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Περίληψη 
 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, έφερε μια νέα εποχή στην ανταλλαγή πληροφοριών 

και την επεξεργασία τους. Κατά συνέπεια, ήταν ανάγκη, η Κοινοτική Νομοθεσία να 

κάνει ένα βήμα μπροστά για την προστασία των «φυσικών προσώπων» όσον αφορά την 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.  

Ο νέος Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των 

δεδομένων, αποτελεί ένα ισχυρό και συνεκτικό νομικό πλαίσιο προστασίας αυτού του 

θεμελιώδους ατομικού δικαιώματος στην Ένωση. 

Η λειτουργία και η ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης διέπονται από το γενικό νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων όπως διαμορφώνεται διαχρονικά.  

Η μελέτη αυτή αναφέρεται στο νομικό καθεστώς προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων, όπως αυτό έχει εφαρμογή στη λειτουργία και την ανάπτυξη των 

Πληροφοριακών Συστημάτων που χρησιμοποιούνται στη Δημόσια Διοίκηση, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές που φέρνει ο Κανονισμός 2016/679, με εφαρμογή από 25 

Μαΐου 2018. 

Ο Γενικός Κανονισμός, θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του κλίματος 

εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και Δημόσιας Διοίκησης και θα δώσει μια νέα ώθηση στην 

ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας στην «αγορά».   
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Abstract  
 

The development of technology has brought a new era in the exchange and the 

processing of information. As a result, there was a need from Union Legislation to take a 

major step forward to protect “natural persons” concerning the processing of their 

personal data. 

The new EU General Regulation of data protection, is a strong and coherent legal 

framework for protecting this fundamental individual right in the Union. 

The general legal framework for the protection of personal data, as is formulated over 

time, governs the operation and development of e-Government Information Systems. 

This study refers to the legal status of protection of personal data, as it applies to the 

operation and development of Information Systems used in Public Administration, with 

particular emphasis on the changes introduced by the Regulation 2016/679 that shall 

apply from May 25, 2018. 

The General Regulation will make a significant contribution to improving the climate 

of trust between citizens and Public Administration and will give a new impetus to the 

development of digital technology in the "market". 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 

Εισαγωγή 

 

Η ανάπτυξη της πληροφορικής τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες, ενέτεινε την 

ανάγκη θεσμικής οριοθέτησης της χρήσης των πληροφοριών σε όλο το φάσμα της, στο 

όνομα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υποκειμένων, των οποίων τα 

προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία κάθε μορφής.   

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που ενεργεί στα πλαίσια της νομιμότητας, αποτελεί 

ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας που διέπει την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, το οποίο συνεχώς διευρύνεται, αφού η Δημόσια Διοίκηση εντάσσει όλο και 

περισσότερο στις διαδικασίες την Πληροφορική Τεχνολογία. 

Η μελέτη επ’ αυτού του θέματος, κάθε άλλο παρά στατική μπορεί να είναι, διότι η 

ροή των εξελίξεων στην τεχνολογία και η αντίστοιχη προσαρμογή της νομοθεσίας, είναι 

συνεχείς. Τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης τα τελευταία χρόνια βρίσκονται μπροστά 

σε νομοθετικές ρυθμίσεις που τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αλλάζουν ριζικά.  

Η μελέτη αυτή, κάνει αναφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων στο οποίο στηρίζεται η νομιμότητα της λειτουργίας των 

Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, ρίχνει όμως περισσότερο φως, 

παράλληλα με συσχέτιση ή και αντιπαραβολή, στις διατάξεις και στις καινοτομίες του 

νέου Γενικού Κανονισμού προστασίας των δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στα πρώτα κεφάλαια της μελέτης γίνεται μια γενική τοποθέτηση του θέματος και 

αναφέρονται τα πιο σημαντικά νομοθετήματα για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων. Ακολουθεί η παρουσίαση των σημαντικών διατάξεων του Γενικού 

Κανονισμού, με  έμφαση στους νεωτερισμούς που φέρνει. 

