύα εύναι απαραύτητη για τη διαφϑλαξη ζωτικοϑ 

ςυμφϋροντοσ του υποκειμϋνου των δεδομϋνων ό ϊλλου φυςικοϑ 

προςώπου,  

γ)  η επεξεργαςύα εύναι απαραύτητη για την εκπλόρωςη καθόκοντοσ που 

εκτελεύται προσ το δημϐςιο ςυμφϋρον ό κατϊ την ϊςκηςη δημϐςιασ 

εξουςύασ που ϋχει ανατεθεύ ςτον τρύτο που αιτεύται πρϐςβαςη ςτα εν 

λϐγω δεδομϋνα,  

δ) η επεξεργαςύα εύναι απαραύτητη για τη θεμελύωςη, ϊςκηςη ό 

υποςτόριξη νομικών αξιώςεων,  

ε) επεξεργαςύα εύναι απαραύτητη για ςκοποϑσ επιςτημονικόσ ό ιςτορικόσ 

ϋρευνασ ό για ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ. 

5. Κατϊ παρϋκκλιςη απϐ το ϊρθρο 15 του Κανονιςμοϑ το υποκεύμενο των 

δεδομϋνων μπορεύ να περιοριςτεύ  εν ϐλω ό εν μϋρει το δικαύωμα 

πρϐςβαςησ του υποκειμϋνου των δεδομϋνων  ςε δεδομϋνα που το 

αφοροϑν, εφϐςον η ϊςκηςό του εύναι πιθανϐ να καταςτόςει αδϑνατη ό 

να παρακωλϑςουν ςοβαρϊ την επύτευξη των ςκοπών  αρχειοθϋτηςησ 

προσ το δημϐςιο ςυμφϋρον , ιδύωσ εϊν το αρχειακϐ υλικϐ δεν τηρεύται ςε 

ςυςχετιςμϐ με το ϐνομα του υποκειμϋνου των δεδομϋνων και η ϊςκηςη 

του δικαιώματοσ θα απαιτοϑςε δυςανϊλογη προςπϊθεια.  

6. Κατϊ παρϋκκλιςη απϐ το ϊρθρο 16 του Κανονιςμοϑ το υποκεύμενο των 

δεδομϋνων δεν ϋχει δικαύωμα διϐρθωςησ  των δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα που το αφοροϑν, εφϐςον η ϊςκηςό του εύναι πιθανϐ να 

καταςτόςουν αδϑνατη ό να παρακωλϑςουν ςοβαρϊ την επύτευξη των 

ςκοπών αρχειοθϋτηςησ προσ το δημϐςιο ςυμφϋρον ό την ϊςκηςη 

δικαιωμϊτων τρύτων. Εϊν το υποκεύμενο των δεδομϋνων αμφιςβητεύ 

βϊςιμα την ακρύβεια  των δεδομϋνων προςωπικοϑ που το αφοροϑν και 

τηροϑνται για τουσ ανωτϋρω ςκοποϑσ δϑναται να αιτηθεύ την κατϊθεςη 

ςυμπληρωματικών δεδομϋνων, τα οπούα κατϊ την κρύςη του υπευθϑνου 

επεξεργαςύασ μποροϑν να ενταχθοϑν κατϊ διακριτϐ τρϐπο ςτο αρχειακϐ 

υλικϐ. 

7. Κατϊ παρϋκκλιςη απϐ τα οριζϐμενα ϊρθρα 18, 19, 20 και 21 του 

Κανονιςμοϑ περιορύζονται τα δικαιώματα του υποκειμϋνου των 

δεδομϋνων, εφϐςον τα εν λϐγω δικαιώματα εύναι πιθανϐ να καταςτόςουν 

αδϑνατη ό να παρακωλϑςουν ςοβαρϊ την επύτευξη των ειδικών ςκοπών 
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αρχειοθϋτηςησ προσ το δημϐςιο ςυμφϋρον και εφϐςον οι περιοριςμού 

αυτού κρύνονται απαραύτητοι για την  εκπλόρωςη των εν λϐγω ςκοπών.  

 

Άρθρο 19 

(Άρθρο 89 Κανονιςμού) 

Επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα για ςκοπούσ   

επιςτημονικόσ ό ιςτορικόσ ϋρευνασ ό για ςτατιςτικούσ ςκοπούσ 

1. Η επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα για ςκοποϑσ  

επιςτημονικόσ ό ιςτορικόσ ϋρευνασ ό για ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ 

επιτρϋπεται εφϐςον:  

α) τα υποκεύμενα των δεδομϋνων ϋχουν δώςει τη ςυγκατϊθεςό τουσ.  

β) ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ϋχει όδη τα εν λϐγω δεδομϋνα απϐ 

αντύςτοιχεσ προηγοϑμενεσ ϋρευνεσ και τα υποκεύμενα των δεδομϋνων 

εύχαν ςυγκατατεθεύ ςε περαιτϋρω χρόςη ό ςε χρόςη για ςυναφεύσ 

ςκοποϑσ. 

γ) τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα προϋρχονται απϐ δημϐςια 

προςβϊςιμεσ πηγϋσ 

δ) Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ εύναι ςε θϋςη να αποδεύξει ϐτι η 

επεξεργαςύα εύναι απαραύτητη για τουσ ςκοποϑσ  επιςτημονικόσ ό 

ιςτορικόσ ϋρευνασ ό για ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ και δεν υπεριςχϑουν τα 

δικαιώματα των υποκειμϋνων των δεδομϋνων  

2. Η επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που εντϊςςονται ςτισ 

ειδικϋσ κατηγορύεσ του ϊρθρου 9 του Κανονιςμοϑ ό αφοροϑν ποινικϋσ 

διώξεισ, μϋτρα αςφαλεύασ ό καταδύκεσ για ςκοποϑσ  επιςτημονικόσ ό 

ιςτορικόσ ϋρευνασ ό για ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ επιτρϋπεται ςτισ 

ακϐλουθεσ περιπτώςεισ 

α) τα υποκεύμενα των δεδομϋνων ϋχουν δώςει τη ρητό ςυγκατϊθεςό 

τουσ. Εφϐςον πρϐκειται για ςυμμετοχό ςε δραςτηριϐτητεσ 

επιςτημονικόσ ϋρευνασ ςτο πλαύςιο κλινικών δοκιμών, εφαρμϐζονται οι 

ρυθμύςεισ των ϊρθρων 28 ϋωσ 34 του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθ. 536/2014 

του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου για τισ κλινικϋσ 

δοκιμϋσ φαρμϊκων που προορύζονται για τον ϊνθρωπο και για την 

κατϊργηςη τησ οδηγύασ 2001/20/ΕΚ. 

β) ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ϋχει όδη πρϐςβαςη ςτα εν λϐγω δεδομϋνα 

απϐ ςυναφεύσ προηγοϑμενεσ επιςτημονικϋσ ό ςτατιςτικϋσ ϋρευνεσ και τα 

υποκεύμενα των δεδομϋνων εύχαν ςυγκατατεθεύ ςε περαιτϋρω χρόςη ό ςε 

χρόςη για ςυναφεύσ ςκοποϑσ  

γ) o υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ εύναι ςε θϋςη να αποδεύξει  ϐτι η 

επεξεργαςύα εύναι απαραύτητη για τουσ ςκοποϑσ  επιςτημονικόσ ό 
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ιςτορικόσ ϋρευνασ ό για ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ και δεν υπεριςχϑουν τα 

δικαιώματα των υποκειμϋνων των δεδομϋνων.  

3. Η ςυγκατϊθεςη των υποκειμϋνων των δεδομϋνων που αναφϋρεται ςτισ 

παραγρϊφουσ 1 και 2 του παρϐντοσ μπορεύ να αφορϊ μύα ςυγκεκριμϋνη 

ϋρευνα ό ερευνητικϐ πρϐγραμμα ό μϋροσ αυτοϑ, περιςςϐτερεσ ϋρευνεσ  ό 

τομεύσ επιςτημονικόσ ϋρευνασ. την περύπτωςη αυτό  και πριν απϐ την 

παροχό τησ ςυγκατϊθεςησ  τα υποκεύμενα των δεδομϋνων 

ενημερώνονται ειδικϊ για τισ επιπτώςεισ τησ ςυγκατϊθεςόσ τουσ για 

περιςςϐτερεσ ϋρευνεσ ό για τομεύσ επιςτημονικόσ ϋρευνασ.  

4. Η επεξεργαςύα γενετικών δεδομϋνων ςε μεγϊλη κλύμακα για τουσ 

ςκοποϑσ  επιςτημονικόσ ϋρευνασ  υπϐκειται ςε προηγοϑμενη 

διαβοϑλευςη  με την Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ 

Χαρακτόρα κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 36 του Κανονιςμοϑ και το 

ϊρθρο 13 του παρϐντοσ νϐμου. 

5. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ που επεξεργϊζεται δεδομϋνα προςωπικοϑ 

χαρακτόρα για ςκοποϑσ επιςτημονικόσ ό ιςτορικόσ ϋρευνασ ό για 

ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ διαςφαλύζει και με τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα 

ϐτι υπϐκεινται ςε επεξεργαςύα μϐνο τα δεδομϋνα που εύναι κατϊλληλα 

και ςυναφό προσ τουσ ειδικοϑσ ςκοποϑσ τησ  εκϊςτοτε ϋρευνασ και 

περιορύζονται ςτο αναγκαύο για τουσ ςκοποϑσ για τουσ οπούουσ 

υποβϊλλονται ςε επεξεργαςύα μϋτρο.    

6. Κατϊ τον καθοριςμϐ των ςκοπών και των μϋςων επεξεργαςύασ ο 

υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ εφαρμϐζει κατϊλληλα τεχνικϊ και οργανωτικϊ 

μϋτρα ώςτε να ενςωματώνονται οι εγγυόςεισ και οι απαιτόςεισ του 

Κανονιςμοϑ και του παρϐντοσ ϊρθρου ςτην επεξεργαςύα και να 

προςτατεϑονται τα δικαιώματα των υποκειμϋνων των δεδομϋνων.  

7. Εφϐςον οι ςκοπού επιςτημονικόσ ό ιςτορικόσ ϋρευνασ ό οι ςτατιςτικού 

ςκοπού μποροϑν να επιτευχθοϑν με ανωνυμοπούηςη ό ψευδωνυμοπούηςη 

των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ 

προκρύνει την εκπλόρωςη των ςκοπών δια αυτοϑ του τρϐπου, εφϐςον 

αυτϐ δεν εμποδύζει την εκπλόρωςη των ςκοπών τησ ϋρευνασ.  

8. Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων των ϊρθρων  37-39 του Κανονιςμοϑ, 

ϐταν η επεξεργαςύα για ςκοποϑσ  επιςτημονικόσ ό ιςτορικόσ ϋρευνασ ό 

για ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ που γύνεται ςτο πλαύςιο ενϐσ ερευνητικοϑ 

προγρϊμματοσ  αφορϊ τισ ειδικϋσ κατηγορύεσ δεδομϋνων  του ϊρθρου 9 

του Κανονιςμοϑ ό δεδομϋνα αναφορικϊ με ποινικϋσ διώξεισ, μϋτρα 

αςφαλεύασ και καταδύκεσ , ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ μπορεύ να  ορύζει 

υπεϑθυνο προςταςύασ δεδομϋνων για τισ ανϊγκεσ και για το χρονικϐ 

διϊςτημα που διαρκεύ η ϋρευνα ςτο πλαύςιο του ςυγκεκριμϋνου 

ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ. Ωσ προσ τον οριςμϐ και τισ ειδικϐτερεσ 

υποχρεώςεισ του υπευθϑνου προςταςύασ δεδομϋνων  ιςχϑουν τα 

προβλεπϐμενα  ςτον Κανονιςμϐ και ςτο  ϊρθρο 14 του παρϐντοσ νϐμου.  
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9. Όταν η επεξεργαςύα για ςκοποϑσ επιςτημονικόσ ό ιςτορικόσ ϋρευνασ ό 

για ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ περιλαμβϊνει δεδομϋνα που αφοροϑν την 

υγεύα ό γενετικϊ δεδομϋνα ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ διαςφαλύζει ϐτι η  

επεξεργαςύα ανατύθεται ςε πρϐςωπα τα οπούα δεςμεϑονται εκ του νϐμου 

ό βϊςει κανϐνων που θεςπύζονται απϐ αρμϐδιουσ φορεύσ ςε τόρηςη 

επαγγελματικοϑ απορρότου ό  εχεμϑθειασ ό ϋχουν αναλϊβει  δϋςμευςη 

τόρηςησ εμπιςτευτικϐτητασ με νομικό πρϊξη που παρϊγει ϋννομεσ 

ςυνϋπειεσ.  

10. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ μπορεύ  να δημοςιεϑει δεδομϋνα προςωπικοϑ 

χαρακτόρα που επεξεργϊζεται ςτο πλαύςιο τησ ϋρευνασ, μϐνο εφϐςον 

υπϊρχει ςχετικό ρητό και ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη των προςώπων ςτα 

οπούα αναφϋρονται τα δεδομϋνα αυτϊ, ό εφϐςον εύναι απολϑτωσ 

απαραύτητο για την παρουςύαςη ερευνητικών αποτελεςμϊτων ιςτορικόσ 

ϋρευνασ.  

11. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ μπορεύ να αρνεύται αιτιολογημϋνα την  

ικανοπούηςη των δικαιωμϊτων που προβλϋπονται ςτα ϊρθρα  15, 16, 18 

και 21 του Κανονιςμοϑ , εφϐςον και ςτο μϋτρο που μπορεύ να 

καταςτόςουν αδϑνατη ό να παρακωλϑςουν ςοβαρϊ την επύτευξη των 

ςκοπών επιςτημονικόσ ό ιςτορικόσ ϋρευνασ ό ςτατιςτικών ςκοπών  και 

εφϐςον οι εν λϐγω περιοριςμού  εύναι απαραύτητοι για την εκπλόρωςη 

των εν λϐγω ςκοπών. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ  ενημερώνει το 

υποκεύμενο των δεδομϋνων που αιτεύται την ϊςκηςη των δικαιωμϊτων 

αυτών ςχετικϊ με τουσ περιοριςμοϑσ, εκτϐσ εϊν αυτϐ μπορεύ να αποβεύ 

επιζόμιο για τουσ ςκοποϑσ του περιοριςμοϑ. Σο υποκεύμενο των 

δεδομϋνων μπορεύ ςε περύπτωςη που περιορύζεται η ϊςκηςη των 

δικαιωμϊτων του να απευθυνθεύ ςτην Αρχό, η οπούα μπορεύ να ερευνόςει 

τη ςυνδρομό των προϒποθϋςεων του περιοριςμοϑ των δικαιωμϊτων και 

να ενημερώςει ςχετικϊ το υποκεύμενο, ςτο μϋτρο και εφϐςον η 

ενημϋρωςη αυτό δεν εύναι επιζόμια για την εκπλόρωςη των ςκοπών 

αυτών.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ’ 

Eπεξεργαςύα για τουσ ςκοπούσ τησ πρόληψησ, διερεύνηςησ, 

διακρύβωςησ, δύωξησ εγκλημϊτων και εκτϋλεςησ ποινικών 

κυρώςεων ςύμφωνα με την Οδηγύα 2016/680/ΕΕ  

 

Άρθρο 20 

(ϊρθρο 4 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ) 

Αρχϋσ που διϋπουν την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα 

 

1. Σα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που αποτελοϑν αντικεύμενο 

επεξεργαςύασ απϐ τισ κατϊ το ϊρθρο 3 παρϊγραφοσ 3 αρμϐδιεσ αρχϋσ για 

τουσ ςκοποϑσ τησ πρϐληψησ, τησ διερεϑνηςησ, τησ διακρύβωςησ ό τησ 

δύωξησ εγκλημϊτων ό τησ εκτϋλεςησ ποινικών κυρώςεων, 

περιλαμβανομϋνων τησ προςταςύασ απϐ απειλϋσ κατϊ τησ δημϐςιασ 

αςφϊλειασ και τησ αποτροπόσ τουσ: 

α. υποβϊλλονται ςε ςϑννομη και θεμιτό επεξεργαςύα 

β. ςυλλϋγονται για καθοριςµϋνουσ, ρητοϑσ  και νϐµιµουσ ςκοποϑσ και 

υφύςτανται θεμιτό και νϐμιμη επεξεργαςύα ενϐψει των ςκοπών αυτών  

γ. εύναι κατϊλληλα, ςυναφό και ϐχι περιςςϐτερα απϐ ϐςα κϊθε φορϊ 

απαιτεύται εν ϐψει των ςκοπών τησ επεξεργαςύασ 

δ. εύναι ακριβό και, ϐταν απαιτεύται, επικαιροποιοϑνται. Λαμβϊνονται ϐλα 

τα εϑλογα μϋτρα που διαςφαλύζουν τη χωρύσ καθυςτϋρηςη διαγραφό ό 

διϐρθωςη ανακριβών δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα 

λαμβανομϋνων υπϐψη των ςκοπών τησ επεξεργαςύασ 

ε. διατηροϑνται υπϐ μορφό που επιτρϋπει τον προςδιοριςμϐ τησ 

ταυτϐτητασ των υποκειμϋνων των δεδομϋνων μϐνο για το χρονικϐ 

διϊςτημα που απαιτεύται για την επύτευξη των ςκοπών για τουσ οπούουσ 

υποβϊλλονται ςε επεξεργαςύα 

ςτ. υποβϊλλονται ςε επεξεργαςύα κατϊ τρϐπο που να εγγυϊται, μεταξϑ 

ϊλλων με τη χρόςη κατϊλληλων τεχνικών και οργανωτικών μϋτρων, την 

κατϊλληλη αςφϊλεια των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ ησ προςταςύασ τουσ απϐ μη εγκεκριμϋνη ό 

παρϊνομη επεξεργαςύα, τυχαύα απώλεια, καταςτροφό ό φθορϊ,  

2. Η επεξεργαςύα απϐ τον ύδιο ό ϊλλο υπεϑθυνο επεξεργαςύασ για 

οποιονδόποτε εκ των προβλεπομϋνων  ςτο ϊρθρο 2 παρ. 3  ςκοπών, ο 

οπούοσ εύναι διαφορετικϐσ   απϐ εκεύνον για τον οπούο αρχικϊ 

ςυνελϋγηςαν τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα επιτρϋπεται εφϐςον:  
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α) ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ εύναι εξουςιοδοτημϋνοσ απϐ τον νϐμο ό το 

δύκαιο τησ Ένωςησ να επεξεργϊζεται τα εν λϐγω δεδομϋνα προςωπικοϑ 

χαρακτόρα για τον ςκοπϐ αυτϐν  και  

β) η επεξεργαςύα εύναι απαραύτητη και ανϊλογη προσ τον εν λϐγω ϊλλο 

ςκοπϐ, ςϑμφωνα με τον νϐμο  ό το δύκαιο τησ Ένωςησ.  

3. Δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που υποβϊλλονται ςε επεξεργαςύα για 

τουσ  ςκοποϑσ του ϊρθρου 2 παρ. 3 αλλϊ ϋχουν ςυλλεγεύ με ϊλλη νομικό 

βϊςη μποροϑν να τϑχουν περαιτϋρω επεξεργαςύασ μϐνο ςε περύπτωςη 

που επιτρϋπεται ρητϊ απϐ τον νϐμο. 

4. Η επεξεργαςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα απϐ τον ύδιο ό 

ϊλλο υπεϑθυνο επεξεργαςύασ εύναι ςυμβατό, εφϐςον γύνεται με ςκοπϐ 

την αρχειοθϋτηςη για λϐγουσ δημοςύου ςυμφϋροντοσ ό για ςκοποϑσ 

επιςτημονικόσ ό ιςτορικόσ ϋρευνασ ό για ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ , με την 

επιφϑλαξη των κατϊλληλων διαςφαλύςεων υπϋρ των δικαιωμϊτων και 

των ελευθεριών του υποκειμϋνου των δεδομϋνων που ορύζονται ςτα 

ϊρθρα 18 και 19 του παρϐντοσ νϐμου. 

5. Δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που ςυλλϋγονται απϐ τισ κατϊ το 

ϊρθρο 3 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου αρμϐδιεσ αρχϋσ για τουσ ςκοποϑσ 

του ϊρθρου 2 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου δεν υφύςτανται επεξεργαςύα 

για ςκοποϑσ διαφορετικοϑσ  απϐ τουσ οριζϐμενουσ ςτο εν λϐγω ϊρθρο, 

εκτϐσ εϊν αυτό η επεξεργαςύα επιτρϋπεται απϐ τον νϐμο  ό το δύκαιο τησ 

Ένωςησ. Όταν τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα υφύςτανται 

επεξεργαςύα για τϋτοιουσ ϊλλουσ ςκοποϑσ, εφαρμϐζεται ο κανονιςμϐσ 

(ΕΕ) 2016/679, εκτϐσ εϊν η επεξεργαςύα διενεργεύται ςτο πλαύςιο 

δραςτηριϐτητασ η οπούα δεν εμπύπτει ςτο πεδύο εφαρμογόσ του δικαύου 

τησ Ένωςησ.  

6. Η τόρηςη των διατϊξεων των προηγοϑμενων παραγρϊφων βαρϑνει τον 

υπεϑθυνο επεξεργαςύασ, ο οπούοσ εύναι ςε θϋςη να αποδεύξει τη 

ςυμμϐρφωςη προσ αυτϋσ  (αρχό τησ λογοδοςύασ). 

 

 

Άρθρο 21 

(ϊρθρο 5 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ) 

Προθεςμύεσ αποθόκευςησ και επανεξϋταςησ 

 

1. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ διατηρεύ τα  δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα 

που ςυλλϋγονται απϐ τισ κατϊ το ϊρθρο 3 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου 

αρμϐδιεσ αρχϋσ για τουσ ςκοποϑσ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 2 παρ. 3 του 

παρϐντοσ νϐμου για το χρονικϐ διϊςτημα που ϋχει οριςτεύ ενϐψει των 

ςκοπών και του πλαιςύου τησ επεξεργαςύασ. Ύςτερα απϐ την παρϋλευςη τησ 
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προθεςμύασ που ϋχει οριςτεύ ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ εύτε διαγρϊφει τα 

δεδομϋνα αυτϊ εύτε τα διατηρεύ, εφϐςον κριθεύ  με αιτιολογημϋνη απϐφαςη 

ϐτι απαιτεύται η περαιτϋρω διατόρηςη και επεξεργαςύα τουσ. 

2. τα κριτόρια, τα οπούα λαμβϊνονται υπϐψη κατϊ τον προςδιοριςμϐ τησ  

αρχικόσ περιϐδου τόρηςησ και  την περιοδικό επανεξϋταςη τησ 

αναγκαιϐτητασ διατόρηςησ, περιλαμβϊνονται ιδύωσ η βαρϑτητα του 

εγκλόματοσ ό/και τησ αντύςτοιχησ ποινικόσ κϑρωςησ, η ιδιϐτητα του 

υποκειμϋνου των δεδομϋνων ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο  22 του 

παρϐντοσ νϐμου, η ηλικύα του υποκειμϋνου και η ςοβαρϐτητα  του  κινδϑνου 

ό  τησ πιθανολογοϑμενησ απειλόσ κατϊ τησ δημϐςιασ αςφϊλειασ. Ο κατϊ το 

ϊρθρο 48 του παρϐντοσ νϐμου οριζϐμενοσ υπεϑθυνοσ προςταςύασ 

δεδομϋνων ςυμμετϋχει ςτη διαδικαςύα επανεξϋταςησ τησ αναγκαιϐτητασ 

περαιτϋρω διατόρηςησ των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα. Ο 

υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ διαςφαλύζει την τόρηςη των απαιτόςεων του 

ϊρθρου 20 του παρϐντοσ νϐμου και τησ παραγρϊφου 1 του παρϐντοσ 

ϊρθρου όδη κατϊ τον ςχεδιαςμϐ των ςχετικών επεξεργαςιών και των 

αντύςτοιχων ςυςτημϊτων και διαδικαςιών κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 41 

του παρϐντοσ νϐμου.   

3. Με την επιφϑλαξη ειδικών δικονομικών κανϐνων, οι κατηγορύεσ  δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα και των επεξεργαςιών, οι προθεςμύεσ τόρηςησ και 

διαγραφόσ των αντύςτοιχων δεδομϋνων και  οι προθεςμύεσ περιοδικόσ 

επανεξϋταςησ τησ αναγκαιϐτητασ περαιτϋρω διατόρηςησ αυτών, τα 

ειδικϐτερα κριτόρια για την περαιτϋρω διατόρηςη  και   η διαδικαςύα 

διαγραφόσ και επανεξϋταςησ ορύζονται με προεδρικϐ διϊταγμα που 

εκδύδεται ϑςτερα απϐ πρϐταςη του Αναπληρωτό Τπουργοϑ Εςωτερικών και 

του  Τπουργοϑ Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων  

 

 

Άρθρο 22 

(ϊρθρο 6 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ) 

Διϊκριςη μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών υποκειμϋνων των 

δεδομϋνων  

 

1. Κατϊ την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα απϐ τισ κατϊ 

το ϊρθρο  3 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου αρμϐδιεσ αρχϋσ για τουσ ςκοποϑσ  

που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 2 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου ο  υπεϑθυνοσ 

επεξεργαςύασ διακρύνει ςαφώσ,  κατϊ περύπτωςη και ςτον βαθμϐ του 

εφικτοϑ, μεταξϑ  διαφορετικών κατηγοριών υποκειμϋνων των 

δεδομϋνων. Διακρύνει ιδύωσ μεταξϑ : 

α) προςώπων ςε ςχϋςη με τα οπούα υπϊρχουν ςοβαρϋσ υπϐνοιεσ ϐτι 

διϋπραξαν ϋγκλημα  
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β) προςώπων ςε ςχϋςη με τα οπούα υπϊρχουν ςοβαρϋσ υπϐνοιεσ  ϐτι 

πρϐκειται να διαπρϊξουν ϋγκλημα  

γ) προςώπων, τα οπούα ϋχουν καταδικαςτεύ για ϋγκλημα  

δ) θυμϊτων εγκλόματοσ, προςώπων για τα οπούα οριςμϋνα πραγματικϊ 

περιςτατικϊ δημιουργοϑν την πεπούθηςη ϐτι μπορεύ να εύναι θϑματα 

εγκλόματοσ και των πολιτικώσ εναγϐντων  

ε) τρύτων προςώπων, ςυμμετεχϐντων αλλϊ μη διαδύκων ςε ποινικό 

διαδικαςύα, ϐπωσ, ιδύωσ μαρτϑρων, μαρτϑρων με ειδικϋσ γνώςεισ, 

πραγματογνωμϐνων, τεχνικών ςυμβοϑλων, διερμηνϋων, 

ςτ)  προςώπων επικοινωνύασ ό ςυνεργατών των προςώπων που 

αναφϋρονται ςτα ςτοιχεύα α) και β) και γ)  

 ζ) ϊλλων προςώπων, ϐπωσ προςτατευϐμενοι μϊρτυρεσ ό ςυνεργϊτεσ 

των κατϊ το ϊρθρο 3 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου αρμοδύων αρχών 

2.  Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ λαμβϊνει μϋτρα για την διϐρθωςη και 

επικαιροπούηςη των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα,  εφϐςον και 

ςτο μϋτρο που αυτϐ ςυνδϋεται με την διϊκριςη και την κατϊταξη ςτισ  

κατηγορύεσ τησ παραγρϊφου 1. 