Η γενική, ή η πιο ειδική αναφορά της μελέτης σε ορισμένα Πληροφοριακά 

Συστήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπου γίνεται καταχώρηση και 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα «ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων», προσθέτει την πρακτική διάσταση στο θέμα που πραγματεύεται. 
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Στο κεφάλαιο 5 αναφέρονται οι κατηγορίες των ευαίσθητων δεδομένων και 

επεξεργασίας και ο ρόλος του υπευθύνου επεξεργασίας με ότι νέο εισάγει ο Γενικός 

Κανονισμός. 

Στο κεφάλαιο 6 σημειώνονται οι καινοτομίες και τροποποιήσεις στον τομέα των 

ανεξάρτητων Αρχών και θεσμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.   

 Στο κεφάλαιο 7 («Αρχές») ξεχωρίζει η αρχή της «λογοδοσίας» που συναντάται σε 

πολλά άρθρα του Γενικού κανονισμού.  

Στο κεφάλαιο 8 γίνεται λόγος για τις προϋποθέσεις της σύννομης επεξεργασίας με 

ειδική αναφορά στη «συγκατάθεση» του υποκειμένου. 

Η «εκτίμηση αντικτύπου», άλλος ένας νεωτερισμός του Γενικού Κανονισμού και η 

διαδικασία της «προηγούμενης διαβούλευσης αντί της αδειοδότησης», αναφέρονται στο 

κεφάλαιο 9.  

Σημαντικές έννοιες επί της επεξεργασίας και της διαβίβασης προσωπικών 

δεδομένων αναφέρονται στο κεφάλαιο 10, όπως, οι «από κοινού υπεύθυνοι 

επεξεργασίας», η «απόφαση επάρκειας», οι «εγγυήσεις» και οι «δεσμευτικοί εταιρικοί 

κανόνες».    

Στο κεφάλαιο 11 γίνεται μια εισαγωγή στις έννοιες «κώδικες δεοντολογίας» και 

«πιστοποίηση» όπως τις ορίζει ο Γενικός Κανονισμός.  

Στο κεφάλαιο 12 για τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, ξεχωρίζουν το 

«δικαίωμα στη λήθη», το «δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας» και το δικαίωμα 

στη «φορητότητα των δεδομένων».  

Έκπληξη αποτελεί η αυστηρότητα των κυρώσεων που φέρνει ο Γενικός Κανονισμός 

(κεφάλαιο 13).  

Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται επισκόπηση των νεωτερισμών του Γενικού 

Κανονισμού και εκφράζονται γενικά συμπεράσματα που απορρέουν από την μελέτη 

αυτή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση   

 

2.1 Ορισμοί  

 

Σύμφωνα με τους K. & J. Laudon (2014), το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ορίζεται 

τεχνικά ως «ένα σύνολο αλληλοσχετιζόμενων στοιχείων τα οποία συλλέγουν (ή 

ανακτούν), επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέμουν πληροφορίες που υποστηρίζουν 

τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο σε έναν οργανισμό»1. Το ΠΣ αποτυπώνει ή συλλέγει 

τα πρωτογενή δεδομένα (είσοδος), τα επεξεργάζεται ώστε να τα δώσει μια πιο κατανοητή 

μορφή (επεξεργασία) και εξάγει/μεταφέρει τις επεξεργασμένες πληροφορίες στους 

ανθρώπους ή στις δραστηριότητες που θα τις χρησιμοποιήσουν (έξοδος). Εκτός από τις 

τρεις αυτές δραστηριότητες, υπάρχει και η αναπληροφόρηση για να είναι εφικτή η 

αξιολόγηση ή η διόρθωση της φάσης της εισόδου (Laudon & Laudon, 2014).  

Ο ορισμός της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ) που δίδεται από το Υπουργείο 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΔΑ) εστιάζει στην ιδανική της μορφή: «Η Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση (e-Government) αφορά στον εκσυγχρονισμό του Κράτους και της 

Δημόσιας Διοίκησης, με όχημα τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

με στόχο το ριζικό μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και την αναβάθμιση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, προκειμένου η 

Διοίκηση να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη, εξασφαλίζοντας την 

ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και προάγοντας την ενεργή 

συμμετοχή των πολιτών»2 (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2017). 