 

Άρθρο 23  

(ϊρθρο 7 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ) 

 

Διϊκριςη μεταξύ των δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα και 

επαλόθευςη τησ ποιότητασ  

 

1. Σα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα τα οπούα βαςύζονται ςε 

πραγματικϊ περιςτατικϊ διακρύνονται, ςτον βαθμϐ του εφικτοϑ, απϐ τα 

δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα τα οπούα βαςύζονται ςε προςωπικϋσ 

εκτιμόςεισ. Σα δεδομϋνα που βαςύζονται ςε προςωπικϋσ εκτιμόςεισ 

καταχωρύζονται και τηροϑνται με τη ςχετικό ςημεύωςη που 

περιλαμβϊνει αιτιολογύα που επιτρϋπει τη  θεμελύωςη τησ προςωπικόσ 

εκτύμηςησ.  

2.  Οι κατϊ το ϊρθρο 3 παρ. 3 του παρϐντοσ αρμϐδιεσ αρχϋσ λαμβϊνουν κϊθε 

εϑλογο μϋτρο προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ ϐτι τα δεδομϋνα προςωπικοϑ 

χαρακτόρα που εύναι ανακριβό, ελλιπό ό δεν εύναι πλϋον 

επικαιροποιημϋνα δεν διαβιβϊζονται οϑτε διατύθενται. Για τον ςκοπϐ 

αυτϐ, κϊθε αρμϐδια αρχό ελϋγχει, ςτο μϋτρο του εφικτοϑ, την ποιϐτητα 

των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα πριν απϐ τη διαβύβαςη ό τη 
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διϊθεςη των δεδομϋνων αυτών. ε κϊθε διαβύβαςη δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα επιςυνϊπτονται, ςτο μϋτρο του δυνατοϑ, οι 

αναγκαύεσ πληροφορύεσ που επιτρϋπουν ςτην αρμϐδια αρχό που 

παραλαμβϊνει τα δεδομϋνα να αξιολογόςει την ακρύβεια, την πληρϐτητα, 

την αξιοπιςτύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, καθώσ και τον 

βαθμϐ επικαιροπούηςόσ τουσ.  

3.  Εφϐςον ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ διαπιςτώνει ϐτι ϋχει διαβιβϊςει 

ανακριβό δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα ό ϐτι τα δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα διαβιβϊςτηκαν παρανϐμωσ ενημερώνει 

πϊραυτα τουσ αποδϋκτεσ των δεδομϋνων. ε περύπτωςη που ο 

αποδϋκτησ διαπιςτώςει ϐτι ϋχουν διαβιβαςτεύ ανακριβό δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα ό ϐτι τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα 

διαβιβϊςτηκαν παρανϐμωσ, ο αποδϋκτησ τουσ οφεύλει να το 

γνωςτοποιόςει πϊραυτα ςτον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ που τα διαβύβαςε. 

την περύπτωςη αυτό, τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα 

διορθώνονται, διαγρϊφονται ό περιορύζεται η επεξεργαςύα ςϑμφωνα με 

το ϊρθρο 33 του παρϐντοσ νϐμου. 

 

 

Άρθρο 24 

(ϊρθρο 8 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ) 

Νομιμότητα τησ επεξεργαςύασ 

 

1.  Η επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ  χαρακτόρα, εύναι ςϑννομη μϐνον 

εϊν βαςύζεται  ςτον νϐμο ό ςτο δύκαιο τησ Ένωςησ και εύναι απαραύτητη 

για την εκτϋλεςη καθόκοντοσ που αςκεύται απϐ τισ κατϊ το ϊρθρο 3 παρ. 

3 του παρϐντοσ νϐμου αρμϐδιεσ αρχϋσ για τουσ ςκοποϑσ που 

προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 2 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου και βαςύζεται 

ςτον νϐμο ό ςτο δύκαιο τησ Ένωςησ. 

2. Η νομικό βϊςη που ρυθμύζει την επεξεργαςύα ςτο πλαύςιο του παρϐντοσ 

κεφαλαύου  καθορύζει τουλϊχιςτον τουσ ςτϐχουσ τησ επεξεργαςύασ, τα 

δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που υποβϊλλονται ςε επεξεργαςύα και 

τουσ ςκοποϑσ τησ επεξεργαςύασ. 

3.  Εϊν δεν υπϊρχει ρητό πρϐβλεψη ςτον νϐμο, η επεξεργαςύα επιτρϋπεται 

εφϐςον εύναι απολϑτωσ απαραύτητη για τη διαφϑλαξη ζωτικών 

ςυμφερϐντων του υποκειμϋνου των δεδομϋνων ό ϊλλου προςώπου ό 

αφορϊ δεδομϋνα τα οπούα ϋχουν προδόλωσ δημοςιοποιηθεύ απϐ το 

υποκεύμενο των δεδομϋνων. 

4.   Δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που εμπύπτουν ςτουσ ςκοποϑσ  του 

ϊρθρου  2 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου, αλλϊ ϋχουν ςυλλεγεύ με ϊλλη 
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νομικό βϊςη μποροϑν να τϑχουν περαιτϋρω επεξεργαςύασ μϐνο ςε 

περύπτωςη που επιτρϋπεται απϐ το εθνικϐ δύκαιο.  

 

Άρθρο 25 

(ϊρθρο 9 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ) 

Ειδικού όροι ωσ προσ τη διαβύβαςη δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα  

 

1. Εφϐςον προβλϋπονται ειδικού ϐροι ωσ προσ την επεξεργαςύα των 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που εμπύπτουν ςτισ ρυθμύςεισ του 

κεφαλαύου Γ του παρϐντοσ νϐμου, ϐπωσ η απαγϐρευςη περαιτϋρω 

διαβύβαςησ ό η απαγϐρευςη χρόςησ για ϊλλουσ ςκοποϑσ, η διαβιβϊζουςα 

αρμϐδια αρχό ενημερώνει τον αποδϋκτη των εν λϐγω δεδομϋνων ςχετικϊ 

με αυτοϑσ τουσ ϐρουσ και την υποχρϋωςη τόρηςόσ τουσ.  

 

2. Η διαβιβϊζουςα αρμϐδια αρχό δεν επιτρϋπεται να επιβϊλλει ςε αποδϋκτεσ 

ςε ϊλλα κρϊτη μϋλη ό ςε οργανιςμοϑσ, υπηρεςύεσ και ϐργανα που ϋχουν 

ςυςταθεύ ςϑμφωνα με τον τύτλο V κεφϊλαια 4 και 5 ΛΕΕ, ϊλλουσ ϐρουσ 

εκτϐσ απϐ εκεύνουσ που ιςχϑουν για ανϊλογεσ διαβιβϊςεισ δεδομϋνων 

εντϐσ τησ Ελληνικόσ Επικρϊτειασ .  

 

3.   Με την εξαύρεςη τησ  διαβύβαςησ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα για 

ςκοποϑσ αρχειοθϋτηςησ προσ το δημϐςιο ςυμφϋρον ό για ςκοποϑσ 

επιςτημονικόσ ό ιςτορικόσ ϋρευνασ ό για ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ, η 

διαβύβαςη των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ςε ϊλλο υπεϑθυνο 

επεξεργαςύασ για ςκοποϑσ που δεν εμπύπτουν ςε αυτοϑσ του ϊρθρου 2 

παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου.  επιτρϋπεται μϐνο εϊν προβλϋπεται ςτο νϐμο 

ό ςτο δύκαιο τησ Ένωςησ ό εϊν απαιτεύται για τη διαφϑλαξη ζωτικοϑ 

ςυμφϋροντοσ του υποκειμϋνου των δεδομϋνων ό ϊλλου προςώπου και ο 

αποδϋκτησ νομιμοποιεύται να επεξεργαςτεύ τα διαβιβαζϐμενα δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα για τον ϊλλο ςκοπϐ. 

 

 

Άρθρο 26 

(ϊρθρο10 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ) 

 

Επεξεργαςύα ειδικών κατηγοριών δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα 

1. Η επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που αποκαλϑπτουν 

τη φυλετικό ό εθνοτικό καταγωγό, τα πολιτικϊ φρονόματα, τισ 

θρηςκευτικϋσ ό φιλοςοφικϋσ πεποιθόςεισ, ό τη ςυμμετοχό ςε 
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ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη, καθώσ και η επεξεργαςύα γενετικών 

δεδομϋνων, βιομετρικών δεδομϋνων για την αποκλειςτικό ταυτοπούηςη 

ενϐσ φυςικοϑ προςώπου ό δεδομϋνων που αφοροϑν ςτην υγεύα ό τη 

ςεξουαλικό ζωό ό τον ςεξουαλικϐ προςανατολιςμϐ επιτρϋπονται μϐνο 

ϐταν εύναι απολϑτωσ αναγκαύα για την επύτευξη των ςκοπών που 

προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 2 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου., και εφϐςον:  

 

α) επιτρϋπεται απϐ τον νϐμο  ό το δύκαιο τησ Ένωςησ 

β) επιβϊλλεται για την προςταςύα των ζωτικών ςυμφερϐντων του 

υποκειμϋνου των δεδομϋνων ό ϊλλου φυςικοϑ προςώπου,  

γ) η επεξεργαςύα αυτό αφορϊ ςε δεδομϋνα τα οπούα ϋχουν προδόλωσ 

δημοςιοποιηθεύ απϐ το υποκεύμενο των δεδομϋνων εν επιγνώςει  ϐτι 

ενδϋχεται να αποτελϋςουν αντικεύμενο επεξεργαςύασ απϐ δημϐςιεσ αρχϋσ. 

 

2. Όταν η επεξεργαςύα αφορϊ τισ ειδικϋσ κατηγορύεσ δεδομϋνων τησ 

παραγρϊφου 1 , θα πρϋπει να εφαρμϐζονται κατϊλληλεσ διαςφαλύςεισ 

για την προςταςύα του υποκειμϋνου των δεδομϋνων, ϐπωσ: 

α. ειδικϋσ προδιαγραφϋσ και απαιτόςεισ για την αςφϊλεια ό την ϊςκηςη 

ελϋγχου τησ επεξεργαςύασ  

β. ςυγκεκριμϋνεσ  και ςϑντομεσ προθεςμύεσ εντϐσ των οπούων  

επανεξετϊζεται και τεκμηριώνεται η αναγκαιϐτητα τησ περαιτϋρω 

τόρηςησ των εν λϐγω δεδομϋνων,  

γ. μϋτρα που θα ενιςχϑουν το αύςθημα υπευθυνϐτητασ των προςώπων  

που εμπλϋκονται ςε διαδικαςύεσ επεξεργαςύασ,  

δ. περιοριςμού ςτην πρϐςβαςη ςτα εν λϐγω δεδομϋνων ςτο πλαύςιο τησ 

αρμϐδιασ αρχόσ , 

ε. τόρηςη και επεξεργαςύα των  ειδικών κατηγοριών δεδομϋνων κατϊ 

τρϐπο διακριτϐ απϐ την επεξεργαςύα ϊλλων κατηγοριών δεδομϋνων  

ςτ. ψευδωνυμοπούηςη των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που 

ανόκουν ςτισ ειδικϋσ κατηγορύεσ, εφϐςον αυτϐ δεν παρεμποδύζει την 

επύτευξη του ςκοποϑ τησ επεξεργαςύασ 

ζ. κρυπτογρϊφηςη των εν λϐγω  δεδομϋνων  

η. ειδικϋσ διαδικαςτικϋσ ρυθμύςεισ που διαςφαλύζουν τη νϐμιμη 

επεξεργαςύα και την προςταςύα των δικαιωμϊτων των προςώπων ςε 

περύπτωςη διαβύβαςησ  ό επεξεργαςύασ  των δεδομϋνων  αυτών  για 

ϊλλουσ ςκοποϑσ. 

 

 

Άρθρο 27 

(ϊρθρο 11 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ) 

Αυτοματοποιημϋνη ατομικό λόψη αποφϊςεων 
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1. Απαγορεϑεται η λόψη απϐφαςησ που βαςύζεται αποκλειςτικϊ ςε 

αυτοματοποιημϋνη επεξεργαςύα, περιλαμβανομϋνησ τησ κατϊρτιςησ προφύλ, 

η οπούα παρϊγει δυςμενό ϋννομα αποτελϋςματα για το υποκεύμενο των 

δεδομϋνων ό θύγει αυτϐ ςε μεγϊλο βαθμϐ, εκτϐσ εϊν προβλϋπεται ρητϊ απϐ 

διϊταξη νϐμου, η οπούα προβλϋπει ρητϊ κατϊλληλεσ διαςφαλύςεισ για τα 

δικαιώματα και τισ ελευθερύεσ του υποκειμϋνου των δεδομϋνων, ϐπωσ η  

πρϐβλεψη για ειδικό ενημϋρωςη του υποκειμϋνου των δεδομϋνων, το 

δικαύωμα εξαςφϊλιςησ ανθρώπινησ παρϋμβαςησ, το δικαύωμα διατϑπωςησ 

τησ ϊποψησ του υποκειμϋνου των δεδομϋνων, το δικαύωμα να απαιτόςει 

αιτιολϐγηςη τησ απϐφαςησ που ελόφθη κατϐπιν τησ εν λϐγω αξιολϐγηςησ 

και το δικαύωμα αμφιςβότηςησ τησ απϐφαςησ κι επανεξϋταςησ αυτόσ απϐ 

πρϐςωπο/ ϐργανο . 

 

2.  Οι αποφϊςεισ που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 1 του παρϐντοσ ϊρθρου 

δεν επιτρϋπεται να βαςύζονται ςτισ ειδικϋσ κατηγορύεσ δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 3 παρ. 1 ια), εκτϐσ εϊν 

προβλϋπεται ρητϊ απϐ διϊταξη νϐμου και υφύςτανται κατϊλληλα μϋτρα για 

την προςταςύα των δικαιωμϊτων, των ελευθεριών και των ϋννομων 

ςυμφερϐντων του υποκειμϋνου των δεδομϋνων, ςτα οπούα 

ςυμπεριλαμβϊνονται τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 26 παρ. 2 του παρϐντοσ 

νϐμου.   

 

3.  Απαγορεϑεται η κατϊρτιςη προφύλ που ϋχει ωσ αποτϋλεςμα διακρύςεισ εισ 

βϊροσ φυςικών προςώπων με βϊςη τισ ειδικϋσ κατηγορύεσ δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 3 παρ. 1 ια) του 

παρϐντοσ νϐμου. 

 

 

Άρθρο 28  

Φρόςη ςυςτημϊτων λόψησ ό/και καταγραφόσ όχου και εικόνασ 

ςε δημόςιουσ χώρουσ 

 

1. Η εγκατϊςταςη και λειτουργύα ςε δημϐςιουσ χώρουσ ςυςτημϊτων λόψησ 

ό/και καταγραφόσ όχου και εικϐνασ   επιτρϋπεται εφϐςον   

πραγματοποιεύται  απϐ τισ κατϊ το ϊρθρο  3 παρ. 3  του παρϐντοσ νϐμου 

αρμϐδιεσ αρχϋσ ό υπϐ τον ϋλεγχο αυτών για τουσ ςκοποϑσ. 

α) τησ    πρϐληψησ, διερεϑνηςησ, διακρύβωςησ, βεβαύωςησ ό τησ δύωξησ 

εγκλημϊτων βύασ, διακύνηςησ ναρκωτικών, εμπορύασ ανθρώπων, κοινώσ 

επικύνδυνων εγκλημϊτων, εγκλημϊτων κατϊ τησ αςφϊλειασ των 

ςυγκοινωνιών, και εγκλημϊτων κατϊ τησ ιδιοκτηςύασ, ϐταν με βϊςη 

πραγματικϊ ςτοιχεύα ςυντρϋχουν επαρκεύσ ενδεύξεισ ϐτι τελϋςθηκαν ό 
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πρϐκειται να τελεςθοϑν τϋτοιεσ πρϊξεισ  ό τησ εκτϋλεςησ ποινικών 

κυρώςεων και  

β) τησ προςταςύασ απϐ απειλϋσ κατϊ τησ δημϐςιασ αςφϊλειασ.  

 

2. Η λόψη και καταγραφό των δεδομϋνων εικϐνασ και όχου πρϋπει να 

περιορύζονται ςε εκεύνα που εύναι αναγκαύα, πρϐςφορα και ϐχι 

περιςςϐτερα απϐ ϐςα χρειϊζονται για την επύτευξη των ςκοπών τησ 

παραγρϊφου 1. Η εγκατϊςταςη και λειτουργύα ςυςτημϊτων επιτόρηςησ ςε 

δημϐςιουσ χώρουσ επιτρϋπεται ϐταν οι ςκοπού αυτού δεν μποροϑν να 

επιτευχθοϑν εξύςου αποτελεςματικϊ με ϊλλα ηπιϐτερα μϋςα. Οι αρχϋσ 

αυτϋσ λαμβϊνονται υπϐψη ιδύωσ ςε ςχϋςη με το εύδοσ των δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα που λαμβϊνονται/καταγρϊφονται την ϋκταςη και 

περιοχό που καλϑπτει ϋνα τϋτοιο ςϑςτημα και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 

και ρυθμύςεισ ωσ την εςτύαςη και τη λόψη.   

3. Απαγορεϑεται η λειτουργύα ςυςτημϊτων επιτόρηςησ ςε δημϐςιεσ 

υπαύθριεσ ςυναθρούςεισ, που διεξϊγονται ειρηνικϊ και χωρύσ ϐπλα, εφϐςον 

α) ϋχουν νομύμωσ γνωςτοποιηθεύ ςτην κατϊ τϐπο αρμϐδια αςτυνομικό 

αρχό και β) δεν ϋχουν απαγορευθεύ κατϊ το ϊρθρο 11 παρ. 2 του 

υντϊγματοσ.  Κατ’ εξαύρεςη επιτρϋπεται, ϑςτερα απϐ εντολό του 

εκπροςώπου τησ ειςαγγελικόσ αρχόσ, η λειτουργύα ςταθερών και φορητών 

καμερών, ϐταν κατϊ τη διεξαγωγό τησ ςυνϊθροιςησ τελοϑνται τα 

εγκλόματα τησ παρ. 1  του παρϐντοσ ό προπαραςκευαςτικϋσ πρϊξεισ αυτών  

ό με βϊςη πραγματικϊ ςτοιχεύα ςυντρϋχουν επαρκεύσ ενδεύξεισ ϐτι θα 

τελεςθοϑν τα εγκλόματα τησ παρ. 1  Δεν απαιτεύται εντολό τησ 

ειςαγγελικόσ αρχόσ για τη λειτουργύα φορητών καμερών, ϐταν απειλεύται 

με ϊμεςο κύνδυνο η ζωό ό η ςωματικό ακεραιϐτητα προςώπων. 

 

4. Σα δεδομϋνα καταςτρϋφονται ϑςτερα απϐ την πϊροδο δεκαπϋντε ημερών 

απϐ τη ςυλλογό τουσ, εφϐςον δεν αποτυπώνουν κρύςιμο ςυμβϊν που 

εμπύπτει ςτον επιδιωκϐμενο ςκοπϐ. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ εξαςφαλύζει 

ϐτι η διαγραφό πραγματοποιεύται με αυτϐματη μϋθοδο και ϐτι τα 

καταςτρεφϐμενα δεδομϋνα δεν εύναι δυνατϐ να ανακτηθοϑν.  Δεδομϋνα 

που αφοροϑν γεγονϐτα που εμπύπτουν ςτον επιδιωκϐμενο ςκοπϐ 

αποθηκεϑονται και διατηροϑνται, εφϐςον εύναι απαραύτητα για την 

διερεϑνηςη εγκλημϊτων τησ παρ. 1 του παρϐντοσ και διαγρϊφονται ϑςτερα 

απϐ την ϋκδοςη αμετϊκλητησ δικαςτικόσ απϐφαςησ ό την οριςτικό παϑςη 

τησ δύωξησ ό την παρϋλευςη του χρϐνου παραγραφόσ.  
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Άρθρο 29 

υγκατϊθεςη του υποκειμϋνου 

 

1. Όταν η επεξεργαςύα βαςύζεται, ςϑμφωνα με ρητό διϊταξη νϐμου, ςτη 

ςυγκατϊθεςη του υποκειμϋνου των δεδομϋνων ό αφορϊ μϋτρα που ϋχει 

ζητόςει το ύδιο το υποκεύμενο των δεδομϋνων, ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ  

εύναι ςε θϋςη να αποδεύξει ϐτι το υποκεύμενο των δεδομϋνων 

ςυγκατατϋθηκε για την επεξεργαςύα των δεδομϋνων του προςωπικοϑ 

χαρακτόρα ό  αιτόθηκε μϋτρα που ςυνεπϊγονται τϋτοια επεξεργαςύα.  

2. Πριν την παροχό τησ ςυγκατϊθεςησ, το υποκεύμενο των δεδομϋνων 

ενημερώνεται ςχετικϊ με τον ςκοπϐ τησ επεξεργαςύασ, το εύδοσ των 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που υπϐκειται ςε επεξεργαςύα και 

ιδύωσ για την περύπτωςη που η επεξεργαςύα αφορϊ ειδικϋσ κατηγορύεσ 

δεδομϋνων, τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ, την προβλεπϐμενη διϊρκεια 

αυτόσ και τουσ ςυνόθεισ αποδϋκτεσ των δεδομϋνων. Σο υποκεύμενο των 

δεδομϋνων ενημερώνεται επύςησ  για τισ κατϊ νϐμο ςυνϋπειεσ τησ 

ςυγκατϊθεςησ ό τησ μη παροχόσ τησ καθώσ και για το δικαύωμα 

ανϊκληςησ αυτόσ.   

3. Η ςυγκατϊθεςη εύναι ςαφόσ, ςυγκεκριμϋνη, ϋγγραφη  και εν πλόρει 

επιγνώςει, δόλωςη, με την οπούα το υποκεύμενο των δεδομϋνων δηλώνει  

ϐτι ςυμφωνεύ, να αποτελϋςουν αντικεύμενο επεξεργαςύασ τα δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα που το αφοροϑν. Η ςυγκατϊθεςη θεωρεύται 

ϋγκυρη μϐνο ϐταν βαςύζεται ςτην ελεϑθερη απϐφαςη του υποκειμϋνου, 

ενώ αξιολογοϑνται οι ςυνθόκεσ υπϐ τισ οπούεσ δϐθηκε. 

4. Σο υποκεύμενο των δεδομϋνων ϋχει δικαύωμα να ανακαλϋςει τη 

ςυγκατϊθεςό του ανϊ πϊςα ςτιγμό. Η ανϊκληςη τησ ςυγκατϊθεςησ δεν 

θύγει τη νομιμϐτητα τησ επεξεργαςύασ που βαςύςτηκε ςτη ςυγκατϊθεςη 

προ τησ ανϊκληςόσ τησ 

5. Εϊν η ςυγκατϊθεςη του υποκειμϋνου των δεδομϋνων παρϋχεται ςτο 

πλαύςιο γραπτόσ δόλωςησ, η οπούα αφορϊ και ϊλλα θϋματα, το αύτημα 

για ςυγκατϊθεςη υποβϊλλεται κατϊ τρϐπο ώςτε να εύναι ςαφώσ 

διακριτϐ απϐ τα ϊλλα θϋματα, ςε κατανοητό και εϑκολα προςβϊςιμη 

μορφό, χρηςιμοποιώντασ ςαφό και απλό διατϑπωςη. 

6. Εϊν πρϐκειται για επεξεργαςύα ειδικών κατηγοριών δεδομϋνων , η 

ςυγκατϊθεςη πρϋπει διακριτϊ και ευκρινώσ να αναφϋρεται ςε αυτϊ τα 

δεδομϋνα.   
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Άρθρο 30 

 

Ανακούνωςη και Δημοςιοπούηςη  

δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα 

 

1. Η ανακούνωςη ό  δημοςιοπούηςη απϐ τισ κατϊ το ϊρθρο 3 παρ. 3 του 

παρϐντοσ νϐμου αρμϐδιεσ αρχϋσ  δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που 

αφοροϑν πρϐςωπο, το οπούο φϋρεται ωσ ϑποπτο ό εύναι κατηγοροϑμενο 

ό ϋχει καταδικαςτεύ  για την τϋλεςη εγκλόματοσ επιτρϋπεται εφϐςον 

α) αφορϊ ιδιαύτερα ςοβαρϊ εγκλόματα.  

β) η ανακούνωςη/ δημοςιοπούηςη εύναι απολϑτωσ απαραύτητη για τη 

διακρύβωςη των υπϐ α) εγκλημϊτων, ϐπωσ ιδύωσ η ανεϑρεςη υπϐπτου ό 

διαφεϑγοντοσ τη ςϑλληψη,  ό για την προςταςύα τησ ζωόσ ό  ζωτικοϑ  

ςυμφερϐντοσ  τρύτων προςώπων, ιδύωσ ςτην περύπτωςη που το 

πρϐςωπο τα δεδομϋνα του οπούου ανακοινώνονται ό δημοςιοποιοϑνται 

θεωρεύται  επικύνδυνο για τη δημϐςια τϊξη 

γ) η ανακούνωςη/δημοςιοπούηςη πραγματοποιεύται ϑςτερα απϐ 

αιτιολογημϋνη απϐφαςη του αρμϐδιου Ειςαγγελϋα. Κατϊ τησ 

ειςαγγελικόσ διϊταξησ επιτρϋπεται προςφυγό εντϐσ δϑο (2) ηµερών απϐ 

τη γνωςτοπούηςη ςτο πρϐςωπο το οπούο αφοροϑν τα δεδομϋνων. Η 

προςφυγό αςκεύται ενώπιον του Προώςτϊµενου τησ Ειςαγγελύασ 

Πρωτοδικών ό του Προώςτϊµενου τησ Ειςαγγελύασ Εφετών, εϊν η 

υπϐθεςη εκκρεµεύ ςτο Εφετεύο, ο οπούοσ αποφαύνεται εντϐσ δϑο (2) 

ηµερών. Μϋχρι να αποφανθεύ ο αρµϐδιοσ Ειςαγγελϋασ απαγορεϑεται η 

εκτϋλεςη τησ διϊταξησ και η ανακούνωςη ό δηµοςιοπούηςη δεδοµϋνων. 

 

2. Η ανακούνωςη ό δημοςιοπούηςη περιορύζεται ςτα δεδομϋνα προςωπικοϑ 

χαρακτόρα που εύναι απαραύτητα για την εκπλόρωςη των ςκοπών που  

προβλϋπονται ςτην παρϊγραφο 1 και πρϋπει να γύνεται με τρϐπο και 

μϋςα, ώςτε να μην προςβϊλλονται υπϋρμετρα τα δικαιώματα του 

υποκειμϋνου των δεδομϋνων και ιδύωσ   το τεκμόριο αθωϐτητασ ό τα 

δικαιώματα τρύτων προςώπων.  

3. Η ανακούνωςη ό  δημοςιοπούηςη πραγματοποιεύται μϐνο για οριςμϋνο 

χρονικϐ διϊςτημα, το οπούο εύναι απολϑτωσ απαραύτητο για την 

εξυπηρϋτηςη του ειδικοϑ επιδιωκϐμενου κατϊ την παρϊγραφο 1 του 

παρϐντοσ ςκοποϑ.  Εϊν εκπληρωθεύ ο επιδιωκϐμενοσ ςκοπϐσ  ό παρϋλθει  

το οριςμϋνο διϊςτημα  χωρύσ να κριθεύ  αναγκαύα η παρϊταςό  του, 

λαμβϊνονται   ϐλα τα μϋτρα που εύναι αναγκαύα για την ϊρςη τησ 
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ςχετικόσ δημοςιοπούηςησ ϐπωσ η αποανϊρτηςη απϐ ιςτοςελύδα τησ 

αρμϐδιασ αρχόσ.  

4 ε περύπτωςη παϑςησ τησ ποινικόσ δύωξησ ό αθώωςησ προςώπου, 

δεδομϋνα του οπούου ανακοινώθηκαν η δημοςιοποιόθηκαν ςϑμφωνα με 

την παρϊγραφο 1 η αρμϐδια αρχό  που προϋβη ςτην αρχικό ανακούνωςη 

ό δημοςιοπούηςη προβαύνει ςε ανϊλογη ανακούνωςη  ό δημοςιοπούηςη, 

εκτϐσ εϊν το υποκεύμενο των δεδομϋνων αντιτϊςςεται ςε αυτό.  

 

Άρθρο 31 

[Άρθρο 13 Οδηγίας 2016/680/ΕΕ] 

Δικαύωμα ενημϋρωςησ του υποκειμϋνου των δεδομϋνων 

1.  Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ παρϋχει κατϊ το ςτϊδιο τησ ςυλλογόσ ςτο 

υποκεύμενο των δεδομϋνων τουλϊχιςτον τισ ακϐλουθεσ πληροφορύεσ: 

α) την ταυτϐτητα και τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ του υπεϑθυνου 

επεξεργαςύασ 

β)  τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ του υπεϑθυνου προςταςύασ δεδομϋνων, 

κατϊ περύπτωςη 

 γ)  τουσ ςκοποϑσ τησ επεξεργαςύασ για την οπούα προορύζονται τα 

δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα  

δ)  το δικαύωμα υποβολόσ καταγγελύασ ςτην κατϊ περύπτωςη αρμϐδια 

εποπτικό αρχό και τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ με αυτό 

ε)  την ϑπαρξη δικαιώματοσ υποβολόσ αιτόματοσ ςτον υπεϑθυνο 

επεξεργαςύασ για πρϐςβαςη ςτα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα και 

διϐρθωςη ό διαγραφό δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και 

περιοριςμϐ τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα 

που αφοροϑν ςτο εν λϐγω πρϐςωπο. 

  

2.  Εϊν η ςυλλογό των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα δεν ϋχει γύνει 

απϐ το ύδιο το υποκεύμενο των δεδομϋνων  ό ϋχει γύνει χωρύσ τη γνώςη 

αυτοϑ ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ παρϋχει ςτο υποκεύμενο των 

δεδομϋνων πϋραν των προβλεπομϋνων ςτην παρϊγραφο 1 πληροφοριών 

τισ ακϐλουθεσ πληροφορύεσ, προκειμϋνου να καταςτεύ δυνατό η ϊςκηςη 

των δικαιωμϊτων του  

α) τη νομικό βϊςη τησ επεξεργαςύασ·  
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β)  το χρονικϐ διϊςτημα αποθόκευςησ των δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα ό, ϐταν αυτϐ εύναι αδϑνατο, τα κριτόρια που καθορύζουν το εν 

λϐγω διϊςτημα·  

γ) τουσ αποδϋκτεσ ό τισ κατηγορύεσ αποδεκτών των δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα, μεταξϑ ϊλλων ςε τρύτεσ χώρεσ ό διεθνεύσ 

οργανιςμοϑσ· 

 

3. Με την επιφϑλαξη ϊλλων ειδικών ρυθμύςεων, ϐταν η ςυλλογό δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα γύνει ςε ςυνθόκεσ μυςτικϐτητασ,  ο υπεϑθυνοσ 

επεξεργαςύασ παρϋχει ςτο υποκεύμενο των δεδομϋνων τισ προβλεπϐμενεσ 

ςτισ παραγρϊφουσ 1 και 2 πληροφορύεσ, ϐταν και εφϐςον αυτϐ 

ενημερωθεύ νομύμωσ για το γεγονϐσ τησ εν λϐγω ςυλλογόσ. 

 

4. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ, κατϐπιν αιτιολογημϋνησ απϐφαςησ του ςτην 

οπούα ϋχει λϊβει δεϐντωσ υπϐψη του τα ϋννομα ςυμφϋροντα του 

ενδιαφερϐμενου φυςικοϑ προςώπου καθώσ και τον χρϐνο ολοκλόρωςησ 

τησ διαδικαςύασ που διεξϊγεται για τουσ ςκοποϑσ του ϊρθρου 2 παρ. 3 

του παρϐντοσ νϐμου, δϑναται να καθυςτερόςει ό να περιορύςει ό και να 

παραλεύψει την παροχό, ςτο υποκεύμενο των δεδομϋνων, των 

πληροφοριών που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 1-3  του παρϐντοσ 

ϊρθρου, εφϐςον αυτϐ εύναι αναγκαύο για 

α) την αποφυγό τησ παρακώλυςησ ό τησ ςυςκϐτιςησ των διεξαγϐμενων 

ερευνών, αναγκαύων πρϊξεων και διαδικαςιών για την επύτευξη των 

ςκοπών του ϊρθρου 2 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου 

β) την αποφυγό τησ αποτροπόσ ό παρεμπϐδιςησ τησ πρϐληψησ, τησ 

διαπύςτωςησ, τησ διερεϑνηςησ ό τησ δύωξησ ποινικών αδικημϊτων ό τησ 

εκτϋλεςησ ποινικών κυρώςεων 

γ) την προςταςύα τησ δημϐςιασ αςφϊλειασ· 

δ) την προςταςύα τησ εθνικόσ αςφϊλειασ 

ε) την προςταςύα των δικαιωμϊτων και των ελευθεριών τρύτων 

 

5. Σο υποκεύμενο των δεδομϋνων μπορεύ ςε περύπτωςη που δεν παρϋχονται 

οι πληροφορύεσ ςϑμφωνα με τισ προηγοϑμενεσ παραγρϊφουσ να 

απευθυνθεύ ςτην αρμϐδια εποπτικό αρχό. Η αρμϐδια εποπτικό αρχό  

μπορεύ να ερευνόςει τη ςυνδρομό των προϒποθϋςεων του περιοριςμοϑ 

του δικαιώματοσ και να ενημερώςει ςχετικϊ το υποκεύμενο, τουλϊχιςτον 

ϐτι ϋλαβαν χώρα ϐλεσ οι αναγκαύεσ επαληθεϑςεισ ό η επανεξϋταςη απϐ 

αυτό. Η αρμϐδια εποπτικό αρχό ενημερώνει επύςησ το υποκεύμενο των 

δεδομϋνων για το δικαύωμϊ του να αςκόςει δικαςτικό προςφυγό. 
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Άρθρο 32 

[Άρθρα 14 – 15 Οδηγίας 2016/680/ΕΕ] 

 

Δικαύωμα πρόςβαςησ του υποκειμϋνου των δεδομϋνων 

ςτα δεδομϋνα προςωπικού χαρακτόρα  

 

1. Σο υποκεύμενο των δεδομϋνων δικαιοϑται κατϐπιν ϋγγραφου αιτόματϐσ 

του να λαμβϊνει απϐ τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ επιβεβαύωςη του κατϊ 

πϐςον δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που το αφοροϑν ϋχουν 

υποβληθεύ ό εξακολουθοϑν να υποβϊλλονται ό ϐχι ςε επεξεργαςύα και, 

εφϐςον ςυμβαύνει αυτϐ, να αποκτϊ πρϐςβαςη ςτα δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα και τισ ακϐλουθεσ πληροφορύεσ: 

α)  τουσ ςκοποϑσ και τη νομικό βϊςη για την επεξεργαςύα·  

β)  τισ κατηγορύεσ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα των οπούων 

γύνεται επεξεργαςύα·  

γ)  τουσ αποδϋκτεσ ό τισ κατηγορύεσ αποδεκτών ςτουσ οπούουσ 

γνωςτοποιόθηκαν τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα, ιδύωσ τουσ 

αποδϋκτεσ ςε τρύτεσ χώρεσ ό διεθνεύσ οργανιςμοϑσ·  

δ)  εφϐςον εύναι δυνατϐν, το προβλεπϐμενο χρονικϐ διϊςτημα 

αποθόκευςησ των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ό, ϐταν αυτϐ εύναι 

αδϑνατο, τα κριτόρια που καθορύζουν το εν λϐγω διϊςτημα·  

ε)  την ϑπαρξη δικαιώματοσ υποβολόσ αιτόματοσ ςτον υπεϑθυνο 

επεξεργαςύασ για τη διϐρθωςη, ό τη διαγραφό δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα ό τον περιοριςμϐ τησ επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα που αφοροϑν ςτο υποκεύμενο των δεδομϋνων·  

ςτ)  το δικαύωμα υποβολόσ καταγγελύασ ςτην κατϊ περύπτωςη αρμϐδια 

εποπτικό αρχό και τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ με αυτό·  

ζ)  τη γνωςτοπούηςη των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα τα οπούα 

υποβϊλλονται ςε επεξεργαςύα και κϊθε διαθϋςιμησ πληροφορύασ ϐςον 

αφορϊ ςτην προϋλευςό του 

 

2. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ κατϐπιν αιτιολογημϋνησ απϐφαςόσ του ςτην 

οπούα ϋχει λϊβει δεϐντωσ υπϐψη του τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα 

ϋννομα ςυμφϋροντα του ενδιαφερϐμενου φυςικοϑ προςώπου καθώσ και 

τον χρϐνο ολοκλόρωςησ τησ διαδικαςύασ που διεξϊγεται για τουσ 
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ςκοποϑσ του ϊρθρου του ϊρθρου 2 παρ. 3, δϑναται να περιορύςει εν ϐλω 

ό εν μϋρει την παροχό ςτο υποκεύμενο των δεδομϋνων των πληροφοριών 

που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 1, εφϐςον αυτϐ εύναι αναγκαύο για  

 

α) την αποφυγό τησ παρακώλυςησ ό τησ ςυςκϐτιςησ των διεξαγϐμενων 

ερευνών, αναγκαύων πρϊξεων και διαδικαςιών για την επύτευξη των 

ςκοπών του ϊρθρου 1 παρ. 1 του παρϐντοσ νϐμου  

β) την αποφυγό τησ αποτροπόσ ό παρεμπϐδιςησ τησ πρϐληψησ, τησ 

διαπύςτωςησ, τησ διερεϑνηςησ ό τησ δύωξησ ποινικών αδικημϊτων ό τησ 

εκτϋλεςησ ποινικών κυρώςεων 

γ) την προςταςύα τησ δημϐςιασ αςφϊλειασ 

δ)την προςταςύα τησ εθνικόσ αςφϊλειασ 

ε) την προςταςύα των δικαιωμϊτων και των ελευθεριών τρύτων.  

3.  ε κϊθε περύπτωςη, δεν γνωςτοποιεύται ςτο υποκεύμενο των δεδομϋνων 

η ταυτϐτητα φυςικών προςώπων απϐ τα οπούα προόλθαν τα δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα, ϐταν η πληροφϐρηςη αυτό μπορεύ να θϋςει ςε 

κύνδυνο την ζωό ό την ςωματικό ακεραιϐτητα και τισ θεμελιώδεισ 

ελευθερύεσ τουσ καθώσ και ϐταν πρϐκειται για προςτατευϐμενουσ ό 

ανώνυμουσ μϊρτυρεσ ό πληροφοριοδϐτεσ. 

 

4.  Η αιτιολογημϋνη απϐφαςη του υπευθϑνου επεξεργαςύασ με την οπούα    

απορρύπτεται εν ϐλω ό εν μϋρει το αύτημα πρϐςβαςησ ςτα δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα ανακοινώνεται  ςτο υποκεύμενο των δεδομϋνων 

εγγρϊφωσ και αμελλητύ, εκτϐσ εϊν  ςυντρϋχουν οι ύδιοι λϐγοι που 

οδόγηςαν ςτον περιοριςμϐ ό την καθυςτϋρηςη ικανοπούηςησ του 

δικαιώματοσ ενημϋρωςησ. την τελευταύα περύπτωςη, το υποκεύμενο των 

δεδομϋνων λαμβϊνει εγγρϊφωσ απλό ενημϋρωςη για το γεγονϐσ τησ εν 

ϐλω ό εν μϋρει απϐρριψησ του αιτόματοσ πρϐςβαςησ, καθώσ και για το 

δικαύωμα του να προβεύ ςε καταγγελύα προσ την κατϊ περύπτωςη 

αρμϐδια εποπτικό αρχό προκειμϋνου να αςκηθεύ το δικαύωμα πρόςβαςησ 

μϋςω τησ τελευταύασ ό να αςκόςει δικαςτικό προςφυγό κατϊ τησ 

απορριπτικόσ απϐφαςησ.  

 

5.  Η αιτιολογημϋνη απϐφαςη με την οπούα απορρύπτεται εν ϐλω ό εν μϋρει 

το αύτημα πρϐςβαςησ περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον  τουσ πραγματικοϑσ ό 
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νομικοϑσ λϐγουσ επύ των οπούων βαςύζεται η απϐφαςη. Η απϐφαςη 

τύθεται ςτη διϊθεςη τησ αρμϐδιασ εποπτικόσ αρχόσ ϐποτε ζητηθεύ. 

 

6. Σο υποκεύμενο των δεδομϋνων μπορεύ ςε περύπτωςη που απορρύπτεται 

το αύτημϊ του να απευθυνθεύ ςτην αρμϐδια εποπτικό αρχό. Η αρμϐδια 

εποπτικό αρχό  μπορεύ να ερευνόςει τη ςυνδρομό των προϒποθϋςεων 

του περιοριςμοϑ του δικαιώματοσ και να ενημερώςει ςχετικϊ το 

υποκεύμενο, τουλϊχιςτον ϐτι ϋλαβαν χώρα ϐλεσ οι αναγκαύεσ 

επαληθεϑςεισ ό η επανεξϋταςη απϐ αυτό. Η αρμϐδια εποπτικό αρχό 

ενημερώνει επύςησ το υποκεύμενο των δεδομϋνων για το δικαύωμϊ του να 

αςκόςει δικαςτικό προςφυγό. 

 

 

Άρθρο 33  

[Άρθρο 16 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ] 

Δικαύωμα διόρθωςησ ό διαγραφόσ δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα 

και περιοριςμού ωσ προσ την επεξεργαςύα 

 

1. Σο υποκεύμενο των δεδομϋνων ϋχει το δικαύωμα να απαιτόςει με 

ϋγγραφη αύτηςη του απϐ τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ και να εξαςφαλύςει, 

χωρύσ ϊςκοπη καθυςτϋρηςη, τη διϐρθωςη ανακριβών δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα που το αφοροϑν.  

2.  Σο υποκεύμενο των δεδομϋνων ϋχει το δικαύωμα να απαιτόςει τη 

ςυμπλόρωςη ελλιπών δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, μεταξϑ ϊλλων 

και μϋςω τησ παροχόσ ςυμπληρωματικόσ δόλωςησ.   

3.  Σο υποκεύμενο των δεδομϋνων ϋχει το δικαύωμα να απαιτόςει απϐ τον 

υπεϑθυνο επεξεργαςύασ και να εξαςφαλύςει, χωρύσ ϊςκοπη καθυςτϋρηςη, 

τη διαγραφό δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που το αφοροϑν,  

α)εϊν η επεξεργαςύα παραβιϊζει τισ διατϊξεισ που θεςπύζονται δυνϊμει 

των ϊρθρων 20 , 24  ό 26 του παρϐντοσ νϐμου ό 

β) εϊν τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα πρϋπει να διαγραφοϑν 

προκειμϋνου να τηρηθεύ εκ του νϐμου υποχρϋωςη του υπευθϑνου 

επεξεργαςύασ ό  

γ) εϊν η επεξεργαςύα τουσ δεν εύναι πλϋον αναγκαύα για την επύτευξη των 

ςκοπών του ϊρθρου 2 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου. 

3.  Αντύ τησ διαγραφόσ, ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ περιορύζει την 

επεξεργαςύα, εϊν: 
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α) η ακρύβεια των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα αμφιςβητηθεύ απϐ 

το υποκεύμενο των δεδομϋνων και δεν μπορεύ να διαπιςτωθεύ το κατϊ 

πϐςον αυτϊ εύναι ακριβό ό ανακριβό. την περύπτωςη αυτό, ο υπεϑθυνοσ 

επεξεργαςύασ ενημερώνει το υποκεύμενο των δεδομϋνων πριν απϐ την 

ϊρςη του περιοριςμοϑ τησ επεξεργαςύασ. 

β) επιβϊλλεται να διατηρηθοϑν τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα 

εφϐςον χρηςιμεϑουν ωσ αποδεικτικϊ μϋςα προσ επύτευξη των ςκοπών 

του ϊρθρου 2 παρ. 3 παρϐντοσ νϐμου. 

 

4.  Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ, κατϐπιν αιτιολογημϋνησ απϐφαςησ του ςτην 

οπούα ϋχει λϊβει δεϐντωσ υπϐψη του τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα 

ϋννομα ςυμφϋροντα του ενδιαφερϐμενου φυςικοϑ προςώπου καθώσ και 

τον χρϐνο ολοκλόρωςησ  τησ διαδικαςύασ που διεξϊγεται για τουσ 

ςκοποϑσ του ϊρθρου 2 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου,  δϑναται να 

απορρύψει το αύτημα διϐρθωςησ ό διαγραφόσ δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα ό του περιοριςμοϑ τησ επεξεργαςύασ τουσ, εφϐςον η 

απϐρριψη του αιτόματοσ εύναι αναγκαύα  για 

α) την αποφυγό τησ παρακώλυςησ ό τησ ςυςκϐτιςησ των διεξαγϐμενων 

ερευνών, αναγκαύων πρϊξεων και διαδικαςιών για την επύτευξη των 

ςκοπών του ϊρθρου 2 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου  

β) την αποφυγό τησ αποτροπόσ ό παρεμπϐδιςησ τησ πρϐληψησ, τησ 

διαπύςτωςησ, τησ διερεϑνηςησ ό τησ δύωξησ ποινικών αδικημϊτων ό τησ 

εκτϋλεςησ ποινικών κυρώςεων 

γ) την προςταςύα τησ δημϐςιασ αςφϊλειασ· 

δ) την προςταςύα τησ εθνικόσ αςφϊλειασ 

ε) την προςταςύα των δικαιωμϊτων και των ελευθεριών τρύτων. 

 

5.  Η αιτιολογημϋνη απϐφαςη του υπευθϑνου επεξεργαςύασ με την οπούα  ο 

υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ απορρύπτει το αύτημα διϐρθωςησ ό διαγραφόσ 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ό του περιοριςμοϑ τησ επεξεργαςύασ 

τουσ ανακοινώνεται αμελλητύ και εγγρϊφωσ ςτο υποκεύμενο των 

δεδομϋνων, εκτϐσ εϊν ςυντρϋχουν οι  λϐγοι που οδόγηςαν ςτην 

απϐρριψη, τον περιοριςμϐ ό την καθυςτϋρηςη ικανοπούηςησ του 

δικαιώματοσ ενημϋρωςησ. την τελευταύα περύπτωςη, το υποκεύμενο των 

δεδομϋνων λαμβϊνει εγγρϊφωσ απλό ενημϋρωςη για το γεγονϐσ τησ 

απϐρριψησ του αιτόματοσ διϐρθωςησ ό διαγραφόσ δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα ό του περιοριςμοϑ τησ επεξεργαςύασ τουσ, 

καθώσ και για το δικαύωμα του να προβεύ ςε καταγγελύα προσ την 

αρμϐδια  εποπτικό αρχό προκειμϋνου να αςκηθεύ να επιληφθεύ τησ 
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υπϐθεςησ   ό να αςκόςει δικαςτικό προςφυγό κατϊ τησ απορριπτικόσ 

απϐφαςησ.  

 

6.  Σο υποκεύμενο των δεδομϋνων μπορεύ ςε περύπτωςη που απορρύπτεται 

το αύτημϊ του να απευθυνθεύ ςτην αρμϐδια εποπτικό αρχό. Η αρμϐδια 

εποπτικό αρχό  μπορεύ να ερευνόςει τη ςυνδρομό των προϒποθϋςεων 

του περιοριςμοϑ του δικαιώματοσ και να ενημερώςει ςχετικϊ το 

υποκεύμενο, τουλϊχιςτον ϐτι ϋλαβαν χώρα ϐλεσ οι αναγκαύεσ 

επαληθεϑςεισ ό η επανεξϋταςη απϐ αυτό. Η αρμϐδια εποπτικό αρχό 

ενημερώνει επύςησ το υποκεύμενο των δεδομϋνων για το δικαύωμϊ του να 

αςκόςει δικαςτικό προςφυγό. 

 

7.    Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ γνωςτοποιεύ τη διϐρθωςη ανακριβών 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ςτην αρμϐδια αρχό απϐ την οπούα 

προϋρχονται τα ανακριβό δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα. 

8.  τισ περιπτώςεισ που τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα 

διορθώθηκαν ό διαγρϊφηκαν ό περιορύςτηκε η επεξεργαςύα τουσ 

ςϑμφωνα με τισ προηγοϑμενεσ παραγρϊφουσ ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ 

ενημερώνει τουσ αποδϋκτεσ, οι οπούοι υποχρεοϑνται να διορθώςουν ό 

διαγρϊψουν τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα ό να περιορύςουν την 

επεξεργαςύα των εν λϐγω δεδομϋνων. 

 

Άρθρο 34 

[Άρθρο 12 Οδηγίας 2016/680/ΕΕ] 

Ενημϋρωςη και τρόποσ ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων του υποκειμϋνου των 

δεδομϋνων 

1. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ οφεύλει να παρϋχει ςτο υποκεύμενο των 

δεδομϋνων κϊθε πληροφορύα και  γνωςτοπούηςη ςϑμφωνα με τα  ϊρθρα 

27, 31 ϋωσ 34 και 47 του παρϐντοσ νϐμου  ςχετικϊ με την επεξεργαςύα ςε 

ςυνοπτικό, κατανοητό και ευκϐλωσ προςβϊςιμη μορφό, 

χρηςιμοποιώντασ ςαφό και απλό διατϑπωςη, ιδύωσ ϐταν αφορϊ 

ανηλύκουσ. Οι πληροφορύεσ παρϋχονται με κϊθε κατϊλληλο μϋςο, μεταξϑ 

ϊλλων και με ηλεκτρονικϊ μϋςα. Κατϊ γενικϐ κανϐνα, ο υπεϑθυνοσ 

επεξεργαςύασ οφεύλει να παρϋχει τισ πληροφορύεσ με την ύδια μορφό που 

υποβλόθηκε η αύτηςη. 

2. Οι πληροφορύεσ που παρϋχονται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 31και κϊθε 

ενημϋρωςη και ενϋργεια βϊςει των ϊρθρων 27, 31 ϋωσ  34 και 47 του 

παρϐντοσ νϐμου  παρϋχονται χωρύσ οικονομικό επιβϊρυνςη. Εϊν τα 
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αιτόματα του υποκειμϋνου των δεδομϋνων αςκοϑνται καταχρηςτικϊ ό 

εύναι προδόλωσ αβϊςιμα ό υπερβολικϊ, ιδύωσ λϐγω του 

επαναλαμβανϐμενου χαρακτόρα τουσ, ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ μπορεύ: 

α) να επιβϊλει την καταβολό εϑλογου και ανϊλογου προσ τισ 

απαιτοϑμενεσ ενϋργειεσ τϋλουσ/ χρηματικοϑ ποςοϑ, το ϑψοσ του οπούου, 

ο τρϐποσ καταβολόσ του και κϊθε ϊλλο ςυναφϋσ ζότημα ρυθμύζονται με 

απϐφαςη τησ αρμϐδιασ εποπτικόσ αρχόσ 

β) να αρνηθεύ να απαντόςει ςτο αύτημα 

 

3. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ φϋρει το βϊροσ τησ απϐδειξησ του προδόλωσ 

αβϊςιμου ό υπερβολικοϑ χαρακτόρα του αιτόματοσ. 

 

4. Εϊν ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ϋχει εϑλογεσ αμφιβολύεσ ςχετικϊ με την 

ταυτϐτητα του φυςικοϑ προςώπου που υποβϊλλει το αύτημα ςϑμφωνα 

με τα ϊρθρα 32 και 33 του παρϐντοσ νϐμου  δϑναται να ζητόςει την 

παροχό πρϐςθετων πληροφοριών αναγκαύων για την επιβεβαύωςη τησ 

ταυτϐτητασ του υποκειμϋνου των δεδομϋνων. Οι πρϐςθετεσ πληροφορύεσ 

υποβϊλλονται ςε επεξεργαςύα μϐνο για τον ςυγκεκριμϋνο αυτϐ ςκοπϐ 

και δεν αποθηκεϑονται για χρονικϐ διϊςτημα μεγαλϑτερο απϐ το 

απαιτοϑμενο για την επύτευξη του ςκοποϑ αυτοϑ. 

 

Άρθρο 35  

[Άρθρο 17 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ] 

Άςκηςη δικαιωμϊτων από το υποκεύμενο των δεδομϋνων  

και επαλόθευςη από την εποπτικό αρχό 

1.   Σα δικαιώματα ενημϋρωςησ, πρϐςβαςησ, διαγραφόσ, διϐρθωςησ ό 

περιοριςμοϑ τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων του υποκειμϋνου δϑναται 

να αςκοϑνται και μϋςω τησ αρμϐδιασ εποπτικόσ αρχόσ ςε περύπτωςη 

ϊρνηςησ του υπευθϑνου επεξεργαςύασ να τα ικανοποιόςει εν ϐλω ό εν 

μϋρει ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 31 ϋωσ 34 του παρϐντοσ . 

2.    Όταν αςκεύται το δικαύωμα που αναφϋρεται ςτην παρϊγραφο 1, η 

εποπτικό αρχό ελϋγχει τη νομιμϐτητα τησ επεξεργαςύασ για λογαριαςμϐ 

του υποκειμϋνου των δεδομϋνων και το ενημερώνει εντϐσ εϑλογου 

χρονικοϑ διαςτόματοσ για την ϋκβαςη του ελϋγχου γνωςτοποιώντασ 

τουλϊχιςτον ϐτι ϋλαβαν χώρα ϐλεσ οι αναγκαύεσ επαληθεϑςεισ ό η 

επανεξϋταςη του αιτόματοσ απϐ την εποπτικό αρχό.  
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3.  Η εποπτικό αρχό λαμβϊνει γνώςη τησ αιτιολογημϋνησ απϐφαςησ με την 

οπούα ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ αρνεύται να ικανοποιόςει εν ϐλω ό εν 

μϋρει την ϊςκηςη των δικαιωμϊτων των υποκειμϋνων ςϑμφωνα με τισ 

διατϊξεισ των ϊρθρων  31 ϋωσ 34 του παρϐντοσ καθώσ και κϊθε ϊλλησ 

αναγκαύασ πληροφορύασ για την ϊςκηςη των αρμοδιοτότων και 

καθηκϐντων τησ. ε περύπτωςη ϊρνηςησ ό περιοριςμοϑ των 

δικαιωμϊτων τησ παραγρϊφου 1 για λϐγουσ εθνικόσ αςφϊλειασ, η 

εποπτικό αρχό αςκεύ τισ εκ του παρϐντοσ ϊρθρου αρμοδιϐτητεσ τησ 

αποκλειςτικϊ μϋςω του Προϋδρου τησ εποπτικόσ αρχόσ ό του 

αναπληρωτό του. Η εποπτικό αρχό ενημερώνει επύςησ το υποκεύμενο 

των δεδομϋνων για το δικαύωμϊ του να προςφϑγει ενώπιον των 

αρμϐδιων δικαςτικών αρχών.  