Οι K. & J. Laudon (2014) προσδιορίζουν ότι: «Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-

Government) αναφέρεται στη χρήση του Διαδικτύου και των συναφών τεχνολογιών 

δικτύωσης για την ψηφιακή υποβοήθηση των σχέσεων των κυβερνητικών υπηρεσιών και 

των υπηρεσιών του ευρύτερου δημοσίου τομέα με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και 

άλλες υπηρεσίες του δημοσίου»3. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση οδηγεί στη βελτίωση 

                                                 
1 βλ. «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Laudon & Laudon, 2014), σελ. 47 
2 βλ.  ιστοσελίδα Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης : http://www.minadmin.gov.gr/?page_id=12126  
3 βλ. «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Laudon & Laudon, 2014), σελ.  99 

http://www.minadmin.gov.gr/?page_id=12126
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της προσφοράς υπηρεσιών, στην αποτελεσματικότερη δραστηριότητα των δημοσίων 

φορέων και παράλληλα στην ενδυνάμωση των πολιτών (Laudon & Laudon, 2014). 

 

2.2 Οι Αρχές λειτουργίας των ΠΣ στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

σύμφωνα με την ελληνική πολιτεία 

 

Το Σχέδιο Δράσης «Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020» 

(Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2014) ξεκινά με το άρθρο 5Α του 

Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο: «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που 

διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους 

αποτελεί υποχρέωση του Κράτους». 

Στο Σχέδιο περιγράφονται οι Γενικές Αρχές κατά το σχεδιασμό, την έγκριση και την 

υλοποίηση των πολιτικών, των δράσεων και των επί μέρους έργων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, βάσει των οποίων, είτε θα προσαρμοστεί η λειτουργία των υφιστάμενων, 

είτε θα δημιουργηθούν τα νέα ΠΣ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα . Οι 

αρχές αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. 

Αρχή  Περιγραφή 

Διαλειτουργικότητα  
Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή 

πληροφοριών 

Συμμόρφωση ή αιτιολόγηση 
Συμβατότητα εφαρμογών με τις Αρχές 

της παρούσας στρατηγικής  

Ενοποίηση Ενιαία πρόσβαση  

Εξοικονόμηση – μη επανάληψη  

Η εξοικονόμηση πόρων και η ανάδειξη 

της αναγκαιότητας και της μη 

επανάληψης τίθεται ως χρηματοδοτικό 

απαιτούμενο   

Μοναδική καταχώρηση δεδομένων 

Ύπαρξη μοναδικού φορέα τήρησης 

πληροφορίας – η πληροφορία να ζητείται 

από τον πολίτη άπαξ 

Εφικτότητα – βιωσιμότητα  

Υλοποίηση, εφόσον έχει διασφαλιστεί η 

εφικτότητα, βιωσιμότητα και η 

επιχειρησιακή ικανότητα του φορέα  

υλοποίησης  
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2.3 Η θέση των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ελληνική Δημόσια 

Διοίκηση  

 

Η είσοδος των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση, αναβάθμισε  

την ποιότητα προσφοράς υπηρεσιών που στην χώρα μας ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο 

για πολλά χρόνια. Όπου υπήρξε ουσιαστική εφαρμογή, οι διαδικασίες απλοποιήθηκαν 

και πιστοποιήθηκαν, έγινε απλούστερος και άμεσος ο έλεγχος και δημιουργήθηκαν νέες 

προοπτικές εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης. 

Δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών 

εντός του οργανισμού ή δημόσιων οργανισμών με πολίτες, με άλλους οργανισμούς στο 

εσωτερικό ή το εξωτερικό, να γίνονται με ταχύτητα, πιστότητα και ασφάλεια.  

Το διαδίκτυο έδωσε μεγάλη ώθηση στο σχεδιασμό του εκσυγχρονισμού της 

Δημόσιας Διοίκησης.  