 

 

Άρθρο 36  

(ϊρθρο 19 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ) 

Τποχρεώςεισ του υπευθύνου επεξεργαςύασ 

1. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ, λαμβανομϋνων υπϐψη τησ φϑςησ, του 

πεδύου, του πλαιςύου και των ςκοπών τησ επεξεργαςύασ καθώσ και τησ 

πιθανϐτητασ και τησ ςοβαρϐτητασ του κινδϑνου για τα δικαιώματα και 

τισ ελευθερύεσ των φυςικών προςώπων, εφαρμϐζει τα κατϊλληλα μϋτρα, 

ιδύωσ μϋςω τησ εκπϐνηςησ και εφαρμογόσ κατϊλληλων πολιτικών, για 

την προςταςύα δεδομϋνων. Σα μϋτρα αυτϊ επανεξετϊζονται ςε τακτϊ 

χρονικϊ διαςτόματα που ορύζει ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ και, εφϐςον 

εύναι αναγκαύο, επικαιροποιοϑνται.  

2. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ εύναι ςε θϋςη να αποδεύξει ϐτι η επεξεργαςύα 

διενεργεύται ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο κεφϊλαιο Γ’ του παρϐντοσ 

νϐμου.  

 

Άρθρο 37 

(ϊρθρο 21 Οδηγύασ) 

 

Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργαςύασ 

1.  ε περύπτωςη που  δϑο ό περιςςϐτεροι υπεϑθυνοι επεξεργαςύασ 

καθορύζουν απϐ κοινοϑ τουσ ςκοποϑσ και τα μϋςα τησ επεξεργαςύασ, 

αποτελοϑν απϐ κοινοϑ υπευθϑνουσ επεξεργαςύασ. Οι απϐ κοινοϑ 

υπεϑθυνοι επεξεργαςύασ καθορύζουν τισ αρμοδιϐτητεσ, τα καθόκοντϊ 

τουσ  ωσ προσ την επεξεργαςύα δεδομϋνων και τισ ευθϑνεσ τουσ για την 
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τόρηςη των ρυθμύςεων του κεφαλαύου Γ’ με διαφανό τρϐπο και ςε 

ςυμφωνύα που ςυνϊπτουν μεταξϑ τουσ, εκτϐσ εϊν αυτϊ ορύζονται όδη 

ςτον νϐμο.  Η ςυμφωνύα περιλαμβϊνει ιδύωσ ρυθμύςεισ ωσ προσ την 

ϊςκηςη των δικαιωμϊτων των υποκειμϋνων, την παροχό πληροφοριών 

ςε αυτϊ κατϊ τα οριζϐμενα ςτα ϊρθρα  31 ϋωσ 35  του παρϐντοσ νϐμου 

και το ςημεύο επικοινωνύασ των απϐ κοινοϑ υπευθϑνων με τα υποκεύμενα 

των δεδομϋνων.  

2.  Ανεξϊρτητα απϐ τουσ ϐρουσ τησ ςυμφωνύασ που αναφϋρεται ςτην 

παρϊγραφο 1, το υποκεύμενο των δεδομϋνων μπορεύ να αςκόςει τα 

δικαιώματϊ του βϊςει των διατϊξεων που θεςπύζονται δυνϊμει του 

παρϐντοσ κεφαλαύου ϋναντι του καθενϐσ απϐ τουσ υπευθϑνουσ 

επεξεργαςύασ. 

 

Άρθρο 38  

(ϊρθρο 22 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ) 

Εκτελών την επεξεργαςύα 

 

1. Όταν ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ αναθϋτει την επεξεργαςύα ςε 

εκτελοϑντεσ μεριμνϊ για την εκ μϋρουσ τουσ τόρηςη των ρυθμύςεων και 

υποχρεώςεων που απορρϋουν απϐ το κεφϊλαιο Γ΄ του παρϐντοσ νϐμου . 

Σα υποκεύμενα των δεδομϋνων αςκοϑν τα εκ των ϊρθρων 31 ϋωσ 35 του 

παρϐντοσ  δικαιώματϊ τουσ ϋναντι του υπευθϑνου επεξεργαςύασ. 

2.  Όταν η επεξεργαςύα διενεργεύται  για λογαριαςμϐ υπευθϑνου 

επεξεργαςύασ, ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ χρηςιμοποιεύ μϐνον 

εκτελοϑντεσ την επεξεργαςύα που παρϋχουν επαρκεύσ εγγυόςεισ για την 

εφαρμογό κατϊλληλων τεχνικών και οργανωτικών μϋτρων, κατϊ τρϐπο 

ώςτε η επεξεργαςύα να πληρού τισ απαιτόςεισ του παρϐντοσ κεφαλαύου 

και να διαςφαλύζεται η προςταςύα των δικαιωμϊτων του υποκειμϋνου 

των δεδομϋνων.  

2.  Ο εκτελών την επεξεργαςύα επιτρϋπεται να αναθϋςει την επεξεργαςύα ςε  

ϊλλον μϐνο εφϐςον ϋχει λϊβει προηγοϑμενη ειδικό ό γενικό ϋγγραφη  

ϊδεια του υπεϑθυνου επεξεργαςύασ. την περύπτωςη που ο υπεϑθυνοσ 

επεξεργαςύασ ϋχει επιτρϋψει την περαιτϋρω ανϊθεςη με  γενικό ϋγγραφη 

ϊδεια, ο εκτελών την επεξεργαςύα ενημερώνει εγκαύρωσ τον υπεϑθυνο 

επεξεργαςύασ για τυχϐν αλλαγϋσ ςτισ οπούεσ ςκοπεϑει να προβεύ και 

αφοροϑν ςτην προςθόκη ό την αντικατϊςταςη ϊλλων εκτελοϑντων την 

επεξεργαςύα. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ϋχει το δικαύωμα να αντιταχθεύ 

ςε τϋτοιεσ αλλαγϋσ.  
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3.  Η ανϊθεςη  τησ επεξεργαςύασ απϐ τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ ςτον 

εκτελοϑντα την επεξεργαςύα  διϋπεται απϐ ςϑμβαςη ό νομικό πρϊξη που 

ςυνδϋει τον εκτελοϑντα την επεξεργαςύα με τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ 

και ςτην οπούα καθορύζονται το αντικεύμενο, η διϊρκεια, η φϑςη και ο 

ςκοπϐσ τησ επεξεργαςύασ, ο τϑποσ των δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα, οι κατηγορύεσ των υποκειμϋνων των δεδομϋνων και οι 

υποχρεώςεισ, καθόκοντα  και δικαιώματα του υπεϑθυνου επεξεργαςύασ.  

Η εν λϐγω ςϑμβαςη ό νομικό πρϊξη προβλϋπει ειδικϐτερα ϐτι ο εκτελών 

την επεξεργαςύα:  

α)  ενεργεύ μϐνον κατ' εντολό και επύ τη βϊςει των οδηγιών του 

υπεϑθυνου επεξεργαςύασ·  

β)  εξαςφαλύζει ϐτι τα πρϐςωπα που εύναι εξουςιοδοτημϋνα να 

επεξεργϊζονται τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα ϋχουν αναλϊβει 

δϋςμευςη τόρηςησ εμπιςτευτικϐτητασ ό ϋχουν εκ του νϐμου  υποχρϋωςη 

τόρηςησ εμπιςτευτικϐτητασ·  

γ)  επικουρεύ τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ με οποιοδόποτε κατϊλληλο 

μϋςο για τη διαςφϊλιςη τησ ςυμμϐρφωςησ με τισ διατϊξεισ ςχετικϊ με τα 

δικαιώματα του υποκειμϋνου των δεδομϋνων·  

δ)  ϑςτερα απϐ το πϋρασ τησ παροχόσ υπηρεςιών επεξεργαςύασ 

δεδομϋνων διαγρϊφει ό επιςτρϋφει ϐλα τα δεδομϋνα προςωπικοϑ 

χαρακτόρα ςτον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ  ό/και  διαγρϊφει τα 

υφιςτϊμενα αντύγραφα  ςυμμορφοϑμενοσ προσ την εκϊςτοτε επιλογό 

του υπευθϑνου επεξεργαςύασ, εκτϐσ εϊν  με διϊταξη νϐμου απαιτεύται η 

περαιτϋρω  τόρηςη  των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα  

ε)  θϋτει ςτη διϊθεςη του υπευθϑνου επεξεργαςύασ κϊθε απαραύτητη 

πληροφορύα προσ απϐδειξη τησ ςυμμϐρφωςησ προσ το παρϐν ϊρθρο·  

4.  Η ςϑμβαςη ό η ϊλλη νομικό πρϊξη που αναφϋρεται ςτην παρϊγραφο 3 

ϋχει διατυπώνεται ρητώσ και εγγρϊφωσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ  

ηλεκτρονικόσ μορφόσ.  

5.  Εφϐςον ο εκτελών επεξεργαςύα αναθϋτει περαιτϋρω την επεξεργαςύα ςε 

ϊλλον εκτελοϑντα, αυτϐσ ενεργεύ την επεξεργαςύα ςϑμφωνα με τουσ 

ϐρουσ και τισ οδηγύεσ που περιλαμβϊνονται ςτη νομικό πρϊξη ό ςϑμβαςη 

που διϋπει τισ ςχϋςεισ μεταξϑ του υπεϑθυνου επεξεργαςύασ και του 

αρχικοϑ εκτελοϑντα την επεξεργαςύα και περιλαμβϊνονται ςτισ 

παραγρϊφουσ 3 και 4 του παρϐντοσ ϊρθρου, εφϐςον αυτό δεν ρυθμύζεται 

ειδικϐτερα απϐ ϊλλεσ διατϊξεισ νϐμου. Ο εκτελών επεξεργαςύα ευθϑνεται 

ϋναντι του υπευθϑνου επεξεργαςύασ για τη μη τόρηςη των ϐρων και 

οδηγιών απϐ τον εκτελοϑντα επεξεργαςύα ςτον οπούο εύχε αυτό 

περαιτϋρω ανατεθεύ.  
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6.  Εϊν ο εκτελών την επεξεργαςύα καθορύζει, κατϊ παρϊβαςη του παρϐντοσ 

κεφαλαύου , τουσ ςτϐχουσ και τα μϋςα επεξεργαςύασ, ο εν λϐγω εκτελών 

την επεξεργαςύα θεωρεύται υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ςε ςχϋςη με τη 

ςυγκεκριμϋνη επεξεργαςύα. 

7.  O εκτελών την επεξεργαςύα και κϊθε πρϐςωπο που ενεργεύ υπϐ την 

εποπτεύα του υπεϑθυνου επεξεργαςύασ ό του εκτελοϑντοσ την 

επεξεργαςύα και το οπούο ϋχει πρϐςβαςη ςε δεδομϋνα προςωπικοϑ 

χαρακτόρα δεν τα επεξεργϊζεται παρϊ μϐνον κατ' εντολό του υπεϑθυνου 

επεξεργαςύασ, εκτϐσ εϊν υποχρεοϑται προσ τοϑτο απϐ τον νϐμο ό το 

δύκαιο τησ Ένωςησ. 

Άρθρο 39  

(ϊρθρο 24 Οδηγύασ 2016/680/EE) 

 

Αρχεύα των δραςτηριοτότων επεξεργαςύασ και καταχωρόςεισ 

1.  Κϊθε υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ διατηρεύ αρχεύο ϐλων των κατηγοριών 

δραςτηριοτότων επεξεργαςύασ για τισ οπούεσ εύναι υπεϑθυνοσ. Σο αρχεύο 

αυτϐ περιλαμβϊνει τισ ακϐλουθεσ πληροφορύεσ:  

α)  το ϐνομα ό τον τύτλο και τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ του υπεϑθυνου 

επεξεργαςύασ και, κατϊ περύπτωςη, οποιουδόποτε απϐ κοινοϑ 

υπευθϑνου επεξεργαςύασ και υπευθϑνου προςταςύασ δεδομϋνων·  

β)  τουσ ςκοποϑσ τησ επεξεργαςύασ·  

γ)  τισ κατηγορύεσ αποδεκτών ςτουσ οπούουσ γνωςτοποιόθηκαν ό 

πρϐκειται να γνωςτοποιηθοϑν τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα, 

περιλαμβανομϋνων των αποδεκτών ςε τρύτεσ χώρεσ ό διεθνεύσ 

οργανιςμοϑσ·  

δ)  περιγραφό των κατηγοριών υποκειμϋνων των δεδομϋνων και των 

κατηγοριών δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα·  

ε)  ϐπου ςυντρϋχει περύπτωςη, τη χρόςη κατϊρτιςησ προφύλ·  

ςτ)  ϐπου ςυντρϋχει περύπτωςη, τισ κατηγορύεσ διαβιβϊςεων δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα προσ τρύτη χώρα ό διεθνό οργανιςμϐ·  

ζ)  αναφορϊ τησ νομικόσ βϊςησ τησ επεξεργαςύασ, περιλαμβανομϋνων 

των διαβιβϊςεων, για την οπούα προορύζονται τα δεδομϋνα προςωπικοϑ 

χαρακτόρα·  

η)  εφϐςον εύναι δυνατϐν, τισ προβλεπϐμενεσ προθεςμύεσ για τη 

διαγραφό των διαφϐρων κατηγοριών δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα·  
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θ)  εφϐςον εύναι δυνατϐν, γενικό περιγραφό των τεχνικών και 

οργανωτικών μϋτρων αςφαλεύασ που μνημονεϑονται ςτο ϊρθρο 45 του 

παρϐντοσ νϐμου 

2.  Kϊθε εκτελών την επεξεργαςύα διατηρεύ αρχεύο ϐλων των κατηγοριών 

δραςτηριοτότων επεξεργαςύασ που διενεργοϑνται εκ μϋρουσ του 

υπεϑθυνου επεξεργαςύασ, το οπούο και περιλαμβϊνει τα ακϐλουθα:  

α)  το ϐνομα και τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ τοϑ ό των εκτελοϑντων την 

επεξεργαςύα, κϊθε υπευθϑνου επεξεργαςύασ εκ μϋρουσ του οπούου 

ενεργεύ ο εκτελών και, κατϊ περύπτωςη, του υπεϑθυνου προςταςύασ 

δεδομϋνων·  

β)  τισ κατηγορύεσ επεξεργαςύασ που διεξϊγεται για λογαριαςμϐ κϊθε 

υπεϑθυνου επεξεργαςύασ·  

γ) κατϊ περύπτωςη, τισ διαβιβϊςεισ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα 

προσ τρύτη χώρα ό διεθνό οργανιςμϐ, ςυμπεριλαμβανομϋνων του 

προςδιοριςμοϑ τησ εν λϐγω τρύτησ χώρασ ό του διεθνοϑσ οργανιςμοϑ, 

εφϐςον ϋχει λϊβει ρητό ςχετικό εντολό απϐ τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ·  

δ)  εφϐςον εύναι δυνατϐν, γενικό περιγραφό των τεχνικών και 

οργανωτικών μϋτρων αςφαλεύασ που μνημονεϑονται ςτο ϊρθρο 45 του 

παρϐντοσ νϐμου. 

3.  Σα αρχεύα που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 1 και 2 υφύςτανται 

γραπτώσ μεταξϑ ϊλλων ςε ηλεκτρονικό μορφό.  

  

Άρθρο 40 

(ϊρθρο 25  Οδηγύασ) 

Καταχωρόςεισ 

1. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ και ο εκτελών την επεξεργαςύα τηροϑν  

καταχωρό(ύ)ςεισ τουλϊχιςτον για τισ ακϐλουθεσ πρϊξεισ επεξεργαςύασ 

ςτα ςυςτόματα αυτοματοποιημϋνησ επεξεργαςύασ: ςυλλογό, μεταβολό, 

αναζότηςη πληροφοριών, κοινολϐγηςη, περιλαμβανομϋνων των 

διαβιβϊςεων, ςυνδυαςμϐ και διαγραφό.  

2.  Οι καταχωρό(ι)ςεισ τησ αναζότηςησ πληροφοριών και τησ αποκϊλυψησ  

αυτών πρϋπει να γύνονται κατϊ τρϐπο,  ώςτε να εύναι δυνατϐσ ο  

προςδιοριςμϐσ τησ αιτιολϐγηςησ, τησ ημερομηνύασ και τησ ώρασ που 

ϋλαβαν χώρα οι πρϊξεισ που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 1  και, ςτο 

βαθμϐ του εφικτοϑ, η ταυτοπούηςη των προςώπων που ςυμμετϋχουν  ςε 

αυτϋσ και ιδύωσ του προςώπου που αναζότηςε πληροφορύεσ ό 
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αποκϊλυψε  δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα, καθώσ και η ταυτϐτητα 

των αποδεκτών των εν λϐγω δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα.  

3.  Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ λαμβϊνει υπϐψη τισ απαιτόςεισ των 

παραγρϊφων1 και 2 όδη κατϊ τον ςχεδιαςμϐ των επεξεργαςιών και των 

αντύςτοιχων ςυςτημϊτων και διαδικαςιών. 

4. Με την επιφϑλαξη δικονομικών κανϐνων, οι καταχωρό(ι)ςεισ αυτϋσ 

επιτρϋπεται να χρηςιμοποιηθοϑν αποκλειςτικϊ για την επαλόθευςη τησ 

νομιμϐτητασ τησ επεξεργαςύασ, την ϊςκηςη εςωτερικοϑ ελϋγχου απϐ τον 

υπεϑθυνο επεξεργαςύασ ό τον εκτελοϑντα επεξεργαςύα, τη διαςφϊλιςη 

τησ ακεραιϐτητασ και τησ αςφϊλειασ των δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα, καθώσ και ςτο πλαύςιο ποινικών διαδικαςιών. 

5. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ και ο εκτελών την επεξεργαςύα θϋτουν τισ 

καταχωρόςεισ ςτη διϊθεςη τησ αρμϐδιασ εποπτικόσ αρχόσ κατϐπιν 

αιτόματοσ αυτόσ 

 

Άρθρο 41 

(ϊρθρο 20  Οδηγύασ) 

Προςταςύα των δεδομϋνων από το ςχεδιαςμό και εξ οριςμού 

1. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ, λαμβϊνοντασ υπϐψη τη διαθϋςιμη 

τεχνολογύα και το κϐςτοσ εφαρμογόσ, τη  φϑςη, το πεδύο εφαρμογόσ, το 

πλαύςιο και τοϑσ ςκοποϑσ τησ επεξεργαςύασ καθώσ και την ςοβαρϐτητα 

και πιθανϐτητα επϋλευςησ των κινδϑνων  που θϋτει η εν λϐγω  

επεξεργαςύα για τα δικαιώματα και τισ ελευθερύεσ των φυςικών 

προςώπων, εφαρμϐζει με αποτελεςματικϐ τρϐπο, τϐςο κατϊ τον 

καθοριςμϐ των μϋςων επεξεργαςύασ ϐςο και κατϊ την ύδια την 

επεξεργαςύα, κατϊλληλα τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα, ϐπωσ η 

ψευδωνυμοπούηςη, ώςτε να ενςωματώςει κατϊ την επεξεργαςύα τισ 

αρχϋσ προςταςύασ, ιδύωσ την ελαχιςτοπούηςη των δεδομϋνων, και  τισ 

αναγκαύεσ διαςφαλύςεισ, προκειμϋνου να πληροϑνται οι απαιτόςεισ του 

Κεφαλαύου Γ’ του παρϐντοσ νϐμου και να προςτατεϑονται τα δικαιώματα 

των υποκειμϋνων των δεδομϋνων. 

 

2. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ εφαρμϐζει κατϊλληλα τεχνικϊ και 

οργανωτικϊ μϋτρα για να διαςφαλύζει ϐτι, εξ οριςμοϑ, υποβϊλλονται ςε 

επεξεργαςύα μϐνο τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που εύναι 

απαραύτητα για τον εκϊςτοτε ςκοπϐ τησ επεξεργαςύασ. Η υποχρϋωςη 

αυτό ιςχϑει για το εϑροσ των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που 

ςυλλϋγονται, τον βαθμϐ τησ επεξεργαςύασ τουσ, το χρονικϐ διϊςτημα 

αποθόκευςησ και την προςβαςιμϐτητϊ τουσ. Ειδικϐτερα, τα μϋτρα αυτϊ 
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διαςφαλύζουν ϐτι, εξ οριςμοϑ, δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα δεν 

καθύςτανται προςπελϊςιμα χωρύσ την παρϋµβαςη του φυςικοϑ 

προςώπου ςε αϐριςτο αριθμϐ φυςικών προςώπων. 

 

Άρθρο 42 

(ϊρθρο 27 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ)  

Εκτύμηςη των επιπτώςεων τησ επεξεργαςύασ ςτην προςταςύα των 

δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα  

1. Όταν ϋνασ τϑποσ επεξεργαςύασ, ιδύωσ με τη χρόςη νϋων τεχνολογιών, 

λαμβανομϋνων υπϐψη τησ φϑςησ, του πλαιςύου, του πεδύου εφαρμογόσ 

και των ςκοπών τησ επεξεργαςύασ, εύναι πιθανϐν να προκαλϋςει μεγϊλο 

κύνδυνο για τα δικαιώματα και τισ ελευθερύεσ των φυςικών προςώπων, 

ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ, πριν απϐ την επεξεργαςύα, προβαύνει ςε 

εκτύμηςη επιπτώςεων των προβλεπϐμενων πρϊξεων επεξεργαςύασ ςτην 

προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα. Η διενϋργεια 

εκτύμηςησ επιπτώςεων τησ επεξεργαςύα ςτο δικαύωμα  προςταςύασ 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα εύναι αναγκαύα ςτην περύπτωςη που 

πρϐκειται να πραγματοποιηθεύ επεξεργαςύα ειδικών κατηγοριών 

προςωπικών δεδομϋνων ό αυτοματοποιημϋνη ατομικό λόψη 

αποφϊςεων. 

 

2. Η εκτύμηςη που αναφϋρεται ςτην παρϊγραφο 1 περιϋχει τουλϊχιςτον  

α) γενικό περιγραφό των προβλεπϐμενων πρϊξεων  και των ςκοπών τησ 

επεξεργαςύασ, 

β) εκτύμηςη τησ αναγκαιϐτητασ και τησ αναλογικϐτητασ των πρϊξεων 

επεξεργαςύασ ςε ςυνϊρτηςη με τουσ ςκοποϑσ που επιδιώκονται 

γ) εκτύμηςη των κινδϑνων για τα δικαιώματα και τισ ελευθερύεσ των 

υποκειμϋνων των δεδομϋνων,  

δ) τα μϋτρα που προβλϋπονται για την αντιμετώπιςη των κινδϑνων 

αυτών,  περιλαμβανομϋνων των εγγυόςεων, μϋτρων και μηχανιςμών 

αςφαλεύασ  

ώςτε να διαςφαλύζεται η προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα και να αποδεικνϑεται η ςυμμϐρφωςη προσ τισ ρυθμύςεισ του 

κεφαλαύου Γ΄ του παρϐντοσ νϐμου, λαμβανομϋνων υπϐψη των 

δικαιωμϊτων και των ϋννομων ςυμφερϐντων των υποκειμϋνων των 

δεδομϋνων και ϊλλων ενδιαφερϐμενων προςώπων. 
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Άρθρο  43 

(Άρθρο 28  Οδηγύασ) 

Προηγούμενη διαβούλευςη με την  

Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα 

1. Mε την επιφϑλαξη των περιπτώςεων κατϊ τισ οπούεσ η επεξεργαςύα 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα πραγματοποιεύται απϐ δικαςτόρια 

και ειςαγγελικϋσ αρχϋσ ςτο πλαύςιο τησ δικαιοδοτικόσ δραςτηριϐτητϊσ 

τουσ, ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ό ο εκτελών την επεξεργαςύα 

διαβουλεϑεται με την Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ 

Χαρακτόρα πριν απϐ την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα τα οπούα θα περιληφθοϑν ςε νϋο ςϑςτημα αρχειοθϋτηςησ που 

πρϐκειται να δημιουργηθεύ, εφϐςον:  

α)  απϐ εκτύμηςη των επιπτώςεων ςτην προςταςύα των δεδομϋνων 

ςϑμφωνα με το ϊρθρο 42 του παρϐντοσ νϐμου προκϑπτει ϐτι η 

επεξεργαςύα θα προκαλϋςει μεγϊλο κύνδυνο, εϊν ο υπεϑθυνοσ 

επεξεργαςύασ δεν λϊβει μϋτρα για τον μετριαςμϐ του κινδϑνου· ό 

β)  ο τϑποσ επεξεργαςύασ, ιδύωσ λϐγω τησ χρόςησ νϋων τεχνολογιών, 

μηχανιςμών ό διαδικαςιών, ενϋχει μεγϊλο κύνδυνο για τα δικαιώματα και 

τισ ελευθερύεσ των υποκειμϋνων των δεδομϋνων.  

2.  O υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ διαβιβϊζει ςτην Αρχό την εκτύμηςη των 

επιπτώςεων ςτην προςταςύα των δεδομϋνων ςϑμφωνα με το ϊρθρο 42 

του παρϐντοσ νϐμου και, κατϐπιν αιτόματοσ τησ Αρχόσ, οποιαδόποτε 

ϊλλη πληροφορύα η οπούα επιτρϋπει ςε αυτό να αξιολογόςει τη 

ςυμμϐρφωςη του υπευθϑνου επεξεργαςύασ με τισ ρυθμύςεισ και 

απαιτόςεισ του παρϐντοσ και ιδύωσ τουσ κινδϑνουσ για την προςταςύα 

των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα του υποκειμϋνου των 

δεδομϋνων καθώσ και τισ ςχετικϋσ εγγυόςεισ.  

3.  Εϊν η Αρχό θεωρεύ ϐτι η ςχεδιαζϐμενη επεξεργαςύα που αναφϋρεται ςτην 

παρϊγραφο 1 του παρϐντοσ ϊρθρου θα παραβύαζε τισ ρυθμύςεισ του 

Κεφαλαύου Γ΄  του παρϐντοσ νϐμου, ιδύωσ εϊν ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ 

δεν ϋχει προςδιορύςει ό μετριϊςει επαρκώσ τον κύνδυνο, η Αρχό παρϋχει, 

εντϐσ ϋξι (6)  εβδομϊδων απϐ την παραλαβό του αιτόματοσ 

διαβοϑλευςησ, γραπτώσ ςυμβουλϋσ ςτον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ και, 

κατϊ περύπτωςη, ςτον εκτελοϑντα την επεξεργαςύα, ενώ δϑναται να 

χρηςιμοποιόςει οποιαδόποτε απϐ τισ εξουςύεσ τησ που αναφϋρονται ςτο 

ϊρθρο 62 του παρϐντοσ νϐμου. Η ςυγκεκριμϋνη προθεςμύα μπορεύ να 
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παραταθεύ κατϊ ϋναν (1) μόνα, λαμβϊνοντασ υπϐψη την πολυπλοκϐτητα 

που χαρακτηρύζει τη ςχεδιαζϐμενη επεξεργαςύα. Η Αρχό ενημερώνει τον 

υπεϑθυνο επεξεργαςύασ και, κατϊ περύπτωςη, τον εκτελοϑντα την 

επεξεργαςύα για την ενδεχϐμενη παρϊταςη εντϐσ ενϐσ μηνϐσ απϐ την 

παραλαβό του αιτόματοσ διαβοϑλευςησ, καθώσ και για τουσ λϐγουσ τησ 

καθυςτϋρηςη 

4.  Η Αρχό μπορεύ να καταρτύζει κατϊλογο των πρϊξεων επεξεργαςύασ, οι 

οπούεσ υπϐκεινται ςε προηγοϑμενη διαβοϑλευςη δυνϊμει τησ 

παραγρϊφου 1. Τον κατϊλογο αυτό κοινοποιεύ ςτον υπεύθυνο 

επεξεργαςύασ 

5.  Κατϊ την εκπϐνηςη ςχεδύων νϐμου ό κανονιςτικών πρϊξεων που 

εκδύδονται κατ’ εξουςιοδϐτηςη νϐμου τα οπούα αφοροϑν την 

επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα απϐ τισ κατϊ το ϊρθρο 

3 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου αρμϐδιεσ αρχϋσ για τουσ ςκοποϑσ του 

ϊρθρου  2 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου   ό ςυνδϋονται με αυτό ζητεύται 

εγκαύρωσ η γνώμη τησ Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ 

Χαρακτόρα. Η διαβοϑλευςη πραγματοποιεύται κατϊ το ςτϊδιο εκπϐνηςησ 

τησ ρϑθμιςησ ςε χρϐνο και με τρϐπο που καθιςτϊ εφικτό την  διατϑπωςη 

γνώμησ απϐ την Αρχό και τη ςχετικό διαβοϑλευςη επύ του περιεχομϋνου 

του ςχεδύου ρϑθμιςησ. 

 

 

- Άρθρο 44 

(Άρθρο 26 Οδηγύασ) 

υνεργαςύα με την Αρχό Προςταςύασ  

Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα  

Mε την επιφϑλαξη των περιπτώςεων κατϊ τισ οπούεσ η επεξεργαςύα δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα πραγματοποιεύται απϐ δικαςτόρια και ειςαγγελικϋσ 

αρχϋσ ςτο πλαύςιο τησ δικαιοδοτικόσ δραςτηριϐτητϊσ τουσ, o υπεϑθυνοσ 

επεξεργαςύασ και ο εκτελών την επεξεργαςύα ςυνεργϊζονται, κατϐπιν 

αιτόματοσ, με την Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Χαρακτόρα κατϊ 

την ϊςκηςη των καθηκϐντων τησ. 

Άρθρο 45 

(ϊρθρο 29 Οδηγύασ) 

Αςφϊλεια επεξεργαςύασ 

1.  Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ και ο εκτελών την επεξεργαςύα, λαμβϊνοντασ  

υπϐψη τη διαθϋςιμη τεχνολογύα και το κϐςτοσ εφαρμογόσ. τη φϑςη, το 
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πεδύο εφαρμογόσ, το πλαύςιο και τουσ ςκοποϑσ τησ επεξεργαςύασ, καθώσ 

και την ςοβαρϐτητα και την πιθανϐτητα επϋλευςησ των κινδϑνων για τα 

δικαιώματα και τισ ελευθερύεσ των φυςικών προςώπων, εφαρμϐζουν 

κατϊλληλα τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα ώςτε να διαςφαλύζεται 

επύπεδο αςφαλεύασ κατϊλληλο για τον κύνδυνο, ιδύωσ ϐςον αφορϊ ςτην 

επεξεργαςύα των ειδικών κατηγοριών δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 2 παρ. 1 ια) του παρϐντοσ νϐμου 

και των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που αφοροϑν ποινικϋσ 

διώξεισ, μϋτρα αςφαλεύασ και ποινικϋσ καταδύκεσ.  

2.  ε ςχϋςη με την αυτοματοποιημϋνη επεξεργαςύα, ο υπεϑθυνοσ 

επεξεργαςύασ και ο εκτελών την επεξεργαςύα εφαρμϐζει, κατϐπιν 

εκτύμηςησ των κινδϑνων, μϋτρα με ςκοπϐ:  

α)  την απαγϐρευςη τησ πρϐςβαςησ μη εξουςιοδοτημϋνων προςώπων ςε 

εξοπλιςμϐ επεξεργαςύασ που χρηςιμοποιεύται για την επεξεργαςύα 

(ϋλεγχοσ πρϐςβαςησ ςε εξοπλιςμϐ)·  

β)  την αποτροπό τησ μη εξουςιοδοτημϋνησ  ανϊγνωςησ, αντιγραφόσ, 

τροποπούηςησ ό αφαύρεςησ υποθεμϊτων δεδομϋνων (ϋλεγχοσ 

υποθεμϊτων δεδομϋνων)·  

γ)  την αποτροπό τησ μη επιτρεπϐμενησ ειςαγωγόσ δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα και του μη επιτρεπϐμενου ελϋγχου, 

τροποπούηςησ ό διαγραφόσ αποθηκευμϋνων δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα (ϋλεγχοσ αποθόκευςησ)·  

δ) την αποτροπό τησ χρόςησ ςυςτημϊτων αυτοματοποιημϋνησ 

επεξεργαςύασ απϐ μη εξουςιοδοτημϋνα πρϐςωπα που χρηςιμοποιοϑν 

εξοπλιςμϐ επικοινωνύασ δεδομϋνων (ϋλεγχοσ χρηςτών)·  

ε)  την εξαςφϊλιςη ϐτι πρϐςωπα που εύναι εξουςιοδοτημϋνα να 

χρηςιμοποιοϑν ϋνα ςϑςτημα αυτοματοποιημϋνησ επεξεργαςύασ ϋχουν 

πρϐςβαςη μϐνον ςε δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που καλϑπτει η 

εξουςιοδϐτηςη πρϐςβαςόσ τουσ (ϋλεγχοσ πρϐςβαςησ ςτα δεδομϋνα)·  

ςτ)  την εξαςφϊλιςη ϐτι εύναι δυνατϐν να επαληθευτεύ και να 

εξακριβωθεύ ςε ποιουσ φορεύσ διαβιβϊςτηκαν ό διατϋθηκαν ό ενδϋχεται 

να διαβιβαςτοϑν ό να διατεθοϑν δεδομϋνα με τη χρόςη εξοπλιςμοϑ 

επικοινωνύασ δεδομϋνων (ϋλεγχοσ επικοινωνύασ)·  

ζ)  την εξαςφϊλιςη ϐτι μπορεύ να επαληθευτεύ και να εξακριβωθεύ εκ των 

υςτϋρων ποια δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα ειςόχθηςαν ςε 

ςυςτόματα αυτοματοποιημϋνησ επεξεργαςύασ, καθώσ και πϐτε και απϐ 

ποιον ειςόχθηςαν τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα (ϋλεγχοσ 

ειςαγωγόσ)·  
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η)  την αποτροπό μη επιτρεπϐμενησ ανϊγνωςησ, αντιγραφόσ, 

τροποπούηςησ ό διαγραφόσ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα κατϊ τισ 

διαβιβϊςεισ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ό κατϊ τη μεταφορϊ 

υποθεμϊτων δεδομϋνων (ϋλεγχοσ μεταφορϊσ)·  

θ)  την εξαςφϊλιςη ϐτι τα εγκαταςτημϋνα ςυςτόματα μποροϑν να 

αποκαταςταθοϑν ςε περύπτωςη διακοπόσ τησ λειτουργύασ τουσ 

(αποκατϊςταςη)·  

ι)  την εξαςφϊλιςη ϐτι οι λειτουργύεσ του ςυςτόματοσ εκτελοϑνται, ϐτι η 

εμφϊνιςη ςφαλμϊτων ςτισ λειτουργύεσ αναφϋρεται (αξιοπιςτύα) και ϐτι 

τα αποθηκευμϋνα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα δεν μποροϑν να 

αλλοιωθοϑν λϐγω δυςλειτουργύασ του ςυςτόματοσ (ακεραιϐτητα). 

 

Άρθρο 46 

(Άρθρο 30 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ) 

Γνωςτοπούηςη παραβύαςησ δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα  

ςτην Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα/ αρμόδια 

εποπτικό αρχό 

1.  ε περύπτωςη παραβύαςησ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, ο 

υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ γνωςτοποιεύ ςτην Αρχό ό ςτην αρμϐδια 

εποπτικό αρχό την παραβύαςη δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα 

αμελλητύ και, εφϐςον εύναι δυνατϐν, το αργϐτερο εντϐσ 72 ωρών απϐ τη 

ςτιγμό που αποκτϊ γνώςη αυτόσ, εκτϐσ εϊν η παραβύαςη δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα δεν εύναι πιθανϐν να επιφϋρει κύνδυνο για τα 

δικαιώματα και τισ ελευθερύεσ των φυςικών προςώπων. Όταν η 

γνωςτοπούηςη ςτην Αρχό  δεν πραγματοποιεύται εντϐσ 72 ωρών 

ςυνοδεϑεται απϐ τουσ λϐγουσ τησ καθυςτϋρηςησ.  

2.  Ο εκτελών την επεξεργαςύα ενημερώνει τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ 

χωρύσ αδικαιολϐγητη καθυςτϋρηςη, μϐλισ αντιληφθεύ παραβύαςη 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα.  

3.  Η γνωςτοπούηςη που αναφϋρεται ςτην παρϊγραφο 1, κατ' ελϊχιςτον:  

α)  περιγρϊφει τη φϑςη τησ παραβύαςησ δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα, ςυμπεριλαμβανομϋνων, εφϐςον εύναι δυνατϐν, των 

κατηγοριών και του κατϊ προςϋγγιςη αριθμοϑ των ενδιαφερϐμενων 

υποκειμϋνων των δεδομϋνων, καθώσ και των κατηγοριών και του κατϊ 

προςϋγγιςη πλόθουσ των ςχετικών αρχεύων δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα·  
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β)  γνωςτοποιεύ το ϐνομα και τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ του υπεϑθυνου 

προςταςύασ δεδομϋνων ό ϊλλου ςημεύου επικοινωνύασ απϐ το οπούο 

μποροϑν να εξαςφαλιςτοϑν περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ·  

γ) περιγρϊφει τισ ενδεχϐμενεσ ςυνϋπειεσ τησ παραβύαςησ των δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα·  

δ)  περιγρϊφει τα μϋτρα που λαμβϊνονται ό προτεύνεται να ληφθοϑν απϐ 

τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ για την αντιμετώπιςη τησ παραβύαςησ των 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, καθώσ και, ϐπου ενδεύκνυται, για 

την ϊμβλυνςη ενδεχϐμενων δυςμενών ςυνεπειών τησ.  

4.  ε περύπτωςη και ςτον βαθμϐ που δεν εύναι δυνατϐν να παραςχεθοϑν οι 

πληροφορύεσ ταυτϐχρονα, μποροϑν να παρϋχονται ςταδιακϊ χωρύσ 

αδικαιολϐγητη καθυςτϋρηςη.  

5.  Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ τεκμηριώνει κϊθε παραβύαςη δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα που μνημονεϑεται ςτην παρϊγραφο 1, 

αναφϋροντασ τα πραγματικϊ περιςτατικϊ που αφοροϑν την παραβύαςη, 

τισ ςυνϋπειϋσ τησ και τα ληφθϋντα μϋτρα επανϐρθωςησ. Η εν λϐγω 

τεκμηρύωςη πρϋπει να επιτρϋπει ςτην Αρχό ό ςτην αρμϐδια εποπτικό 

αρχό να επαληθεϑει τη ςυμμϐρφωςη προσ το παρϐν ϊρθρο.  

6.  ε περύπτωςη  που η παραβύαςη δεδομϋνων αφορϊ ςε δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα που διαβιβϊςτηκαν απϐ ό προσ τον υπεϑθυνο 

επεξεργαςύασ ϊλλου κρϊτουσ μϋλουσ, οι πληροφορύεσ που αναφϋρονται 

ςτην παρϊγραφο 3 γνωςτοποιοϑνται ςτον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ του 

εν λϐγω κρϊτουσ μϋλουσ χωρύσ αδικαιολϐγητη καθυςτϋρηςη.  

 

Άρθρο 47 

(Άρθρο 31 Οδηγύασ) 

Γνωςτοπούηςη παραβύαςησ δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα ςτο 

υποκεύμενο των δεδομϋνων 

1.  Όταν η παραβύαςη δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα εύναι πιθανϐν να 

προκαλϋςει μεγϊλο κύνδυνο για τα δικαιώματα και τισ ελευθερύεσ των 

φυςικών προςώπων, ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ γνωςτοποιεύ αμελλητύ 

την παραβύαςη δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ςτο υποκεύμενο των 

δεδομϋνων.  

2.  Η γνωςτοπούηςη ςτο υποκεύμενο των δεδομϋνων, η οπούα αναφϋρεται 

ςτην παρϊγραφο 1 του παρϐντοσ ϊρθρου, περιγρϊφει με ςαφό και απλό 

διατϑπωςη τη φϑςη τησ παραβύαςησ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα 
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και περιϋχει τουλϊχιςτον τισ πληροφορύεσ και τα μϋτρα του ϊρθρου 46 

παρϊγραφοσ 3 ςτοιχεύα β), γ) και δ) του παρϐντοσ νϐμου. 

3.  Η γνωςτοπούηςη ςτο υποκεύμενο των δεδομϋνων, η οπούα αναφϋρεται 

ςτην παρϊγραφο 1 δεν απαιτεύται, εφϐςον πληροϑται οποιοςδόποτε απϐ 

τουσ παρακϊτω ϐρουσ:  

α)  ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ϋχει εφαρμϐςει κατϊλληλα τεχνολογικϊ 

και οργανωτικϊ μϋτρα προςταςύασ και τα μϋτρα αυτϊ εφαρμϐςτηκαν 

ςτα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που επηρεϊζονται απϐ την 

παραβύαςη δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, κυρύωσ μϋτρα που 

καθιςτοϑν  δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα μη κατανοητϊ ςε ϐςουσ 

δεν ϋχουν εξουςιοδοτημϋνη πρϐςβαςη ςε αυτϊ, ϐπωσ η κρυπτογρϊφηςη 

β)  ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ϋλαβε ςτη ςυνϋχεια μϋτρα που 

διαςφαλύζουν ϐτι δεν εύναι πλϋον πιθανϐν να προκϑψει ο αναφερϐμενοσ 

ςτην παρϊγραφο 1 μεγϊλοσ κύνδυνοσ για τα δικαιώματα και τισ 

ελευθερύεσ των υποκειμϋνων των δεδομϋνων·  

γ)  προϒποτύθενται δυςανϊλογεσ προςπϊθειεσ. την περύπτωςη αυτό, 

πρϋπει να γύνεται δημϐςια γνωςτοπούηςη ό να λαμβϊνονται παρϐμοια 

μϋτρα ώςτε τα υποκεύμενα των δεδομϋνων να ενημερώνονται με εξύςου 

αποτελεςματικϐ τρϐπο.  

4.   Εϊν ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ δεν ϋχει γνωςτοποιόςει όδη την 

παραβύαςη των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ςτο υποκεύμενο των 

δεδομϋνων, η Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Χαρακτόρα, ό η 

αρμϐδια εποπτικό αρχό ϋχοντασ εξετϊςει την πιθανϐτητα να 

ςυνεπϊγεται η παραβύαςη των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα 

μεγϊλο κύνδυνο, μπορεύ να του ζητόςει να το πρϊξει ό μπορεύ να 

αποφαςύςει ϐτι πληροϑται οποιοςδόποτε απϐ τουσ ϐρουσ που 

αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 3.  

5.  Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ μπορεύ να καθυςτερόςει, να περιορύςει ό να 

παραλεύψει τη γνωςτοπούηςη ςτο υποκεύμενο των δεδομϋνων που 

αναφϋρεται ςϑμφωνα με την  παρϊγραφο 1 του παρϐντοσ ϊρθρου 

εφϐςον αυτϐ εύναι αναγκαύο για 

α) την αποφυγό τησ παρακώλυςησ ό τησ ςυςκϐτιςησ των διεξαγϐμενων 

ερευνών, αναγκαύων πρϊξεων και διαδικαςιών για την επύτευξη των 

ςκοπών του ϊρθρου 2 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου 

β) την αποφυγό τησ αποτροπόσ ό παρεμπϐδιςησ τησ πρϐληψησ, τησ 

διαπύςτωςησ, τησ διερεϑνηςησ ό τησ δύωξησ ποινικών αδικημϊτων ό τησ 

εκτϋλεςησ ποινικών κυρώςεων 

γ) την προςταςύα τησ δημϐςιασ αςφϊλειασ· 
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δ) την προςταςύα τησ εθνικόσ αςφϊλειασ· 

ε) την προςταςύα των δικαιωμϊτων και των ελευθεριών τρύτων 

 

 

Άρθρο 48  

(Άρθρο 32 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ) 

Οριςμόσ του υπεύθυνου προςταςύασ δεδομϋνων 

1.  Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ διορύζει υπεϑθυνο προςταςύασ δεδομϋνων. Η 

υποχρϋωςη αυτό δεν ιςχϑει για τισ τα δικαςτόρια και τισ ειςαγγελικϋσ 

αρχϋσ,  όταν ενεργούν υπό τη δικαιοδοτικό τουσ αρμοδιότητα. 

2.  Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ επιλϋγει και διορύζει τον υπεϑθυνο 

προςταςύασ δεδομϋνων διορύζεται βϊςει επαγγελματικών προςϐντων 

και, ιδύωσ με βϊςη την εμπειρογνωςύα που διαθϋτει ςτον τομϋα του 

δικαύου προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων και των αντύςτοιχων 

πρακτικών και την ικανϐτητα εκπλόρωςησ των καθηκϐντων που 

αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 50 του παρϐντοσ νϐμου 

3.  Ένασ μοναδικϐσ υπεϑθυνοσ προςταςύασ δεδομϋνων μπορεύ να διοριςτεύ 

για περιςςϐτερεσ τησ μιασ αρμϐδιεσ αρχϋσ, ανϊλογα με την οργανωτικό 

δομό και το μϋγεθϐσ τουσ.  

4.  Ο οριςμϐσ υπευθϑνου προςταςύασ δεδομϋνων γύνεται εγγρϊφωσ. Κατϊ 

τον οριςμϐ υπευθϑνου προςταςύασ προςδιορύζονται  ειδικϐτερα ιδύωσ η 

θϋςη και τα καθόκοντα που ϋχει ο υπεϑθυνοσ προςταςύασ δεδομϋνων 

ςϑμφωνα και ο τρϐποσ  με τον οπούο θα τα αςκεύ, λαμβανομϋνων υπϐψη 

τησ φϑςησ και των λειτουργιών κϊθε υπευθϑνου επεξεργαςύασ ό 

εκτελοϑντοσ επεξεργαςύα. Ο οριςμϐσ γύνεται για οριςμϋνο χρονικϐ 

διϊςτημα, εκτϐσ αν ςυντρϋχει ςοβαρϐσ λϐγοσ για την ανϊκληςη του 

οριςμοϑ ό για την παϑςη του υπευθϑνου προςταςύασ προςωπικών 

δεδομϋνων. Ο οριςμϐσ μπορεύ να ανανεώνεται.  

5.  Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ  και ο εκτελών επεξεργαςύα κοινοποιοϑν 

ςτην Αρχό το ϐνομα  και την ιδιϐτητα του υπευθϑνου προςταςύασ 

δεδομϋνων 

6.  Ο υπεϑθυνοσ προςταςύασ δεδομϋνων δεςμεϑεται απϐ υποχρϋωςη 

εχεμϑθειασ και οφεύλει να μην αποκαλϑπτει  ςε οποιονδόποτε τρύτο 

γεγονϐτα ό πληροφορύεσ που περιόλθαν ςε γνώςη του απϐ τη θϋςη του 

κατϊ την εκτϋλεςη των καθηκϐντων του ό επ’ ευκαιρύα αυτών. 
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Άρθρο 49 

(Άρθρο 33 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ) 

Θϋςη του υπεύθυνου προςταςύασ δεδομϋνων 

1.  Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ διαςφαλύζει ϐτι ο υπεϑθυνοσ προςταςύασ 

δεδομϋνων ςυμμετϋχει δεϐντωσ και εγκαύρωσ ςε ϐλα τα ζητόματα τα 

οπούα ςχετύζονται με την προςταςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα.  

2.  Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ υποςτηρύζει τον υπεϑθυνο προςταςύασ 

δεδομϋνων ςτην ϊςκηςη των καθηκϐντων που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 

50 του παρϐντοσ νϐμου, παρϋχοντϊσ του τουσ αναγκαύουσ πϐρουσ για την 

εκτϋλεςη των καθηκϐντων αυτών και την πρϐςβαςη ςε δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα και ςε πρϊξεισ επεξεργαςύασ, καθώσ και για τη 

διατόρηςη τησ εμπειρογνωμοςϑνησ του.  

 

Άρθρο 50  

(Άρθρο 34 Οδηγύασ2016/680/ΕΕ) 

Καθόκοντα του υπεύθυνου προςταςύασ δεδομϋνων 

Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ αναθϋτει ςτον υπεϑθυνο προςταςύασ 

δεδομϋνων τουλϊχιςτον τα ακϐλουθα καθόκοντα:  

α)  να ενημερώνει και να ςυμβουλεϑει τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ και 

τουσ υπαλλόλουσ που διενεργοϑν επεξεργαςύα για τισ υποχρεώςεισ τουσ 

ςϑμφωνα με τον παρϐντα νϐμο και ϊλλεσ διατϊξεισ του εθνικοϑ δικαύου ό 

του δικαύου τησ Ένωςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των δεδομϋνων·  

β)  να παρακολουθεύ τη ςυμμϐρφωςη με τισ ρυθμύςεισ του παρϐντοσ 

νϐμου,  ϊλλεσ διατϊξεισ του εθνικοϑ δικαύου ό του δικαύου τησ Ένωςησ 

ςχετικϊ με την προςταςύα των δεδομϋνων και με τισ πολιτικϋσ του 

υπεϑθυνου επεξεργαςύασ ςε ςχϋςη με την προςταςύα των δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα, ςυμπεριλαμβανομϋνων τησ ανϊθεςησ 

αρμοδιοτότων, τησ ευαιςθητοπούηςησ και τησ κατϊρτιςησ των 

υπαλλόλων που ςυμμετϋχουν ςτισ πρϊξεισ επεξεργαςύασ και των 

ςχετικών ελϋγχων·  
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γ)  να παρϋχει ςυμβουλϋσ, ϋπειτα απϐ ςχετικϐ αύτημα, ϐςον αφορϊ ςτην 

εκτύμηςη επιπτώςεων ςχετικϊ με την προςταςύα των δεδομϋνων και να 

παρακολουθεύ τη ςυμμϐρφωςη ςϑμφωνα με το ϊρθρο 42 του  παρϐντοσ 

νϐμου. 

δ)  να ςυνεργϊζεται με την Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ 

Χαρακτόρα· 

ε) να ενεργεύ ωσ ςημεύο επικοινωνύασ για την Αρχό  για ζητόματα που 

ςχετύζονται με την επεξεργαςύα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 

προηγοϑμενησ διαβοϑλευςησ που αναφϋρεται ςτο ϊρθρο 43 του 

παρϐντοσ νϐμου, και να διαβουλεϑεται ανϊλογα με την περύπτωςη, για 

οποιοδόποτε ϊλλο θϋμα.  

 

Άρθρο 51 

(‘Αρθρο 35 Οδηγύασ) 

 

Γενικϋσ αρχϋσ που διϋπουν τησ διαβιβϊςεισ δεδομϋνων προςωπικού 

χαρακτόρα προσ τρύτεσ χώρεσ ό διεθνεύσ οργανιςμούσ 

 

1.  Η  διαβύβαςη, απϐ τισ κατϊ το ϊρθρο 3 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου 

αρμϐδιεσ αρχϋσ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα τα οπούα 

υποβϊλλονται ςε επεξεργαςύα ό προορύζονται να υποβληθοϑν ςε 

επεξεργαςύα μετϊ τη διαβύβαςό τουσ προσ τρύτη χώρα ό διεθνό 

οργανιςμϐ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των περαιτϋρω διαβιβϊςεων προσ 

ϊλλη τρύτη χώρα ό διεθνό οργανιςμϐ επιτρϋπεται εφϐςον  

α) η διαβύβαςη εύναι αναγκαύα για τουσ ςκοποϑσ που ορύζονται ςτο 

ϊρθρο 2 παρ. 3  του παρϐντοσ νϐμου 

β) τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα διαβιβϊζονται ςε υπεϑθυνο 

επεξεργαςύασ ςε τρύτη χώρα ό διεθνό οργανιςμϐ που αποτελεύ αρμϐδια 

αρχό  και για τουσ ςκοποϑσ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 2 παρ. 3 του 

παρϐντοσ νϐμου. 

γ) ςε περύπτωςη που τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα 

διαβιβϊζονται ό καθύςτανται διαθϋςιμα απϐ ϊλλο κρϊτοσ μϋλοσ, το εν 

λϐγω κρϊτοσ μϋλοσ ϋχει δώςει προηγουμϋνωσ την ϋγκριςό του για τη 

διαβύβαςη ςϑμφωνα με το εθνικϐ του δύκαιο 

δ)  η Επιτροπό ϋχει προβεύ ςε απϐφαςη περύ επϊρκειασ δυνϊμει του 

ϊρθρου 36 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2016/680 ό, ελλεύψει τϋτοιασ απϐφαςησ, 

ϐταν ϋχουν παραςχεθεύ ό υπϊρχουν κατϊλληλεσ εγγυόςεισ ςϑμφωνα με 

το ϊρθρο 52 του παρϐντοσ νϐμου ό, ελλεύψει τϐςο απϐφαςησ περύ 

επϊρκειασ δυνϊμει του ϊρθρου 36 ϐςο και κατϊλληλων εγγυόςεων 

ςϑμφωνα με το ϊρθρο 52 του παρϐντοσ νϐμου, ιςχϑουν παρεκκλύςεισ για 

ειδικϋσ καταςτϊςεισ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 53 του παρϐντοσ νϐμου  και 
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ε) ςε περύπτωςη περαιτϋρω διαβύβαςησ ςε ϊλλη τρύτη χώρα ό διεθνό 

οργανιςμϐ, η αρμϐδια αρχό που διενόργηςε την αρχικό διαβύβαςη ό ϊλλη 

αρμϐδια αρχό ςτο ύδιο κρϊτοσ μϋλοσ επιτρϋπει την περαιτϋρω διαβύβαςη, 

αφοϑ λϊβει δεϐντωσ υπϐψη ϐλουσ τησ ςχετικοϑσ παρϊγοντεσ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων τησ ςοβαρϐτητασ του ποινικοϑ αδικόματοσ, των 

ςκοπών για τουσ οπούουσ διαβιβϊςτηκαν αρχικϊ τα δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα και του επιπϋδου προςταςύασ των δεδομϋνων 

ςτην τρύτη χώρα ό τον διεθνό οργανιςμϐ ςτα οπούα διαβιβϊζονται 

περαιτϋρω τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα. 

 

2.  Οι διαβιβϊςεισ χωρύσ την προηγοϑμενη ϋγκριςη ϊλλου κρϊτουσ μϋλουσ 

ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 1 ςτοιχεύο γ) επιτρϋπονται μϐνον εφϐςον η 

διαβύβαςη των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα εύναι απαραύτητη για 

την αποτροπό ϊμεςησ και ςοβαρόσ απειλόσ για τη δημϐςια αςφϊλεια 

κρϊτουσ μϋλουσ ό τρύτησ χώρασ ό για τα ουςιώδη ςυμφϋροντα κρϊτουσ 

μϋλουσ και η προηγοϑμενη ϋγκριςη δεν μπορεύ να ληφθεύ εγκαύρωσ. Η 

αρχό του ϊλλου κρϊτουσ μϋλουσ που εύναι υπεϑθυνη για την παροχό τησ 

προηγοϑμενησ ϋγκριςησ ενημερώνεται χωρύσ καθυςτϋρηςη.  