Ωστόσο, τα ΠΣ δεν είναι σε θέση προς το παρόν να εκδώσουν σε ικανό βαθμό 

Διοικητικές Πράξεις, παρά κυρίως έχουν ρόλο υποστηρικτικό. Επίσης, η λειτουργικότητά 

τους είναι κατακερματισμένη, αφού συνήθως περιορίζεται σε προσφορά υποστήριξης 

ανά Υπηρεσία, ή ακόμα και σε επίπεδο Τμήματος, χωρίς κοινή βάση δεδομένων, 

διασύνδεση και διαλειτουργικότητα.  

Διαφάνεια – ανάκτηση εμπιστοσύνης 

Ανάκτηση εμπιστοσύνης των πολιτών με 

σχεδίαση βασισμένη στη διαφάνεια, 

ακεραιότητα, λογοδοσία, αποδοτικότητα 

Προσβασιμότητα (e-accessibility)  
Εξασφάλιση προσβασιμότητας από 

όλους (αναλφάβητοι, ΑΜΕΑ)  

Ασφάλεια – ιδιωτικότητα  

Ασφάλεια τηρούμενων πληροφοριών, 

υποδομών, προστασία ιδιωτικότητας στη 

συλλογή, αποθήκευση και ανταλλαγή 

πληροφοριών, εξουσιοδοτημένη χρήση 

Συμμετοχή πολιτών  

Διασφάλιση συμμετοχής πολιτών στη 

λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό, στην 

αξιολόγηση Υπηρεσιών  

Πίνακας 1: Αρχές λειτουργίας των ΠΣ στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
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2.4 Η ανταπόκριση των πολιτών 
 

Η χρήση υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους πολίτες δεν αγγίζει 

το επιθυμητό επίπεδο στη χώρα μας, συνεπεία εγγενών αδυναμιών που παρουσίασαν τα 

ΠΣ, ελλείψει ενιαίου σχεδίου ανάπτυξής τους και της καθυστέρησης ανάπτυξης 

σύγχρονων συστημάτων με ενιαία βάση προσωπικών δεδομένων των πολιτών – χρηστών 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

Ο «ψηφιακός αναλφαβητισμός» σε σχετικά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού αλλά 

και η επιφυλακτικότητα των πολιτών που κάνουν χρήση του διαδικτύου, να απευθύνονται 

στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ήταν σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες για την 

εγκαθίδρυση της απαραίτητης εμπιστοσύνης, που θα επέτρεπε μια ευρεία χρήση των 

Πληροφοριακών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις συναλλαγές των 

πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση.  

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» διεξήγαγε έρευνα την οποία δημοσίευσε τον 

Ιούνιο του 2014 στην έκθεσή της «Infographics - οι νέες τεχνολογίες στην καθημερινή 

ζωή των πολιτών» και στην ιστοσελίδα της, με αποτύπωση στοιχείων που αφορούσαν τη 

χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους πολίτες που 

είναι χρήστες του διαδικτύου. 

Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, το 90,3% εξέφρασε την άποψη ότι «οι ηλεκτρονικά 

διαθέσιμες δημόσιες υπηρεσίες βελτιώνουν τις συναλλαγές τους με το δημόσιο», το 

88,1% των χρηστών, πιστεύει ότι «το διαδίκτυο τους επιτρέπει μεγαλύτερη συμμετοχή 

στα κοινά», αλλά μόνο το 6,3% έκανε «χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης»! (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., 2014) και (Κοινωνια της 

Πληροφορίας Α.Ε. - Infographics, 2014) 
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Σύμφωνα με την αναφορά «Future-proofing eGovernment for a Digital Single 

Market» της Επιτροπής (2015) 4 , όπου παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία και 

προοπτικές για τον ρόλο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην «Ενιαία Αγορά», οι on-

line υπηρεσίες της  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ευρώπη είναι «έξυπνες», 

μάλιστα το 47% των πολιτών κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτών, αλλά επιδέχονται 

μεγάλης βελτίωσης.  

Σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι το 73% αυτών των υπηρεσιών δεν είναι «mobile-

friendly», ένας παράγοντας σημαντικός για τη διαμόρφωση του δείκτη φιλικότητας και 

ταχύτητας των προσφερόμενων υπηρεσιών (ο δείκτης διαμορφώνεται  στο 6.3).   

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προχωρήσει πολύ στον τομέα της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, αφού σχεδόν όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες υπάρχουν 

συγκεντρωμένες και διεκπεραιώνονται με έτοιμες φόρμες, ακόμα και διαδραστικά, μέσω 

της ιστοσελίδας https://www.gov.uk/ .  

  

                                                 
4 βλ. ιστοσελίδες «EU eGovernment Report 2015 shows that online public services in Europe are smart 

but could be smarter» https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-egovernment-report-2015-

shows-online-public-services-europe-are-smart-could-be-smarter (European Commission, 2015) και 

«Country Factsheets – eGovernment Benchmark Report 2015» https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/scoreboard-2015-egovernment-benchmark-factsheets (European Commission, 2015)  

https://www.gov.uk/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-egovernment-report-2015-shows-online-public-services-europe-are-smart-could-be-smarter
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-egovernment-report-2015-shows-online-public-services-europe-are-smart-could-be-smarter
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/scoreboard-2015-egovernment-benchmark-factsheets
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/scoreboard-2015-egovernment-benchmark-factsheets
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Από τους πολίτες που έκαναν χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μόνο το 15% πραγματοποίησε «διεκπεραίωση 

υποθέσεων» μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  

Έκανε χρήση υπηρεσιών ΗΔ 

Βελτίωση συναλλαγών με δημόσιο 

Μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά 

Εικόνα 1: Στατιστικά στοιχεία χρηστών διαδικτύου (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., 2014) 

Εικόνα 2: Στατιστικά χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΗΔ στην Ελλάδα (Κοινωνια της Πληροφορίας Α.Ε. 

- Infographics, 2014) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
 

Η ανάγκη της θεσμικής προστασίας των ατομικών 

δικαιωμάτων στην εποχή της «Κοινωνίας της Πληροφορίας»  

 

Στη σημερινή εποχή, η τεχνολογία δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε να γίνεται η 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε ελάχιστο χρόνο και με μικρό κόστος, ενώ 

παράλληλα «καθίσταται δυνατή η αποσύνδεση της πληροφορίας από το αρχικό πλαίσιο 

αναφοράς της, η ανασύνθεση των πληροφοριών μέσω του συσχετισμού τους με άλλες 

πληροφορίες και η παραγωγή νέας πληροφορίας»5 (Ιγγλεζάκης, 2004). 

Η ποιοτική αλλαγή σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους συλλογής και χρήσης 

της πληροφορίας, συνίσταται στο γεγονός ότι σήμερα η τεχνολογία επιτρέπει να 

υπάρχουν θεωρητικά και πρακτικά απεριόριστες δυνατότητες συσσώρευσης και 

συσχετισμού πληροφοριών για όλες τις εκφάνσεις της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής του 

ανθρώπου (Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 2002). 

Η συλλογή και η κάθε μορφής επεξεργασία αυτών των πληροφοριών «επιτρέπουν 

την παραγωγή μιας ανάγλυφης εικόνας της προσωπικότητας του καθενός, όπως αυτή 

προκύπτει από τις ιδιότητές του ως πολίτη, εργαζομένου, ασφαλισμένου, καταναλωτή, 

εικόνα η οποία πολλές φορές αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής, στο πλαίσιο εμπορίας 

των προσωπικών δεδομένων, ακόμη και εν αγνοία του υποκειμένου της. Η εικόνα αυτή 

καθιστά το άτομο διαφανές, ελέγξιμο, αν όχι και χειραγωγήσιμο»6 (Αλεξανδροπούλου-

Αιγυπτιάδου, 2007). 

Αυτή η «διαφάνεια» του ατόμου σε ορισμένες περιπτώσεις καθίσταται απειλή για 

την προσωπική ελευθερία και την ανεξαρτησία του, καθιστά δε το πορτραίτο της 

προσωπικότητάς του άμεσα ορατό, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της ιδιωτικής σφαίρας 

του ατόμου, όπως και την αδυναμία να προσδιορίζει τον αποδέκτη των προσωπικών του 

δεδομένων, την πηγή προέλευσής τους και τον επιδιωκόμενο σκοπό (Ιγγλεζάκης, 2004).  