 

3. Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 51 ϋωσ 54 του παρϐντοσ  νϐμου εφαρμϐζονται 

με τρϐπο ώςτε να διαςφαλύζεται ϐτι δεν υπονομεϑεται το επύπεδο 

προςταςύασ των φυςικών προςώπων που διαςφαλύζει η Οδηγύα (ΕΕ) 

2016/680, ϐπωσ ενςωματώνεται ςτην ελληνικό ϋννομη τϊξη με τον 

παρϐντα νϐμο. 

 

4. Η  διαβύβαςη δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα δεν επιτρϋπεται, παρϊ 

την ϑπαρξη απϐφαςησ επϊρκειασ και αφοϑ ληφθεύ υπϐψη το δημϐςιο 

ςυμφϋρον, εϊν ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη δεν μπορεύ να διαςφαλιςθεύ 

ϐτι θα γύνει κατϊλληλη ανϊλογη μεταχεύριςη των δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα του  

υποκειμϋνου των δεδομϋνων δεν εύναι επαρκώσ διαςφαλιςμϋνα ςτο 

πεδύο αρμοδιϐτητασ του παραλόπτη των δεδομϋνων ό εϊν μια διαβύβαςη 

ενδϋχεται να ςυγκροϑεται με υπϋρτερα ϋννομα ςυμφϋροντα του 

υποκειμϋνου των δεδομϋνων. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ πρϋπει να 

βαςύζει την εκτύμηςό του ςε ςχϋςη με το εϊν  ο παραλόπτησ των 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ςτην τρύτη χώρα εγγυϊται ςτη 

ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη την κατϊλληλη προςταςύα των εν λϐγω 

δεδομϋνων 

 

 

Άρθρο 52  

 

(37 Οδηγύασ) 
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Διαβιβϊςεισ που υπόκεινται ςε κατϊλληλεσ εγγυόςεισ  

 

1.  Ελλεύψει απϐφαςησ δυνϊμει του ϊρθρου 36 παρϊγραφοσ 3 τησ Οδηγύασ 

680/2016, μια διαβύβαςη δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα προσ τρύτη 

χώρα ό διεθνό οργανιςμϐ μπορεύ να πραγματοποιηθεύ εφϐςον:  

α) παραςχϋθηκαν κατϊλληλεσ εγγυόςεισ ϐςον αφορϊ ςτην προςταςύα 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ςε νομικϊ δεςμευτικό πρϊξη· ό 

β) ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ αξιολϐγηςε ϐλεσ τισ περιςτϊςεισ που 

περιβϊλλουν τη διαβύβαςη δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και 

κατϋληξε ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι υπϊρχουν κατϊλληλεσ εγγυόςεισ ϐςον 

αφορϊ την προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα. 

 

2.  Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ενημερώνει ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα και 

οπωςδόποτε ϊπαξ κατ’ ϋτοσ την Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων 

Προςωπικοϑ Χαρακτόρα ό την αρμϐδια εποπτικό αρχό ςχετικϊ με τισ 

κατηγορύεσ διαβιβϊςεων δυνϊμει τησ παραγρϊφου 1 ςτοιχεύο β). 

 

3.  Μια διαβύβαςη που βαςύζεται ςτην παρϊγραφο 1 ςτοιχεύο β) 

τεκμηριώνεται και η τεκμηρύωςη πρϋπει να τύθεται ςτη διϊθεςη τησ 

Aρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Χαρακτόρα ό ςτην αρμϐδια 

εποπτικό αρχό κατϐπιν αιτόματοσ αυτόσ. Η τεκμηρύωςη  

ςυμπεριλαμβϊνει την ημερομηνύα και τον χρϐνο τησ διαβύβαςησ, 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με την αποδϋκτρια αρμϐδια αρχό, την αιτιολϐγηςη 

τησ διαβύβαςησ και τα διαβιβαζϐμενα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα. 

 

 

Άρθρο 53 

(38 Οδηγύασ) 

Παρεκκλύςεισ για ειδικϋσ καταςτϊςεισ 

 

1.  Ελλεύψει απϐφαςησ περύ επϊρκειασ δυνϊμει του ϊρθρου 36 παρ. 3 τησ 

Οδηγύασ 680/2016 ό κατϊλληλων εγγυόςεων δυνϊμει του ϊρθρου 52 του 

παρϐντοσ νϐμου, μια διαβύβαςη ό κατηγορύα διαβιβϊςεων δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα προσ τρύτη χώρα ό διεθνό οργανιςμϐ μπορεύ να 

πραγματοποιηθεύ μϐνον εφϐςον η διαβύβαςη εύναι αναγκαύα:  

α) για την προςταςύα των ζωτικών ςυμφερϐντων του υποκειμϋνου των 

δεδομϋνων ό ϊλλου προςώπου 

β) για την προςταςύα ϋννομων ςυμφερϐντων του υποκειμϋνου των 

δεδομϋνων 

γ) για την πρϐληψη ϊμεςησ και ςοβαρόσ απειλόσ για τη δημϐςια 

αςφϊλεια μιασ χώρασ 

δ) ςε μεμονωμϋνεσ περιπτώςεισ για τουσ ςκοποϑσ που ορύζονται ςτο 

ϊρθρο 2 παρ.  3 του παρϐντοσ νϐμου. 
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ε) ςε μεμονωμϋνη περύπτωςη για τη θεμελύωςη, την ϊςκηςη ό την 

υπερϊςπιςη νομικών αξιώςεων οι οπούεσ ςχετύζονται με τουσ ςκοποϑσ 

που ορύζονται ςτο 2 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου. 

 

2.  Σα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα δεν διαβιβϊζονται,  εϊν η 

διαβιβϊζουςα αρμϐδια αρχό κρύνει ϐτι τα θεμελιώδη δικαιώματα και 

ελευθερύεσ του ςχετικοϑ υποκειμϋνου των δεδομϋνων υπεριςχϑουν του 

δημοςύου ςυμφϋροντοσ για τη διαβύβαςη που ορύζεται ςτην παρϊγραφο 

1 ςτοιχεύα δ) και ε).  

 

3.  Μια διαβύβαςη που βαςύζεται ςτην παρϊγραφο 1 τεκμηριώνεται και η 

τεκμηρύωςη πρϋπει να τύθεται ςτη διϊθεςη τησ Aρχόσ Προςταςύασ 

Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Χαρακτόρα ό τησ αρμϐδιασ εποπτικόσ αρχόσ 

κατϐπιν αιτόματοσ αυτόσ. Η τεκμηρύωςη  ςυμπεριλαμβϊνει την 

ημερομηνύα και τον χρϐνο τησ διαβύβαςησ, πληροφορύεσ ςχετικϊ με την 

αποδϋκτρια αρμϐδια αρχό, την αιτιολϐγηςη τησ διαβύβαςησ και τα 

διαβιβαζϐμενα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα. 

 

 

 

Άρθρο 54  

(ϊρθρο 39 Οδηγύασ) 

Διαβύβαςη δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα προσ αποδϋκτεσ 

εγκατεςτημϋνουσ ςε τρύτεσ χώρεσ 

 

1.  Κατϊ παρϋκκλιςη απϐ το ϊρθρο 51  παρϊγραφοσ 1 ςτοιχεύο β) του 

παρϐντοσ νϐμου και με την επιφϑλαξη τυχϐν διεθνοϑσ ςυμφωνύασ που 

αναφϋρεται ςτην παρϊγραφο 2 του παρϐντοσ ϊρθρου, οι κατϊ το ϊρθρο 

3 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου αρμϐδιεσ αρχϋσ μποροϑν ςε μεμονωμϋνεσ 

και ειδικϋσ περιπτώςεισ και εφϐςον τηροϑνται οι λοιπϋσ προϒποθϋςεισ 

για τη νϐμιμη διαβύβαςη, να διαβιβϊζουν δεδομϋνα προςωπικοϑ 

χαρακτόρα απευθεύασ προσ αποδϋκτεσ εγκατεςτημϋνουσ ςε τρύτεσ χώρεσ, 

εφϐςον πληροϑνται ϐλοι οι ακϐλουθοι ϐροι  

α)η διαβύβαςη εύναι απολϑτωσ απαραύτητη για την εκτϋλεςη καθόκοντοσ 

τησ διαβιβϊζουςασ αρμϐδιασ αρχόσ και για τουσ ςκοποϑσ του ϊρθρου 2 

παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου .  

β) η διαβιβϊζουςα αρμϐδια αρχό κρύνει ϐτι τα θεμελιώδη δικαιώματα και 

οι ελευθερύεσ του υποκειμϋνου των δεδομϋνων δεν υπεριςχϑουν του 

δημοςύου ςυμφϋροντοσ που απαιτεύ τη διαβύβαςη ςτη ςυγκεκριμϋνη 

περύπτωςη  

γ) η διαβιβϊζουςα αρμϐδια αρχό θεωρεύ ϐτι η διαβύβαςη προσ αρχό 

αρμϐδια για τουσ ςκοποϑσ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 2 παρ. 3 του 
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παρϐντοσ νϐμου ςτην τρύτη χώρα εύναι αναποτελεςματικό ό ακατϊλληλη, 

ιδύωσ διϐτι δεν μπορεύ να επιτευχθεύ ςε εϑθετο χρϐνο 

δ) η διαβιβϊζουςα αρμϐδια αρχό ενημερώνει τον αποδϋκτη για τον 

ςυγκεκριμϋνο ςκοπϐ ό ςκοποϑσ για τουσ οπούουσ τα δεδομϋνα 

προςωπικοϑ χαρακτόρα επιτρϋπεται να υποβϊλλονται ςε επεξεργαςύα 

απϐ τον τελευταύο αυτϐ, εφϐςον  η εν λϐγω επεξεργαςύα εύναι 

απαραύτητη. 

 

2.  Η αρχό που εύναι αρμϐδια για τουσ ςκοποϑσ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 

2 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου ςτην τρύτη χώρα ενημερώνεται χωρύσ 

αδικαιολϐγητη καθυςτϋρηςη, εκτϐσ εϊν η διαβιβϊζουςα αρμϐδια αρχό 

κρύνει ϐτι αυτϐ εύναι αναποτελεςματικϐ ό ακατϊλληλο.  

 

3.  Η διεθνόσ ςυμφωνύα που αναφϋρεται ςτην παρϊγραφο 1 μπορεύ να εύναι 

οποιαδόποτε ιςχϑουςα διμερόσ ό πολυμερόσ διεθνόσ ςυμφωνύα ανϊμεςα 

ςε κρϊτη μϋλη και τρύτεσ χώρεσ ςτον τομϋα τησ δικαςτικόσ ςυνεργαςύασ 

ςε ποινικϋσ υποθϋςεισ και τησ αςτυνομικόσ ςυνεργαςύασ. 

 

4.  Η διαβιβϊζουςα αρμϐδια αρχό ενημερώνει την Αρχό  Προςταςύασ 

Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Χαρακτόρα ό την αρμϐδια εποπτικό αρχό 

ςχετικϊ με τισ διαβιβϊςεισ δυνϊμει του παρϐντοσ ϊρθρου.  

 

5.  Μια διαβύβαςη που βαςύζεται ςτην παρϊγραφο 1 τεκμηριώνεται και η 

τεκμηρύωςη πρϋπει να τύθεται ςτη διϊθεςη τησ Aρχόσ Προςταςύασ 

Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Χαρακτόρα ό τησ αρμϐδιασ εποπτικόσ αρχόσ 

κατϐπιν αιτόματοσ αυτόσ. Η τεκμηρύωςη  ςυμπεριλαμβϊνει την 

ημερομηνύα και τον χρϐνο τησ διαβύβαςησ, πληροφορύεσ ςχετικϊ με την 

αποδϋκτρια αρμϐδια αρχό, την αιτιολϐγηςη τησ διαβύβαςησ και τα 

διαβιβαζϐμενα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα 

. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ 

ΕΠΟΠΣΙΚΕ ΑΡΦΕ 

Άρθρο 55 

[ϊρθρο 52 ΓΚΠΔ/ 42 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ] 

Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα 

 

1.  Η Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Χαρακτόρα εύναι  

ανεξϊρτητη δημϐςια αρχό. Η Αρχό υπϊγεται ςτον Τπουργϐ  Δικαιοςϑνησ, 

Διαφϊνειασ και Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και εδρεϑει ςτην Αθόνα. 

2. Η Αρχό δεν υπϐκειται ςε οποιονδόποτε ιεραρχικϐ ό  διοικητικϐ ϋλεγχο. 

Σα μϋλη τησ απολαμβϊνουν λειτουργικόσ και προςωπικόσ ανεξαρτηςύασ 

και αποφαςύζουν με βϊςη το νϐμο και τη ςυνεύδηςό τουσ. Σα μϋλη τησ 

Αρχόσ εκτελοϑν τα καθόκοντϊ τουσ και αςκοϑν τισ εξουςύεσ τουσ χωρύσ 

εξωτερικϋσ επιρροϋσ, εύτε ϊμεςεσ εύτε ϋμμεςεσ, και δεν ζητοϑν οϑτε 

λαμβϊνουν οδηγύεσ απϐ κανϋναν.  

.  

Άρθρο 56 

Προώπολογιςμόσ 

1. Η Αρχό καταρτύζει και υποβϊλλει χωριςτϐ ετόςιο προϒπολογιςμϐ ο 

οπούοσ αποτελεύ τμόμα του κρατικοϑ προϒπολογιςμοϑ. Διατϊκτησ τησ 

δαπϊνησ εύναι ο Πρϐεδροσ ό ο αναπληρωτόσ του.  

2. Η Αρχό μπορεύ να ςυμμετϋχει ςε εθνικϊ, ευρωπαώκϊ ό 

ςυγχρηματοδοτοϑμενα ερευνητικϊ προγρϊμματα. Για τον ςκοπϐ αυτϐ 

ϋχει το δικαύωμα με απϐφαςη του Προϋδρου τησ να ανούγει και να 

διατηρεύ ςε εμπορικό τρϊπεζα τησ ημεδαπόσ ειδικϐ λογαριαςμϐ ςτον 

οπούο θα μεταφϋρονται ϐλεσ οι εγκεκριμϋνεσ πιςτώςεισ των ςχετικών 

ϋργων. Η κύνηςη του ανωτϋρω λογαριαςμοϑ, ο ϋλεγχοσ και οι εντολϋσ 

πληρωμόσ ςε βϊροσ τησ Αρχόσ και υπϋρ των δικαιοϑχων ενεργοϑνται 

χωρύσ κανϋνα περιοριςμϐ απϐ τισ διατϊξεισ που διϋπουν τη διϊθεςη, 

κατανομό και ανϊλωςη των πιςτώςεων του προϒπολογιςμοϑ τησ Αρχόσ 

ό αναφορϊ ςε αυτϋσ και κατϊ παρϋκκλιςη απϐ τισ διατϊξεισ για το 

Δημϐςιο Λογιςτικϐ, τισ κρατικϋσ προμόθειεσ και τισ αμοιβϋσ.  

 

3. Η ϊςκηςη του οικονομικοϑ ελϋγχου τησ Αρχόσ διεξϊγεται  με τρϐπο που 

να μην παρεμποδύζει τη λειτουργύα και να μην επηρεϊζει την ανεξαρτηςύα 

τησ Αρχόσ.  
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Άρθρο 57  

υγκρότηςη τησ Αρχόσ 

 

1. Η Αρχό ςυγκροτεύται απϐ τον Πρϐεδρο και ϋξι μϋλη, οι οπούοι πρϋπει να 

εύναι πρϐςωπα εγνωςμϋνου κϑρουσ και επιςτημονικόσ κατϊρτιςησ ό 

επαγγελματικόσ εμπειρύασ ςτον τομϋα τησ προςταςύασ δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα. 

2. Ωσ πρϐεδροσ ό μϋλη τησ Αρχόσ μποροϑν να διοριςθοϑν και δικαςτικού ό 

ειςαγγελικού λειτουργού εν ενεργεύα. Με την επιφϑλαξη του ϊρθρου 58 

του παρϐντοσ νϐμου   ωσ πρϐεδροσ ό μϋλη τησ Αρχόσ μποροϑν να 

διοριςθοϑν  και δικηγϐροι χωρύσ να αναςτϋλλεται η ϊςκηςη του 

δικηγορικοϑ λειτουργόματοσ. 

3. τον Πρϐεδρο και τα μϋλη τησ Αρχόσ επιτρϋπεται η ϊςκηςη καθηκϐντων 

μϋλουσ διδακτικοϑ προςωπικοϑ Α.Ε.Ι. με καθεςτώσ πλόρουσ ό μερικόσ 

απαςχϐληςησ. 

4. Ο Πρϐεδροσ και τα μϋλη τησ Αρχόσ διορύζονται με θητεύα. Η θητεύα τουσ 

εύναι εξαετόσ και δεν μπορεύ να ανανεωθεύ.  

5. Ο Πρϐεδροσ και τα μϋλη τησ Αρχόσ διορύζονται με ιςϊριθμουσ 

αναπληρωτϋσ οι οπούοι πληροϑν τα ύδια κριτόρια. Οι αναπληρωτϋσ του 

Προϋδρου και των μελών μετϋχουν ςτισ ςυνεδριϊςεισ τησ Αρχόσ μϐνο ςε 

περύπτωςη προςωρινόσ απουςύασ ό κωλϑματοσ του αντύςτοιχου 

τακτικοϑ. Με απϐφαςό του ο Πρϐεδροσ τησ Αρχόσ αναθϋτει ειδικϊ 

καθόκοντα ςτουσ αναπληρωτϋσ. την περύπτωςη αυτό οι αναπληρωτϋσ 

μποροϑν να  μετϋχουν ςτη ςυνεδρύαςη ανεξϊρτητα απϐ την παρϊλληλη 

παρουςύα του τακτικοϑ μϋλουσ. 

6. Η επιλογό και ο διοριςμϐσ του Προϋδρου και των μελών τησ Αρχόσ καθώσ 

και των αναπληρωτών τουσ γύνεται  κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 101Α  

του υντϊγματοσ.  

 

Άρθρο 58  

Κωλύματα - αςυμβύβαςτα μελών τησ Αρχόσ 

1. O Πρϐεδροσ και τα μϋλη τησ Αρχόσ απϋχουν απϐ κϊθε πρϊξη 

αςυμβύβαςτη προσ τα καθόκοντϊ τουσ και, κατϊ τη διϊρκεια τησ θητεύασ 

τουσ, δεν αςκοϑν κανϋνα αςυμβύβαςτο επϊγγελμα, επικερδϋσ ό μη. 

2. Δεν μπορεύ να διοριςθεύ πρϐεδροσ ό μϋλοσ τησ Αρχόσ: 
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α) Τπουργϐσ, αναπληρωτόσ υπουργϐσ, υφυπουργϐσ, γενικϐσ ό ειδικϐσ 

γραμματϋασ υπουργεύου ό αυτοτελοϑσ γενικόσ ό ειδικόσ γραμματεύασ και 

βουλευτόσ. 

β) Διοικητόσ, διευθυντόσ, διαχειριςτόσ, μϋλοσ του διοικητικοϑ 

ςυμβουλύου ό αςκών διευθυντικϊ καθόκοντα εν γϋνει ςε επιχεύρηςη η 

οπούα παρϊγει, μεταποιεύ, διαθϋτει ό εμπορεϑεται υλικϊ 

χρηςιμοποιοϑμενα ςτην πληροφορικό ό τισ ηλεκτρονικϋσ επικοινωνύεσ ό 

παρϋχει υπηρεςύεσ ςχετικϋσ με την πληροφορικό, τισ ηλεκτρονικϋσ 

επικοινωνύεσ ό την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, 

καθώσ και οι ςυνδεϐμενοι με ςϑμβαςη ϋργου με τϋτοια επιχεύρηςη. 

3. Εκπύπτει αυτοδικαύωσ απϐ την ιδιϐτητα του προϋδρου ό μϋλουσ τησ 

Αρχόσ ϐποιοσ, μετϊ τον διοριςμϐ του: 

α) Αποκτϊ μύα απϐ τισ ιδιϐτητεσ που ςυνιςτοϑν κώλυμα διοριςμοϑ, 

ςϑμφωνα με την προηγοϑμενη παρϊγραφο. 

β) Προβαύνει ςε πρϊξεισ ό αναλαμβϊνει οποιαδόποτε εργαςύα ό ϋργο ό 

αποκτϊ ϊλλη ιδιϐτητα που, κατϊ την κρύςη τησ Αρχόσ, δεν ςυμβιβϊζονται 

με τα καθόκοντϊ του ωσ μϋλουσ τησ Αρχόσ. 

4. την διαπύςτωςη των αςυμβύβαςτων τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου 

προβαύνει η Αρχό, χωρύσ ςυμμετοχό του μϋλουσ τησ, ςτο πρϐςωπο του 

οπούου ενδϋχεται να ςυντρϋχει το αςυμβύβαςτο. Η Αρχό αποφαςύζει 

ϑςτερα απϐ ακρϐαςη του εν λϐγω μϋλουσ. Σην διαδικαςύα κινεύ εύτε ο 

Πρϐεδροσ τησ Αρχόσ εύτε ο Πρϐεδροσ τησ Βουλόσ. 

 

Άρθρο 59 

Τποχρεώςεισ και δικαιώματα μελών τησ Αρχόσ 

 

1. Κατϊ την ϊςκηςη των καθηκϐντων τουσ τα μϋλη τησ Αρχόσ υπακοϑουν 

ςτη ςυνεύδηςό τουσ  και το νϐμο. Τπϐκεινται ςτο καθόκον εχεμϑθειασ. Ωσ 

μϊρτυρεσ ό πραγματογνώμονεσ μποροϑν να καταθϋτουν ςτοιχεύα που 

αφοροϑν αποκλειςτικϊ και μϐνο την τόρηςη των διατϊξεων του 

Κανονιςμοϑ και του παρϐντοσ νϐμου. Σο καθόκον εχεμϑθειασ υφύςταται 

και μετϊ την με οποιονδόποτε τρϐπο αποχώρηςη των μελών τησ Αρχόσ. 

 

2. Oι μηνιαύεσ αποδοχϋσ του Προϋδρου τησ Αρχόσ εύναι αντύςτοιχεσ με το 

ςϑνολο των εκϊςτοτε μηνιαύων αποδοχών του Προϋδρου του Νομικοϑ 

υμβουλύου του Κρϊτουσ, των δε μελών τησ Αρχόσ αντύςτοιχεσ με το 

ςαρϊντα τοισ εκατϐ(40%) των αποδοχών του Προϋδρου κατϊ 

παρϋκκλιςη απϐ κϊθε ϊλλη διϊταξη. Οι αποδοχϋσ των αναπληρωτών του 
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Προϋδρου και των μελών τησ Αρχόσ εύναι αντύςτοιχεσ με το 1/3 των 

μηνιαύων αποδοχών του Προϋδρου και των τακτικών μελών τησ Αρχόσ 

και καταβϊλλονται ςε αυτοϑσ εφϐςον κατϊ βεβαύωςη του Προϋδρου τησ 

Αρχόσ προςϋφεραν κατϊ τη διϊρκεια του μηνϐσ υπηρεςύα πλην τησ τυχϐν 

ςυμμετοχόσ τουσ ςε ςυνεδριϊςεισ τησ Αρχόσ. Η αποζημύωςη του 

Προϋδρου, των μελών τησ Αρχόσ και του Γραμματϋα για κϊθε ςυνεδρύαςη 

ςτην οπούα μετϋχουν ορύζεται με κοινό απϐφαςη των Τπουργών 

Δικαιοςϑνησ και Οικονομικών. Οι διατϊξεισ για τισ δαπϊνεσ κινόςεωσ των 

μετακινοϑμενων προςώπων με εντολό του Δημοςύου για εκτϋλεςη 

υπηρεςύασ που ιςχϑουν κϊθε φορϊ ϋχουν εφαρμογό και για την 

μετακύνηςη των μελών και των υπαλλόλων τησ Αρχόσ. Ο Πρϐεδροσ τησ 

Αρχόσ εκδύδει τισ ςχετικϋσ εντολϋσ μετακύνηςησ. 

 

3. Για κϊθε παρϊβαςη των υποχρεώςεών τουσ που απορρϋουν απϐ τον 

παρϐντα νϐμο, τα μϋλη τησ Αρχόσ υπϋχουν πειθαρχικό ευθϑνη. Σην 

πειθαρχικό αγωγό αςκεύ ενώπιον του πειθαρχικοϑ ςυμβουλύου ο 

Πρϐεδροσ τησ Βουλόσ για το ν Πρϐεδρο τησ Αρχόσ και ο Πρϐεδροσ τησ 

Αρχόσ για τα μϋλη τησ. Σο πειθαρχικϐ ςυμβοϑλιο ςυντύθεται απϐ ϋναν 

Αντιπρϐεδρο του υμβουλύου τησ Επικρατεύασ, ωσ πρϐεδρο, ϋναν 

Αρεοπαγύτη, ϋνα ϑμβουλο του Ελεγκτικοϑ υνεδρύου και δϑο Καθηγητϋσ 

Α.Ε.Ι. ςε γνωςτικϐ αντικεύμενο του δικαύου. Χρϋη γραμματϋα του 

ςυμβουλύου εκτελεύ υπϊλληλοσ τησ Αρχόσ. Ο πρϐεδροσ, τα μϋλη και ο 

γραμματϋασ του ςυμβουλύου ορύζονται με ιςϊριθμουσ αναπληρωτϋσ. Για 

τα μϋλη του ςυμβουλύου που εύναι δικαςτικού λειτουργού απαιτεύται 

απϐφαςη του οικεύου ανώτατου δικαςτικοϑ ςυμβουλύου. Σο ςυμβοϑλιο 

ςυγκροτεύται με απϐφαςη του Τπουργοϑ Δικαιοςϑνησ με τριετό θητεύα. 

Σο ςυμβοϑλιο ςυνεδριϊζει με την παρουςύα τεςςϊρων τουλϊχιςτον 

μελών, μεταξϑ των οπούων οπωςδόποτε ο πρϐεδροσ ό ο αναπληρωτόσ 

του, και αποφαςύζει με απϐλυτη πλειοψηφύα των παρϐντων. ε 

περύπτωςη ιςοψηφύασ υπεριςχϑει η ψόφοσ του προϋδρου. Αν υπϊρχουν 

περιςςϐτερεσ απϐ δϑο γνώμεσ, οι ακολουθοϑντεσ την αςθενϋςτερη 

οφεύλουν να προςχωρόςουν ςε μύα απϐ τισ επικρατϋςτερεσ. Σο 

πειθαρχικϐ ςυμβοϑλιο αποφαςύζει ςε πρώτο και τελευταύο βαθμϐ την 

απαλλαγό ό την παϑςη του εγκαλουμϋνου. Η αμοιβό του προϋδρου, των 

μελών και του γραμματϋα του ςυμβουλύου καθορύζεται με κοινό 

απϐφαςη των Τπουργών Οικονομικών και Δικαιοςϑνησ κατϊ παρϋκκλιςη 

κϊθε ϊλλησ διατϊξεωσ. 

 

4. Μϋλοσ τησ Αρχόσ που, κατϊ παρϊβαςη του παρϐντοσ νϐμου, γνωςτοποιεύ 

με οποιονδόποτε τρϐπο δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που εύναι 

προςιτϊ ςε αυτϐ λϐγω τησ υπηρεςύασ του ό αφόνει ϊλλον να λϊβει γνώςη 

αυτών, τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον δϑο (2) ετών και χρηματικό 

ποινό τουλϊχιςτον ϋξι χιλιϊδων (6.000) ευρώ ϋωσ τριϊντα 
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χιλιϊδων(30.000) ευρώ. Αν ϐμωσ τϋλεςε την πρϊξη με ςκοπϐ να 

προςπορύςει ςτον εαυτϐ του ό ςε ϊλλο αθϋμιτο ϐφελοσ ό να βλϊψει 

ϊλλον, επιβϊλλεται κϊθειρξη. Αν η πρϊξη του πρώτου εδαφύου τελϋςτηκε 

απϐ αμϋλεια επιβϊλλεται φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών (3) μηνών και 

χρηματικό ποινό. 

 

Άρθρο 60  

Αρμοδιότητεσ τησ Αρχόσ 

(ϊρθρα 55 Κανονιςμού/ 45 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ) 

1. Η Αρχό εύναι αρμϐδια για την παρακολοϑθηςη τησ εφαρμογόσ του 

Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2016/679,  τησ Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ και   του 

παρϐντοσ νϐμου. 

 

2. Με την επιφϑλαξη ειδικών διατϊξεων που ειςϊγουν ρητϊ αρμοδιϐτητα 

ϊλλησ αρχόσ, η Αρχό εποπτεϑει την εφαρμογό κϊθε ρϑθμιςησ που αφορϊ  

επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ό παραπϋμπει ςτον  

Κανονιςμϐ, ςτην Οδηγύα (ΕΕ) 2016/680 ό/και ςτον παρϐντα νϐμο ωσ 

εφαρμοςτϋο δύκαιο. 

 

3. Με την επιφϑλαξη ειδικών διατϊξεων που ειςϊγουν ρητϊ αρμοδιϐτητα 

ϊλλησ αρχόσ,  ϐπου ςε διεθνεύσ ό διακρατικϋσ ςυμβϊςεισ ό ςτο δύκαιο τησ 

Ευρωπαώκόσ Ένωςησ προβλϋπεται ανεξϊρτητοσ ϋλεγχοσ ό εποπτεύα η 

Αρχό αςκεύ τισ αντύςτοιχεσ αρμοδιϐτητεσ και εξουςύεσ.  

 

4. Η Αρχό δεν εύναι αρμϐδια να ελϋγχει  πρϊξεισ επεξεργαςύασ οι οπούεσ 

διενεργοϑνται απϐ δικαςτόρια και ειςαγγελικϋσ αρχϋσ ςτο πλαύςιο τησ 

δικαιοδοτικόσ τουσ αρμοδιϐτητασ.. 

 

5. H Aρχό εκπροςωπεύ την Ελλϊδα ςτο Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο Προςταςύασ 

Δεδομϋνων και ςε ϊλλεσ επιτροπϋσ ό ϐργανα με αντικεύμενο την 

προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων, ςτα οπούα προβλϋπεται η 

ςυμμετοχό εθνικόσ εποπτικόσ αρχόσ  

 

Άρθρο 61 

Καθόκοντα 

(ϊρθρο 57 Κανονιςμού/ 46 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ)  

1. Επιπλϋον των καθηκϐντων τησ Αρχόσ δυνϊμει του ϊρθρου  57 του 

Κανονιςμοϑ, η Αρχό ϋχει  ιδύωσ  τα ακϐλουθα καθόκοντα  



73 
 

 

α)Με την επιφϑλαξη των καθηκϐντων του Ευρωπαώκοϑ υμβουλύου 

Προςταςύασ Δεδομϋνων  ςϑμφωνα με το ϊρθρο  70 του Κανονιςμοϑ και 

το ϊρθρο 51 παρϊγραφοσ 1 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2016/680,  η Αρχό μπορεύ 

να εκδύδει οδηγύεσ και ςυςτϊςεισ και να υποδεικνϑει βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ 

για κϊθε θϋμα που αφορϊ την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα και την προςταςύα των δικαιωμϊτων και ελευθεριών των 

προςώπων 

 

β)Η Αρχό μπορεύ εκδύδει, με δικό τησ πρωτοβουλύα ό κατϐπιν αιτόματοσ, 

γνώμεσ προσ τη Βουλό των Ελλόνων, την κυβϋρνηςό ό προσ ϊλλουσ 

δημϐςιουσ φορεύσ καθώσ και προσ το κοινϐ για κϊθε θϋμα το οπούο 

ςχετύζεται με την προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα.  

 

γ)Η Αρχό παρϋχει γνώμη για κϊθε ρϑθμιςη που πρϐκειται να περιληφθεύ 

ςε νϐμο ό ςε κανονιςτικό πρϊξη που εκδύδεται κατ’ εξουςιοδϐτηςη 

αυτοϑ, η οπούα αφορϊ επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα. 

Η διαβοϑλευςη πραγματοποιεύται κατϊ το ςτϊδιο εκπϐνηςησ τησ 

ρϑθμιςησ ςε χρϐνο και με τρϐπο που καθιςτϊ εφικτό  την ϋγκαιρη 

διατϑπωςη γνώμησ απϐ την Αρχό και τη ςχετικό διαβοϑλευςη επύ του 

περιεχομϋνου του ςχεδύου ρϑθμιςησ. 

 

δ)Η Αρχό παρϋχει ςυμβουλϋσ ςτον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ ςϑμφωνα με 

τη διαδικαςύα  προηγοϑμενησ διαβοϑλευςησ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 36 

του Κανονιςμοϑ, το ϊρθρο 13 και το ϊρθρο 43 του παρϐντοσ νϐμου. 

  

ε)Η ΑΠΔΠΧ εκδύδει και δημοςιοποιεύ  πρϐτυπα και ϋντυπα 

Γνωςτοπούηςησ και Ανακούνωςησ Περιςτατικών Παραβύαςησ που 

απευθϑνονται ςτην Αρχό και ςτα υποκεύμενα των δεδομϋνων αντύςτοιχα 

ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 33 και 34 του Κανονιςμοϑ και τα ϊρθρα 12, 46 και 

47   του παρϐντοσ νϐμου. 

  

ςτ) Διατυπώνει και εγκρύνει τα κριτόρια πιςτοπούηςησ που χορηγεύται 

ςϑμφωνα με το ϊρθρο 42 του Κανονιςμοϑ και το ϊρθρο 15 του παρϐντοσ 

νϐμου. 

 

ζ) Παρϋχει τη ςυνδρομό τησ  ςτον Εθνικϐ Οργανιςμϐ Διαπύςτευςησ για τη 

χορόγηςη τησ διαπύςτευςησ του ϊρθρου 42 του Κανονιςμοϑ και του 

ϊρθρου 15  του παρϐντοσ νϐμου. 

 

η)Ελϋγχει τη νομιμϐτητα τησ επεξεργαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 13– 22  

του Κανονιςμοϑ, των ϊρθρων 9 ϋωσ 11 και 31 ϋωσ 35 του παρϐντοσ 

νϐμου και  ενημερώνει κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτα ωσ ϊνω ϊρθρα και 
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εντϐσ εϑλογου χρονικοϑ διαςτόματοσ το υποκεύμενο των δεδομϋνων για 

την ϋκβαςη του ελϋγχου ό για τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ δεν 

διενεργόθηκε ο ϋλεγχοσ. 

 

θ) χειρύζεται τισ καταγγελύεσ που υποβϊλλονται απϐ το υποκεύμενο των 

δεδομϋνων ό απϐ φορϋα ό οργϊνωςη ό ϋνωςη ςϑμφωνα με το ϊρθρο 68 

του παρϐντοσ. Η Αρχό  ερευνϊ, ςτο μϋτρο του δυνατοϑ , το αντικεύμενο 

τησ καταγγελύασ και ενημερώνει τον καταγγϋλλοντα για την πρϐοδο  και 

για την ϋκβαςη τησ ϋρευνασ εντϐσ εϑλογου χρονικοϑ διαςτόματοσ. 

 

ι) Ανακοινώνει ςτη Βουλό παραβϊςεισ των ρυθµύςεων που αφοροϑν την 

προςταςύα του ατϐµου απϐ την επεξεργαςύα δεδοµϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα.  

 

ια) υντϊςςει κϊθε χρϐνο ϋκθεςη για την εκτϋλεςη τησ αποςτολόσ τησ 

κατϊ το προηγοϑµενο  ηµερολογιακϐ ϋτοσ. Η ϋκθεςη υποβϊλλεται απϐ 

τον Πρϐεδρο τησ Αρχόσ ςτον Πρϐεδρο τησ Βουλόσ και τον Πρωθυπουργϐ 

και δηµοςιεϑεται ςτην Εφηµερύδα τησ Κυβερνόςεωσ µε ευθϑνη τησ 

Αρχόσ, η οπούα µπορεύ να δώςει και ϊλλου εύδουσ δηµοςιϐτητα ςτην 

ϋκθεςη. 

 

2. Κατϊ την ϊςκηςη των αρμοδιοτότων τησ η Αρχό μπορεύ να θϋτει ςτο 

αρχεύο αιτόςεισ, ερωτόματα ό καταγγελύεσ που κρύνονται προδόλωσ 

αϐριςτα, αβϊςιμα ό υποβϊλλονται καταχρηςτικώσ ό ανωνϑμωσ. Η Αρχό 

ενημερώνει τα υποκεύμενα των δεδομϋνων και τουσ αιτοϑντεσ για τισ 

ενϋργειϋσ τησ. Με την επιφϑλαξη των προθεςμιών που ορύζονται ςτον 

Κανονιςμϐ, η προτεραιϐτητα εξϋταςησ των αιτόςεων, ερωτημϊτων και 

καταγγελιών εκτιμϊται απϐ την Αρχό με κριτόριο τη ςπουδαιϐτητα και 

το γενικϐτερο ενδιαφϋρον του θϋματοσ. 

 

3. Μη κερδοςκοπικού φορεύσ, οργανώςεισ, ςωματεύα, ενώςεισ προςώπων 

χωρύσ νομικό προςωπικϐτητα μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα  που ϋχουν 

ςυςταθεύ και λειτουργοϑν νομύμωσ και ςτουσ καταςτατικοϑσ ςκοποϑσ 

του οπούων περιλαμβϊνεται η προςταςύα  των δικαιωμϊτων και των 

ελευθεριών των υποκειμϋνων των δεδομϋνων ςε ςχϋςη με την προςταςύα 

των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, ϋχουν το δικαύωμα να 

υποβϊλ(λ)ουν καταγγελύα ςτην Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων 

Προςωπικοϑ Χαρακτόρα. 
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Άρθρο 62 

Εξουςύεσ 

 

1. Εκτϐσ των προβλεπϐμενων ςτο ϊρθρο 58 του Κανονιςμοϑ εξουςιών, η 

Αρχό  διενεργεύ ελϋγχουσ  αυτεπαγγϋλτωσ ό ϑςτερα απϐ καταγγελύα για 

τη διαπύςτωςη τησ ςυμμϐρφωςησ με τον Κανονιςμϐ, τον παρϐντα νϐμο 

και κϊθε ρϑθμιςη αφορϊ την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα. 

2. Κατϊ τη διενϋργεια των ελϋγχων η Αρχό ϋχει την εξουςύα να αποκτϊ, απϐ 

τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ και τον εκτελοϑντα την επεξεργαςύα, 

πρϐςβαςη ςε ϐλα τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που αποτελοϑν 

αντικεύμενο επεξεργαςύασ και ϐλεσ τισ πληροφορύεσ που απαιτοϑνται για 

τουσ ςκοποϑσ του ελϋγχου και την εκτϋλεςη των καθηκϐντων τησ, χωρύσ 

να μπορεύ να τησ αντιταχθεύ κανενϐσ εύδουσ απϐρρητο. Κατ’ εξαύρεςη, η 

Αρχό δεν ϋχει πρϐςβαςη ςτα ςτοιχεύα ταυτϐτητασ ςυνεργατών που 

περιϋχονται ςε αρχεύα που τηροϑνται για λϐγουσ εθνικόσ αςφϊλειασ ό για 

τη διακρύβωςη ιδιαύτερα ςοβαρών εγκλημϊτων.  

3. Κϊθε δηµϐςια αρχό παρϋχει τη ςυνδροµό τησ ςτην Αρχό. 

4. Οι ϋλεγχοι διενεργοϑνται απϐ  μϋλοσ ό μϋλη τησ Αρχόσ ό υπαλλόλουσ του 

τμόματοσ ειδικοϑ επιςτημονικοϑ προςωπικοϑ τησ Γραμματεύασ, ειδικϊ 

προσ τοϑτο εντεταλμϋνα/εντεταλμϋνουσ απϐ τον Πρϐεδρο τησ Αρχόσ. 

Κατϊ τον ϋλεγχο αρχεύων που τηροϑνται για λϐγουσ εθνικόσ αςφϊλειασ, 

παρύςταται αυτοπροςώπωσ ο Πρϐεδροσ τησ Αρχόσ.  Ο Πρϐεδροσ και τα 

µϋλη τησ Αρχόσ καθώσ και οι προσ τοϑτο ειδικϊ εντεταλµϋνοι υπϊλληλοι 

τησ Γραµµατεύασ, εύναι ειδικού ανακριτικού υπϊλληλοι και ϋχουν ϐλα τα 

δικαιώµατα που προβλϋπει ςχετικϊ ο Κώδικασ Ποινικόσ ∆ικονοµύασ. 

Μποροϑν να διενεργοϑν προανϊκριςη και χωρύσ ειςαγγελικό παραγγελύα, 

ϐταν πρϐκειται για αυτϐφωρο κακοϑργηµα ό πληµµϋληµα ό υπϊρχει 

κύνδυνοσ απϐ την αναβολό. 

5. Ο Πρϐεδροσ τησ Αρχόσ δϑναται να απονϋμει εξουςύα διενϋργειασ ελϋγχων 

ςε μϋλη και υπαλλόλουσ εποπτικόσ αρχόσ ϊλλου κρϊτουσ μϋλουσ τησ ΕΕ 

(«εποπτικόσ αρχόσ απϐςπαςησ») ςτο πλαύςιο κοινών επιχειρόςεων που 

διενεργοϑνται δυνϊμει του ϊρθρου 62 του Κανονιςμοϑ και του ϊρθρου 

50 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2016/680.  

6. Για την εξαςφϊλιςη τησ ςυμμϐρφωςησ με το Κεφϊλαιο Γ’ του παρϐντοσ 

και κϊθε διϊταξη νϐμου που αφορϊ επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα απϐ τισ κατϊ το ϊρθρο 3 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου αρμϐδιεσ 

αρχϋσ για τουσ ςκοποϑσ του ϊρθρου 2 παρ. 3 του παρϐντοσ νϐμου  η Αρχό 

δϑναται  
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α)  να απευθϑνει προειδοποιόςεισ ςτον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ ό ςτον 

εκτελοϑντα την επεξεργαςύα ϐτι οι ςκοποϑμενεσ πρϊξεισ επεξεργαςύασ 

εύναι πιθανϐν να παραβιϊζουν τισ διατϊξεισ του Κανονιςμοϑ, του 

παρϐντοσ νϐμου και κϊθε διϊταξησ που ρυθμύζει την επεξεργαςύα 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα.  

β) να δύνει εντολό ςτον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ ό ςτον εκτελοϑντα την 

επεξεργαςύα να ςυμμορφωθεύ, με ςυγκεκριμϋνο τρϐπο και εντϐσ 

οριςμϋνησ προθεςμύασ, με τισ διατϊξεισ του Κανονιςμοϑ, του παρϐντοσ 

νϐμου και κϊθε διϊταξησ που ρυθμύζει την επεξεργαςύα δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα, ιδύωσ μϋςω εντολόσ διϐρθωςησ ό διαγραφόσ 

δεδομϋνων. 

γ) να δύνει εντολό και να επιβϊλλει προςωρινϐ ό οριςτικϐ περιοριςμϐ ό 

και απαγϐρευςη τησ επεξεργαςύασ 

7. Όταν η προςταςύα του ατϐμου απϐ την επεξεργαςύα προςωπικών 

δεδομϋνων επιβϊλλει την ϊμεςη λόψη απϐφαςησ, ο Πρϐεδροσ μπορεύ, 

ϑςτερα απϐ αύτηςη του ενδιαφερομϋνου, να εκδύδει προςωρινό διαταγό 

για ϊμεςο, ολικϐ ό µερικϐ, προςωρινϐ περιοριςμϐ τησ επεξεργαςύασ ό τησ 

λειτουργύασ του αρχεύου. Η διαταγό ιςχϑει µϋχρι την ϋκδοςη τησ 

οριςτικόσ απϐφαςησ απϐ την Αρχό. Σην παραπϊνω αρμοδιϐτητα ϋχει και 

η Αρχό, ϐταν επιλαμβϊνεται του θϋματοσ 

8. Η Αρχό δϑναται, κατϊ περύπτωςη, να ανακοινώνει ςτη Βουλό και να 

γνωςτοποιεύ ςτισ δικαςτικϋσ και ειςαγγελικϋσ αρχϋσ παραβιϊςεισ των 

ρυθμύςεων που αφοροϑν την προςταςύα του ατϐμου απϐ την 

επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα 

  

Άρθρο 63 

Λειτουργύα τησ Αρχόσ 

 

1. Η Αρχό δϑναται να λειτουργεύ και ωσ μονοπρϐςωπο ϐργανο  (Πρϐεδροσ), 

καθώσ και να ςυνεδριϊζει και ςε τμόματα, ςυντιθϋμενα απϐ τρύα 

τουλϊχιςτον τακτικϊ ό αναπληρωματικϊ μϋλη και προεδρευϐμενα απϐ 

τον Πρϐεδρο τησ Αρχόσ ό τον αναπληρωτό του. 

2. Η Αρχό καταρτύζει κανονιςμϐ λειτουργύασ με τον οπούο ρυθμύζεται ιδύωσ 

η λειτουργύα  τησ Αρχόσ ςε ολομϋλεια και τμόματα, η κατανομό των 

αρμοδιοτότων μεταξϑ ολομϋλειασ και τμημϊτων, οι αρμοδιϐτητεσ του 

μονοπρϐςωπου οργϊνου, η διαδικαςύα ςϑγκληςησ, ςυνεδρύαςησ και 

λόψησ απϐφαςησ, η προηγοϑμενη ακρϐαςη των ενδιαφερομϋνων, ο 

τρϐποσ διεξαγωγόσ των ελϋγχων και θϋματα πειθαρχικόσ διαδικαςύασ. 
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Άρθρο 64  

Γραμματεύα τησ Αρχόσ 

 

1. Η Αρχό εξυπηρετεύται απϐ Γραμματεύα. Η πρϐςληψη και η υπηρεςιακό 

κατϊςταςη των υπαλλόλων τησ διϋπεται απϐ τισ διατϊξεισ που ιςχϑουν 

εκϊςτοτε για το προςωπικϐ των ανεξϊρτητων αρχών. Ειδικϊ η πρϐςληψη 

του Ειδικοϑ Επιςτημονικοϑ Προςωπικοϑ γύνεται απϐ την Αρχό, με 

διαγωνιςμϐ, ϑςτερα απϐ ςχετικό προκόρυξη. Η επιτροπό του 

διαγωνιςμοϑ ςυγκροτεύται με απϐφαςη του προϋδρου τησ Αρχόσ και 

αποτελεύται απϐ δϑο μϋλη τησ Αρχόσ που ορύζονται με κλόρωςη και ϋνα 

μϋλοσ του ΑΕΠ που ορύζεται απϐ τον πρϐεδρϐ του. Οι θϋςεισ Ειδικοϑ 

Επιςτημονικοϑ Προςωπικοϑ καλϑπτονται με ςχϋςη εργαςύασ ιδιωτικοϑ 

δικαύου αορύςτου χρϐνου. Με την προκόρυξη μποροϑν να ορύζονται οι 

ειδικϐτεροι τύτλοι ςπουδών και τα τυπικϊ προςϐντα για την πρϐςληψη 

του προςωπικοϑ. 

 

2. Η οργϊνωςη τησ Γραμματεύασ, η διαύρεςό τησ ςε οργανικϋσ μονϊδεσ και οι 

επύ μϋρουσ αρμοδιϐτητεσ τοϑτων και ο αριθμϐσ των θϋςεων του 

προςωπικοϑ κατϊ κλϊδουσ και ειδικϐτητεσ καθορύζονται με προεδρικϐ 

διϊταγμα, που εκδύδεται με πρϐταςη των Τπουργών Δικαιοςϑνησ και 

Οικονομικών, ϑςτερα απϐ πρϐταςη τησ Αρχόσ. Με κανονιςτικό πρϊξη του 

προϋδρου τησ Αρχόσ ορύζονται η κατανομό του προςωπικοϑ ςτισ 

επιμϋρουσ οργανικϋσ μονϊδεσ και κϊθε ϊλλη αναγκαύα λεπτομϋρεια για 

την οργϊνωςη και τη λειτουργύα τησ γραμματεύασ τησ Αρχόσ.   

 

3. Ο προώςτϊμενοσ τησ Γραμματεύασ προϋρχεται υποχρεωτικϊ απϐ το Ειδικϐ 

Επιςτημονικϐ Προςωπικϐ. 

 

4. Ωσ υπϊλληλοι Ειδικοϑ Επιςτημονικοϑ Προςωπικοϑ μποροϑν να 

προςλαμβϊνονται και δικηγϐροι, χωρύσ να αποβϊλλουν τη δικηγορικό 

ιδιϐτητα και χωρύσ να θύγονται τα αςφαλιςτικϊ τουσ δικαιώματα. τουσ 

υπαλλόλουσ αυτόσ τησ κατηγορύασ  επιτρϋπεται η ϊςκηςη διδακτικών 

καθηκϐντων ςε ΑΕΙ. Οι δικηγϐροι που υπηρετοϑν ςτο τμόμα Ειδικοϑ 

Επιςτημονικοϑ Προςωπικοϑ υπϐκεινται, ϐςον αφορϊ την υπηρεςιακό 

τουσ κατϊςταςη ωσ ειδικοϑ επιςτημονικοϑ προςωπικοϑ ςτο υπηρεςιακϐ 

ςυμβοϑλιο τησ Αρχόσ και ϐςον αφορϊ τισ ενϋργειϋσ τουσ που εμπύπτουν 

ςτο πλαύςιο των καθηκϐντων τουσ ωσ ειδικοϑ επιςτημονικοϑ 

προςωπικοϑ τησ Αρχόσ, ςτο πειθαρχικϐ ςυμβοϑλιο τησ Αρχόσ, κατϊ 
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παρϋκκλιςη των διατϊξεων του Κώδικα περύ Δικηγϐρων. Η δε αξιολϐγηςό 

τουσ υπϐ την ιδιϐτητϊ τουσ ωσ Ειδικοϑ Επιςτημονικοϑ Προςωπικοϑ 

διενεργεύται ςϑμφωνα με τισ ειδικϋσ διατϊξεισ για την αξιολϐγηςη του 

Ειδικοϑ Επιςτημονικοϑ Προςωπικοϑ.  

 

5. την Αρχό ςυγκροτοϑνται υπηρεςιακϐ ςυμβοϑλιο και πειθαρχικϐ 

ςυμβοϑλιο η λειτουργύα των οπούων διϋπεται απϐ τισ διατϊξεισ του 

ϊρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3051/2002.  

 

6. Με την επιφϑλαξη τησ παραγρϊφου 4 τα αςφαλιςτικϊ θϋματα του 

προςωπικοϑ τησ Αρχόσ διϋπονται απϐ τισ γενικϋσ διατϊξεισ που διϋπουν 

το προςωπικϐ των ανεξϊρτητων αρχών. Οι όδη υπηρετοϑντεσ διατηροϑν 

το αςφαλιςτικϐ καθεςτώσ ςτο οπούο υπϊγονται.  

 

7. Ο χρϐνοσ τησ προηγοϑμενησ υπηρεςύασ των μεταταςςομϋνων απϐ νομικϊ 

πρϐςωπα δημοςύου δικαύου ό νομικϊ πρϐςωπα ιδιωτικοϑ δικαύου  

λογύζεται ωσ χρϐνοσ πραγματικόσ δημϐςιασ υπηρεςύασ για κϊθε ςυνϋπεια. 

 

8. Οι διατϊξεισ του ϊρθρου 59 παρ. 4 του παρϐντοσ νϐμου εφαρμϐζονται και 

επύ των υπαλλόλων τησ Γραμματεύασ. 

 

9. Κατϊ παρϋκκλιςη τησ ιςχϑουςασ νομοθεςύασ, επιτρϋπεται η απϐςπαςη 

ςτην Αρχό μϋχρι δϋκα υπαλλόλων κατηγορύασ ΠΕ απϐ δημϐςιεσ 

υπηρεςύεσ, νομικϊ πρϐςωπα δημοςύου δικαύου, Ο.Σ.Α. και νομικϊ 

πρϐςωπα του ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα, με ςκοπϐ την εξειδύκευςη τουσ 

ςτα θϋματα προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων. Οι υπϊλληλοι 

επιλϋγονται με κοινό απϐφαςη τησ Αρχόσ και του φορϋα προϋλευςησ και 

αποςπώνται με απϐφαςη του Τπουργοϑ Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και 

Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και του κατϊ περύπτωςη αρμϐδιου Τπουργοϑ. 

Η απϐςπαςη διαρκεύ δϑο ϋτη, οι αποςπαςμϋνοι αμεύβονται απϐ τον φορϋα 

προϋλευςησ τουσ και λαμβϊνουν το μιςθϐ και τα επιδϐματα τησ οργανικόσ 

τουσ θϋςησ που δεν ςυνδϋονται με την ενεργϐ ϊςκηςη των καθηκϐντων 

τουσ. Μετϊ τη λόξη τησ απϐςπαςησ επανϋρχονται αυτοδικαύωσ ςτη θϋςη 

τουσ.  

 

10. Η Αρχό δϑναται να ςυνϊπτει ςυμβϊςεισ εργαςύασ ιδιωτικοϑ δικαύου 

οριςμϋνου χρϐνου για την κϊλυψη εκτϊκτων αναγκών που ανακϑπτουν 

ςχετικϊ με τη ςτελϋχωςό τησ ςε περύπτωςη ανϊγκησ αναπλόρωςησ 

υπαλλόλων (ιδύωσ ςε περύπτωςη μακροχρϐνιασ ϊδειασ υπαλλόλου, ϐταν 

δεν εύναι δυνατϐν να καλυφθεύ η θϋςη τουσ με απϐςπαςη), καθώσ και η 

δυνατϐτητα αμειβϐμενησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτην Αρχό φοιτητών και 

αποφούτων ΑΕΙ, οι οπούοι ενδιαφϋρονται για θϋματα τησ αρμοδιϐτητϊσ 
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τησ. Με απϐφαςη τησ Αρχόσ καθορύζονται οι ϐροι και οι προϒποθϋςεισ των 

παραπϊνω ρυθμύςεων. 

 

11. Για τη ςτελϋχωςη τησ Αρχόσ ςυνιςτώνται ςυνολικϊ εκατϐ (100) θϋςεισ, οι 

οπούεσ κατανϋμονται κατϊ κατηγορύα και κλϊδο ωσ εξόσ:  

α. Εβδομόντα δϑο (72) θϋςεισ Ειδικοϑ Επιςτημονικοϑ Προςωπικοϑ – 

Ελεγκτών και Επικοινωνύασ.  