                                                 
5 βλ. «Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» (Ιγγλεζάκης, 2004), σελ. 9 
6 βλ. «Προσωπικά δεδομένα» (Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 2007), σελ. 22 
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Η γνώση και μόνο από το άτομο, ότι δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό «βιοπορτραίτο» 

του, επιφέρει αισθήματα φόβου και ανασφάλειας σ’ αυτό και παράλληλα οδηγεί στη 

συνειδητοποίηση ότι έχει καταστεί ευάλωτο. 

Η ανάπτυξη των επιστημών της βιοτεχνολογίας και της γενετικής, έχει αναγάγει σε 

μείζον ζήτημα, αυτό της προστασίας των βιογενετικών δεδομένων, ενώ η επεξεργασία  

τους, κινείται ανάμεσα στα όρια της προσβολής της προσωπικότητας και της διαφύλαξης 

του δημοσίου συμφέροντος.  

Η συλλογή κάθε είδους πληροφορίας συμπεριφοράς του ατόμου έχει γίνει πλέον 

άμεση, απλή, πολλές φορές «αόρατη», αλλά αποτελεσματική για το σκοπό που 

συλλέγεται. Για τη δημιουργία ενός καταναλωτικού «προφίλ» ώστε να είναι δυνατή η 

προβολή «στοχευμένων» και «εξατομικευμένων» διαφημίσεων, ακόμα και μία λέξη στη 

μηχανή αναζήτησης, είναι αρκετή7.  

Μεγάλες εταιρείες, που χρησιμοποιούμε τα προϊόντα τους καθημερινά, συλλέγουν 

δεδομένα για τους «χρήστες» και τη «χρήση», ίσως νομότυπα, πάντως με κάλυψη πίσω 

από κείμενα «Πολιτικής της προστασίας προσωπικών δεδομένων» και «Συμφωνίας 

υπηρεσιών» κατακερματισμένα σε πολλές σελίδες8 (Walker, 2015).  

Στο Δημόσιο τομέα, η νέα διοικητική πρακτική υπαγορεύει έναν πρωταγωνιστικό 

ρόλο για τα ΠΣ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αφού καταχωρούν και 

επεξεργάζονται προσωπικά στοιχεία και δεδομένα για διάφορα ζητήματα, με αποτέλεσμα 

το κράτος να ελέγχει τον πολίτη σε κάθε του ενέργεια ή δραστηριότητα (Γέροντας, 2002).  

                                                 
7 βλ. υπηρεσία «Google AdWords» www.google.gr/intl/gr/adwords/?channel=ha&subid=gr-el-ha-aw-

d-b0-xx-xx-xx  
8  Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο του Lauren Walker στο περιοδικό Newsweek με τίτλο «Using 

Windows 10? Microsoft is watching»  

http://www.google.gr/intl/gr/adwords/?channel=ha&subid=gr-el-ha-aw-d-b0-xx-xx-xx
http://www.google.gr/intl/gr/adwords/?channel=ha&subid=gr-el-ha-aw-d-b0-xx-xx-xx
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

H κατοχύρωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

 

4.1 Συνθήκες και βασικά Νομοθετήματα   

 

Στη Ρώμη, στις 4 Νοεμβρίου 1950, τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

λαμβάνοντας υπόψη την «Παγκόσμια Δήλωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» που 

διακήρυξε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (1948), υπέγραψαν την 

«Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 

Θεμελιωδών Ελευθεριών». Το άρθρο 8 αναφερόταν στο δικαίωμα σεβασμού της 

ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 9  (Συμβούλιο της Ευρώπης, 1950). Η Σύμβαση 

κυρώθηκε με το Ν.Δ. 53/197410. 