β. Εύκοςι οκτώ (28) θϋςεισ τακτικοϑ προςωπικοϑ οι οπούεσ κατανϋμονται 

ςτουσ κλϊδουσ ΠΕ Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ, ΣΕ Διοικητικοϑ-Λογιςτικοϑ, 

ΣΕ Πληροφορικόσ, ΔΕ Διοικητικοϑ-Λογιςτικοϑ/Διοικητικών Γραμματϋων, 

ΔΕ Σηλεφωνητών, ΔΕ Οδηγών και κατηγορύασ ΤΕ με απϐφαςη του 

Προϋδρου τησ Αρχόσ.  

 

12. Οι οργανικϋσ θϋςεισ πανεπιςτημιακόσ εκπαύδευςησ (ΠΕ) του κλϊδου 

επικοινωνύασ τησ Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Χαρακτόρα 

μετατρϋπονται ςε αντύςτοιχεσ θϋςεισ ειδικοϑ επιςτημονικοϑ προςωπικοϑ 

με ςχϋςη ιδιωτικοϑ δικαύου αορύςτου χρϐνου. Οι όδη υπηρετοϑντεσ 

υποχρεοϑνται να δηλώςουν εντϐσ μηνϐσ απϐ την ϋναρξη ιςχϑοσ του 

παρϐντοσ νϐμου εϊν αποδϋχονται να υπηρετόςουν ςτη θϋςη αυτό. Οι 

αποδεχϐμενοι να υπηρετόςουν με ςχϋςη ιδιωτικοϑ δικαύου διατηροϑν το 

αςφαλιςτικϐ καθεςτώσ ςτο οπούο υπϊγονται και προςμετροϑν για τη 

βαθμολογικό και μιςθολογικό κατϊταξη και το χρϐνο προηγοϑμενησ 

ςχετικόσ απαςχϐληςησ ςϑμφωνα με βεβαύωςη του οικεύου αςφαλιςτικοϑ 

φορϋα. ε περύπτωςη αρνητικόσ δόλωςησ ό παρϊλειψη υποβολόσ 

δόλωςησ, εξακολουθοϑν να υπηρετοϑν ωσ μϐνιμοι υπϊλληλοι ςε 

προςωποπαγεύσ θϋςεισ κατηγορύασ ΠΕ Επικοινωνύασ τησ Αρχόσ 

Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Χαρακτόρα. Κατϊ το χρονικϐ 

διϊςτημα, κατϊ το οπούο οι υπϊλληλοι αυτού υπηρετοϑν ςε 

προςωποπαγεύσ θϋςεισ ςϑμφωνα με το προηγοϑμενο εδϊφιο, δεν 

πληρώνονται αντύςτοιχεσ θϋςεισ ειδικοϑ επιςτημονικοϑ προςωπικοϑ με 

ςχϋςη ιδιωτικοϑ δικαύου αορύςτου χρϐνου. 

 

 

Άρθρο 65 

Εποπτικϋσ αρχϋσ  

Δικαςτηρύων και Ειςαγγελικών Αρχών  

Η εποπτεύα των πρϊξεων επεξεργαςύασ που διενεργεύται απϐ τα 

δικαςτόρια  και τισ ειςαγγελικϋσ αρχϋσ ςτο πλαύςιο τησ  δικαιοδοτικόσ 

δραςτηριϐτητϊσ τουσ αςκεύται απϐ  
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α) τον Προιςτϊμενο κϊθε Δικαςτηρύου/ Ειςαγγελύασ ό τον Δικαςτικϐ 

λειτουργϐ που αυτϐσ ορύζει. O Προιςτϊμενοσ/δικαςτικϐσ λειτουργϐσ 

ελϋγχει τη ςυμμϐρφωςη με τισ ρυθμύςεισ του Κανονιςμοϑ, του παρϐντοσ 

νϐμου και ϊλλων ςυναφών διατϊξεων,  παρϋχει οδηγύεσ για την 

εφαρμογό αυτών, εξετϊζει καταγγελύεσ/ επιλαμβϊνεται καταγγελιών  

που αφοροϑν την εφαρμογό των κανϐνων προςταςύασ δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα κατϊ την ϊςκηςη τησ δικαιοδοτικόσ 

δραςτηριϐτητασ του οικεύου δικαςτηρύου. 

 

β) Σριμελό επιτροπό αποτελοϑμενη απϐ ανώτατουσ δικαςτικοϑσ 

λειτουργοϑσ κϊθε κλϊδου/ Ανώτατοσ Δικαςτικϐ λειτουργϐ, η οπούα/ ο 

οπούοσ ορύζεται απϐ τον Πρϐεδρο/ επιλϋγεται απϐ την Ολομϋλεια του 

Ανωτϊτου Δικαςτηρύου/ Ειςαγγελύασ). Η επιτροπό/ο δικαςτικϐσ 

λειτουργϐσ   εκδύδει  οδηγύεσ και κατευθϑνςεισ  για την ενιαύα εφαρμογό 

του Κανονιςμοϑ, του παρϐντοσ νϐμου και ϊλλων ςυναφών διατϊξεων και 

εκδύδει γνωμοδοτόςεισ για ζητόματα  μεύζονοσ ςημαςύασ  ό ϑςτερα απϐ 

αύτημα των  Προώςτϊμενων  των Δικαςτηρύων/Ειςαγγελύασ  (υπϐ α). – να 

διευκρινύςουμε ϐτι δεν μποροϑν τα μεμονωμϋνα υποκεύμενα να 

απευθϑνονται  
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     ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε’ 

Προςφυγϋσ, ευθύνη και κυρώςεισ 

 

Άρθρο 66 

( ϊρθρο 78 ΓΚΠΔ και 53 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ) 

Προςφυγό κατϊ τησ Αρχόσ Προςταςύασ  

Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα 

1. Με την επιφϑλαξη οποιαςδόποτε ϊλλησ διοικητικόσ ό μη δικαςτικόσ 

προςφυγόσ, ϐπωσ η ϊςκηςη ενδικοφανοϑσ προςφυγόσ ό  αύτηςη θεραπεύασ 

ενώπιον τησ Αρχόσ  Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Χαρακτόρα, κϊθε 

φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο ϋχει το δικαύωμα ϊςκηςησ αιτόςεωσ ακυρώςεωσ 

ενώπιον του υμβουλύου τησ Επικρατεύασ  κατϊ νομικϊ δεςμευτικόσ απϐφαςησ 

τησ Αρχόσ που το αφορϊ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των αποφϊςεων με τισ οπούεσ 

επιβϊλλονται κυρώςεισ, ϐπωσ ιδύωσ πρϐςτιμα,  ό κατϊ τησ απορριπτικόσ επύ τησ 

ενδικοφανοϑσ προςφυγόσ ό τησ αιτόςεωσ θεραπεύασ απϐφαςησ αυτόσ.  

2. Με την επιφϑλαξη οποιαςδόποτε ϊλλησ διοικητικόσ ό μη δικαςτικόσ 

προςφυγόσ, κϊθε υποκεύμενο των δεδομϋνων ϋχει δικαύωμα δικαςτικόσ 

προςφυγόσ/ αιτόςεωσ ακυρώςεωσ ενώπιον του υμβουλύου τησ Επικρατεύασ, 

κατϊ τησ παρϊλειψησ τησ Αρχόσ να  εξετϊςει την καταγγελύα ό δεν ενημερώςει 

το υποκεύμενο των δεδομϋνων εντϐσ τριών μηνών για την πρϐοδο ό την ϋκβαςη 

τησ καταγγελύασ που υποβλόθηκε.  

3. Ένδικα βοηθόματα κατϊ των αποφϊςεων τησ Αρχόσ µπορεύ να αςκεύ και το 

∆ηµϐςιο. Σο ϋνδικο βοόθημα αςκεύ ο κατϊ περύπτωςη αρμϐδιοσ υπουργϐσ. ε 

κϊθε δύκη που αφορϊ απϐφαςη τησ Αρχόσ διϊδικοσ εύναι η ύδια, 

εκπροςωποϑμενη απϐ τον Πρϐεδρο. Η παρϊςταςη ςτο δικαςτόριο γύνεται εύτε 

απϐ µϋλοσ του Νομικοϑ υμβουλύου του Κρϊτουσ εύτε απϐ µϋλοσ τησ Αρχόσ, 

τακτικϐ ό αναπληρωματικϐ, ό ελεγκτό. 

4. Μη κερδοςκοπικού φορεύσ, οργανώςεισ,  ςωματεύα, ενώςεισ προςώπων χωρύσ 

νομικό προςωπικϐτητα μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα που ϋχουν ςυςταθεύ και 

λειτουργοϑν νομύμωσ και ςτουσ καταςτατικοϑσ ςκοποϑσ του οπούων 

περιλαμβϊνεται η προςταςύα  των δικαιωμϊτων και των ελευθεριών των 

υποκειμϋνων των δεδομϋνων ςε ςχϋςη με την προςταςύα των δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα ϋχουν δικαύωμα  να αςκόςουν τα δικαιώματα 

δικαςτικόσ προςφυγόσ κατϊ τησ Αρχόσ, εφϐςον θεωροϑν ϐτι τα δικαιώματα του 

υποκειμϋνου των δεδομϋνων παραβιϊςτηκαν ωσ αποτϋλεςμα τησ επεξεργαςύασ 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα. 
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Άρθρο 67 

(ϊρθρο 79 ΓΚΠΔ και 54 Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ – ϊρθρα 82 ΓΚΠΔ και 56 

Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ) 

Δικαςτικό προςφυγό κατϊ  

υπευθύνου επεξεργαςύασ ό εκτελούντοσ την επεξεργαςύα – Αποζημύωςη 

και ευθύνη  

 

1. Με την επιφϑλαξη οποιαςδόποτε διαθϋςιμησ διοικητικόσ ό μη δικαςτικόσ 

προςφυγόσ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματοσ υποβολόσ 

καταγγελύασ ςτην Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ 

Χαρακτόρα, τα υποκεύμενα των δεδομϋνων ϋχουν δικαύωμα δικαςτικόσ 

προςφυγόσ/αγωγόσ  κατϊ του υπευθϑνου ό του εκτελοϑντοσ την 

επεξεργαςύα,  εϊν θεωροϑν ϐτι τα δικαιώματϊ τουσ που απορρϋουν απϐ 

διατϊξεισ του Κανονιςμοϑ, τησ Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ, του παρϐντοσ 

νϐμου ό ϊλλεσ διατϊξεισ νϐμου ςχετικϊ με την επεξεργαςύα δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα παραβιϊςτηκαν ωσ αποτϋλεςμα τησ 

επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που τα αφοροϑν, η 

οπούα  πραγματοποιόθηκε κατϊ παρϊβαςη των εν λϐγω διατϊξεων. 

 

2. Κϊθε πρϐςωπο που ϋχει υποςτεύ υλικό ζημύα ό ηθικό βλϊβη εξαιτύασ 

αθϋμιτησ επεξεργαςύασ ό οποιαςδόποτε ϊλλησ πρϊξησ που παραβιϊζει τισ 

διατϊξεισ του Κανονιςμοϑ, τησ Οδηγύασ 2016/680/ΕΕ, του παρϐντοσ 

νϐμου ό ϊλλεσ διατϊξεισ νϐμου ςχετικϊ με την επεξεργαςύα δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα ϋχει δικαύωμα να λϊβει αποζημύωςη για τη ζημύα 

την οπούα υπϋςτη απϐ τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ.  

 

3. Κϊθε υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ που ςυμμετϋχει ςτην επεξεργαςύα εύναι 

υπεϑθυνοσ για τη ζημύα που προκϊλεςε η εκ μϋρουσ του επεξεργαςύα που 

παραβαύνει τον Κανονιςμϐ, την Οδηγύα 2016/680, τον παρϐντα νϐμο  ό 

ϊλλεσ διατϊξεισ νϐμου ςχετικϊ με την επεξεργαςύα δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα. 

 

4. Ο εκτελών την επεξεργαςύα ευθϑνεται για τη ζημύα που προκϊλεςε η 

επεξεργαςύα μϐνο εφϐςον δεν ανταποκρύθηκε ςτισ υποχρεώςεισ του 

Κανονιςμοϑ, τησ Οδηγύασ 2016/680, τοσ παρϐντοσ νϐμου  ό ϊλλων 

διατϊξεων νϐμου ςχετικϊ με την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ 

χαρακτόρα που αφοροϑν ειδικϐτερα τουσ εκτελοϑντεσ την επεξεργαςύα ό 

υπερϋβη ό ενόργηςε αντύθετα προσ τισ νϐμιμεσ εντολϋσ του υπευθϑνου 

επεξεργαςύασ.  
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5. Ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ό ο εκτελών την επεξεργαςύα απαλλϊςςεται 

απϐ την ευθϑνη που ϋχει, εϊν αποδεικνϑει ϐτι δεν φϋρει καμύα ευθϑνη για 

το γενεςιουργϐ γεγονϐσ τησ ζημύασ.  

 

6. Εϊν περιςςϐτεροι του ενϐσ υπεϑθυνοι επεξεργαςύασ ό εκτελοϑντεσ την 

επεξεργαςύα ό αμφϐτεροι ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ και ο εκτελών την 

επεξεργαςύα εμπλϋκονται ςτην ύδια επεξεργαςύα και, εϊν δυνϊμει των 

παραγρϊφων 2 ϋωσ 4 εύναι υπεϑθυνοι για τυχϐν ζημύα που προκϊλεςε η 

επεξεργαςύα, κϊθε υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ό εκτελών την επεξεργαςύα 

ευθϑνεται για τη ςυνολικό ζημύα, προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ 

αποτελεςματικό αποζημύωςη του υποκειμϋνου των δεδομϋνων.  

 

7. Εϊν ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ό ο εκτελών την επεξεργαςύα ϋχει 

καταβϊλει, ςϑμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 3 και 4 του παρϐντοσ, πλόρη 

αποζημύωςη για τη ζημύα που προκϊλεςε, ο εν λϐγω υπεϑθυνοσ ό 

εκτελών την επεξεργαςύα δικαιοϑται να ζητόςει απϐ τουσ ϊλλουσ 

υπευθϑνουσ επεξεργαςύασ ό εκτελοϑντεσ την επεξεργαςύα που 

εμπλϋκονται ςτην ύδια επεξεργαςύα την ανϊκτηςη μϋρουσ τησ 

αποζημύωςησ που αντιςτοιχεύ ςτο μϋροσ τησ ευθϑνησ τουσ λϐγω τησ 

ζημύασ που προκλόθηκε. 

 

Άρθρο 68 

Εκπροςώπηςη υποκειμϋνων δεδομϋνων 

(Άρθρο 80 ΓΚΠΔ/ ϊρθρο 55 Οδηγύασ) 

 

1. Σο υποκεύμενο των δεδομϋνων μπορεύ να αναθϋτει ςε μη κερδοςκοπικϐ 

φορϋα, οργϊνωςη,  ςωματεύα ό ενώςεισ προςώπων χωρύσ νομικό 

προςωπικϐτητα μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα, που ϋχουν ςυςταθεύ και 

λειτουργοϑν νομύμωσ και ςτουσ καταςτατικοϑσ ςκοποϑσ του οπούων 

περιλαμβϊνεται η προςταςύα  των δικαιωμϊτων και των ελευθεριών των 

υποκειμϋνων των δεδομϋνων ςε ςχϋςη με την προςταςύα των δεδομϋνων 

προςωπικοϑ χαρακτόρα  

 

α) να υποβϊλει για λογαριαςμϐ του καταγγελύα ςτην Αρχό Προςταςύασ 

Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Χαρακτόρα και να αςκόςει τα δικαιώματα που 

αναφϋρονται ςτα ϊρθρα 77 και  78  του Κανονιςμοϑ και του  ϊρθρου 66 

του παρϐντοσ νϐμου. 
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β) να αςκόςει για λογαριαςμϐ του τα δικαιώματα δικαςτικόσ προςφυγόσ 

κατϊ υπευθϑνου επεξεργαςύασ ό εκτελοϑντοσ επεξεργαςύα ςϑμφωνα με 

τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 79 του Κανονιςμοϑ και του ϊρθρου 67 του 

παρϐντοσ νϐμου 

 

γ) να αςκόςει  για λογαριαςμϐ του το δικαύωμα αποζημύωςησ που 

αναφϋρεται ςτο ϊρθρο 82 του Κανονιςμοϑ του ϊρθρου 67 του παρϐντοσ 

νϐμου. 

 

2. Η ανϊθεςη τησ παραγρϊφου 1 γύνεται εγγρϊφωσ. Σο υποκεύμενο των 

δεδομϋνων μπορεύ οποτεδόποτε να ανακαλϋςει  την κατϊ την 

παρϊγραφο 1 ανϊθεςη εν ϐλω ό εν μϋρει.  

 

3. Ο μη κερδοςκοπικϐσ φορϋασ, οργϊνωςη ςωματεύο ό η ϋνωςη προςώπων 

που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 1  μπορεύ  να αςκόςει τισ 

καταγγελύεσ, προςφυγϋσ και τα ϋνδικα μϋςα που αναφϋρονται ςτο παρϐν 

ϊρθρο και για λογαριαςμϐ περιςςοτϋρων υποκειμϋνων των δεδομϋνων.  

 

4. Ο μη κερδοςκοπικϐσ φορϋασ, οργϊνωςη, ςωματεύο ό η ϋνωςη προςώπων 

χωρύσ νομικό προςωπικϐτητα μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα δεν 

δικαιοϑται αμοιβόσ απϐ τα υποκεύμενα των δεδομϋνων  για την ϊςκηςη 

των δικαιωμϊτων που προβλϋπονται ςτο παρϐν ϊρθρο, με εξαύρεςη την 

καταβολό δικαςτικών εξϐδων ό ϊλλων εξϐδων που ςχετύζονται ϊμεςα με 

τη διαδικαςύα.  

 

 

Άρθρο 69 

(Άρθρο 83 Κανονιςμού)  

Διοικητικϊ πρόςτιμα και  Γενικού όροι επιβολόσ προςτύμων 

 

1. Με την επιφϑλαξη των διορθωτικών εξουςιών ςϑμφωνα με το ϊρθρο 58 

παρϊγραφοσ 2 του ΓΚΠΔ, η Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ 

Χαρακτόρα μπορεύ να επιβϊλλει τα πρϐςτιμα που προβλϋπονται ςτο 

ϊρθρο 83 παρ. 4, 5 και 6 του Κανονιςμοϑ και ςε  δημϐςιεσ αρχϋσ και 

φορεύσ δημοςύου τομϋα. Κατϊ τη λόψη απϐφαςησ ςχετικϊ με την επιβολό 

διοικητικοϑ προςτύμου, καθώσ και ςχετικϊ με το ϑψοσ του διοικητικοϑ 

προςτύμου για κϊθε μεμονωμϋνη περύπτωςη, λαμβϊνονται υπϐψη τα 

κριτόρια και οι παρϊγοντεσ που απαριθμοϑνται ςτο ϊρθρο 83 

παρϊγραφοσ 2 του ΓΚΠΔ.  
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2. ε περύπτωςη που ο υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ ό ο εκτελών την 

επεξεργαςύα, για τισ ύδιεσ ό για ςυνδεδεμϋνεσ πρϊξεισ επεξεργαςύασ, 

παραβιϊζει αρκετϋσ διατϊξεισ του παρϐντοσ κανονιςμοϑ, το ςυνολικϐ 

ϑψοσ του διοικητικοϑ προςτύμου δεν υπερβαύνει το ποςϐ που ορύζεται 

για τη βαρϑτερη παρϊβαςη.   

3. Οι πρϊξεισ τησ Αρχόσ µε τισ οπούεσ επιβϊλλονται διοικητικϊ πρϐςτιμα 

ςϑμφωνα με το ϊρθρο 83 του ΓΚΠΔ και την παρϊγραφο 1 του παρϐντοσ 

ϊρθρου ςυνιςτοϑν εκτελεςτϐ τύτλο και επιδύδονται ςτον υπεϑθυνο 

επεξεργαςύασ ό τον εκτελοϑντα επεξεργαςύα ό τουσ εκπροςώπουσ αυτών. 

Η εύςπραξη των προςτύµων γύνεται κατϊ τισ διατϊξεισ του Κώδικα 

Ειςπρϊξεωσ ∆ηµοςύων Εςϐδων (ΚΕ∆Ε). 

 

 

‘Αρθρο 70 

Ποινικϋσ κυρώςεισ 

(Άρθρο 84 ΓΚΠΔ) 

1. Όποιοσ με πρϐθεςη επεµβαύνει χωρύσ δικαύωµα µε οποιονδόποτε τρϐπο 

ςε αρχεύο δεδοµϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και με την επϋμβαςη αυτό 

λαµβϊνει γνώςη των δεδοµϋνων αυτών ό τα αφαιρεύ, αλλοιώνει, βλϊπτει, 

καταςτρϋφει, επεξεργϊζεται, µεταδύδει, ανακοινώνει, τα καθιςτϊ προςιτϊ 

ςε µη δικαιοϑµενα πρϐςωπα ό επιτρϋπει ςτα πρϐςωπα αυτϊ να λϊβουν 

γνώςη των εν λϐγω δεδοµϋνων, ό τα εκµεταλλεϑεται µε οποιονδόποτε 

τρϐπο, τιµωρεύται µε φυλϊκιςη.  

2. Εϊν οι αξιϐποινεσ πρϊξεισ τησ παραγρϊφου 1 αφοροϑν ειδικϋσ 

κατηγορύεσ δεδομϋνων ό δεδομϋνα που αναφϋρονται ςε ποινικϋσ διώξεισ, 

μϋτρα αςφαλεύασ ό ποινικϋσ καταδύκεσ τιμωροϑνται με  φυλϊκιςη 

τουλϊχιςτον ενϐσ (1) ϋτουσ και χρηµατικό ποινό απϐ δϋκα χιλιϊδεσ ευρώ  

(10.000) ϋωσ εκατϐ χιλιϊδεσ  (100.000) ευρώ, εϊν η πρϊξη δεν τιµωρεύται 

βαρϑτερα απϐ ϊλλεσ διατϊξεισ. 

3. Αν ο υπαύτιοσ των πρϊξεων των προηγοϑμενων παραγρϊφων εύχε ςκοπϐ 

να προςπορύςει ςτον εαυτϐ του ό ςε ϊλλον παρϊνομο περιουςιακϐ 

ϐφελοσ ό να προκαλϋςει περιουςιακό ζημύα ςε ϊλλον ό να βλϊψει ϊλλον, 

τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών ετών και χρηματικό ποινό 

απϐ εκατϐ χιλιϊδεσ ευρώ (100.000) ϋωσ τριακϐςιεσ χιλιϊδεσ ευρώ 

(300.000), εϊν η πρϊξη δεν τιµωρεύται βαρϑτερα απϐ ϊλλεσ διατϊξεισ. 

4. Αν απϐ τισ πρϊξεισ των παραγρϊφων  1 ϋωσ και 3 του παρϐντοσ ϊρθρου 

προκλόθηκε κύνδυνοσ για την ελεϑθερη λειτουργύα του δηµοκρατικοϑ 

πολιτεϑµατοσ ό για την εθνικό αςφϊλεια, επιβϊλλεται κϊθειρξη και 

χρηµατικό ποινό απϐ εκατϐ χιλιϊδεσ ευρώ (100.000) ϋωσ τριακϐςιεσ 

χιλιϊδεσ ευρώ (300.000). 
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5. Τπεϑθυνοσ προςταςύασ δεδομϋνων που παραβιϊζει την υποχρϋωςη 

εχεμϑθειασ που τον βαρϑνει ςτο πλαύςιο του επαγγελματικοϑ απορρότου  

ανακοινώνοντασ ό αποκαλϑπτοντασ ςε ϊλλον γεγονϐτα ό πληροφορύεσ 

που περιόλθαν ςε γνώςη του απϐ τη θϋςη του κατϊ την εκτϋλεςη των 

καθηκϐντων του ό επ’ ευκαιρύα αυτών, με ςκοπϐ να ωφεληθεύ ο ύδιοσ ό 

τρύτοσ, ό για να βλϊψει τον υπεϑθυνο επεξεργαςύασ ό τον εκτελοϑντα την 

επεξεργαςύα ό το υποκεύμενο των δεδομϋνων ό οποιονδόποτε τρύτο 

τιμωρεύται με ποινό φυλϊκιςησ τουλϊχιςτον ενϐσ (1) ϋτουσ και 

χρηματικό ποινό απϐ δϋκα χιλιϊδεσ (10.000) ευρώ ϋωσ εκατϐ χιλιϊδεσ 

(100.000) ευρώ,  εϊν η πρϊξη δεν τιμωρεύται βαρϑτερα απϐ ϊλλεσ 

διατϊξεισ. 

 

6. Οι πρϊξεισ των παραγρϊφων 1,2,3 και 5  διώκονται ϑςτερα απϐ ϋγκληςη. 

 

7. Σα κακουργόματα που προβλϋπονται ςτο παρϐν ϊρθρο υπϊγονται ςτην 

αρμοδιϐτητα του Σριμελοϑσ Εφετεύου Κακουργημϊτων.   

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Σ΄ 

Σελικϋσ και μεταβατικϋσ διατϊξεισ  

 

Άρθρο 71 

1. Ο ν. 2472/97 για την προςταςύα του ατϐμου απϐ την επεξεργαςύα 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, ϐπωσ ιςχϑει,  καταργεύται.  

2. Όπου ςε ρυθμύςεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ γύνεται παραπομπό ό  

αναφορϊ ςτην εφαρμογό του ν. 2472/97 για την προςταςύα του ατϐμου 

απϐ την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, ϐπωσ ιςχϑει 

νοεύται ωσ παραπομπό ςτισ οικεύεσ ρυθμύςεισ του Κανονιςμοϑ και ςτισ 

αντύςτοιχεσ ρυθμύςεισ του παρϐντοσ νϐμου.  

3. Διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ που ρυθμύζουν την επεξεργαςύα 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα εξακολουθοϑν να ιςχϑουν, εφϐςον 

δεν προςκροϑουν ςτα προβλεπϐμενα ςτον Γενικϐ Κανονιςμϐ Προςταςύασ 

Δεδομϋνων   και ςτισ ρυθμύςεισ του παρϐντοσ νϐμου.  

4. Οι Οδηγύεσ και κανονιςτικϋσ πρϊξεισ τησ Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων 

Προςωπικοϑ χαρακτόρα διατηροϑνται εν ιςχϑι εφϐςον δεν  

προςκροϑουν ςτα προβλεπϐμενα ςτον Γενικϐ Κανονιςμϐ Προςταςύασ 

Δεδομϋνων   και ςτισ ρυθμύςεισ του παρϐντοσ νϐμου.  
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Άρθρο 72 

Ιςχύσ διεθνών ό διμερών διεθνών ςυμφωνιών  

 

Διεθνεύσ ό διμερεύσ διεθνεύσ ςυμφωνύεσ που αφοροϑν ςτη διαβύβαςη 

δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ςε τρύτεσ χώρεσ ό διεθνεύσ 

οργανιςμοϑσ ςτο πεδύο τησ δικαςτικόσ ςυνεργαςύασ για ποινικϋσ 

υποθϋςεισ ό αςτυνομικόσ ςυνεργαςύασ πριν απϐ τισ 6 ΜαϏου 2016 και οι 

οπούεσ εύναι ςυμβατϋσ προσ το εφαρμϐςιμο πριν απϐ την ημερομηνύα 

αυτό ενωςιακϐ δύκαιο εξακολουθοϑν να ιςχϑουν ϋωσ ϐτου 

τροποποιηθοϑν, αντικαταςταθοϑν ό ανακληθοϑν.  

 

Άρθρο 73 

Έναρξη ιςχύοσ  

………………………………………… 

 

Η ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

    Η Πρόεδροσ        Σα μϋλη  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Η Γραμματϋασ 

 

 