Η ανάγκη προάσπισης του δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

εντάθηκε κατά τις δεκαετίες ’60 και ’70, όπου η πληροφορική άρχισε να κάνει αισθητή 

την εμφάνισή της.  Το 1981 υπογράφηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης  η «Σύμβαση 

για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων (Σύμβαση 108)». Η Σύμβαση 108 ήταν το πρώτο διεθνές νομικά δεσμευτικό 

κείμενο στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Ιγγλεζάκης, 2004). Η 

κύρωση της Σύμβασης από το ελληνικό κοινοβούλιο έγινε αρκετά χρόνια μετά με το 

Ν.2068/1992.  

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Μάαστριχτ 7 Φεβρουαρίου 1992), αναφέρεται ρητώς ότι «Η Ένωση σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 

                                                 
9  1. «Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της 

κατοικίας του και της αλληλογραφίας του».  

        2. «Δεν επιτρέπεται να υπάρξη επέμβασις δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος τούτου, 

εκτός εάν η επέμβασις αύτη προβλέπεται υπό του νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον, εις μίαν 

δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, την 

οικονομικήν ευημερίαν της χώρας, την προάσπισιν της τάξεως και την πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, 

την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων» 

(Συμβούλιο της Ευρώπης, 1950). 
10  Η πρώτη κύρωση έγινε με το Ν. 2329/1953. Αλλά με την υπ' αριθμ. ΥΣ 01-16 της 5-2-1970 

Ανακοίνωση του τότε Υπουργού  Εξωτερικών (ΦΕΚ 36/Α/1970) είχε καταγγελθεί. 
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Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, που 

υπογράφηκε στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950, και όπως προκύπτουν από τις κοινές 

συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου» 

(Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1992).  

Η Οδηγία 95/46/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης  

Οκτωβρίου 1995 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών», αποτέλεσε ένα «κανονιστικό ορόσημο» και το βασικό νομοθέτημα της ΕΕ μέχρι 

τις μέρες μας, για την προστασία του δικαιώματος αυτού. Όπως αναφέρει ο Β. 

Σωτηρόπουλος (2006) «… αποτέλεσε το πιο αναλυτικό, συγκροτημένο και 

συγκεφαλαιωτικό -των ως τότε- εθνικών νομοθεσιών δεσμευτικό νομικό κείμενο για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων»11 

Ωστόσο, αποτέλεσε και αντικείμενο κριτικής, για τις γενικές και ασαφείς ρυθμίσεις 

που περιέχει, με τρόπο ώστε να δίνει την ευκαιρία στον εθνικό νομοθέτη να έχει ένα 

μεγάλο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, η οποία μάλιστα αξιοποιήθηκε και από τον 

Έλληνα νομοθέτη προς περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας του πολίτη (Ιγγλεζάκης, 

2004). 

Ο νόμος 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», προέβη στην εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο, εισάγοντας νέα δεδομένα στο νομικό status της 

εποχής.  

Εντάσσεται στα «προστατευτικά νομοθετήματα», αφού ο νομοθέτης 

αναγνωρίζοντας την τεχνική δυνατότητα που δίδεται στους κατόχους των ΠΣ για την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, θέσπισε κανόνες προστασίας των υποκειμένων 

τους και περιόρισε τη νομική ευχέρεια για ανεξέλεγκτη επεξεργασία των δεδομένων 

αυτών. Ο νομοθέτης παρέλειψε στον τίτλο να συμπεριλάβει «την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών» θέλοντας να επαυξήσει τον προστατευτικό χαρακτήρα του 

νομοθετήματος.  

  

                                                 
11 βλ. «Η Συνταγματική προστασία των προσωπικών δεδομένων» (Σωτηρόπουλος, 2006), σελ. 25 
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Εισήγαγε αυστηρούς κανόνες στάθμισης ώστε κατά τη σύγκρουση ανταγωνιστικών 

δικαιωμάτων, όπως της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του αντίρροπου 

έννομου συμφέροντος, η υπεροχή των δεύτερων να υφίσταται υπό πολύ αυστηρές 

προϋποθέσεις (Αρμαμέντος & Σωτηρόπουλος, 2005).  

Το δικαίωμα στην πληροφόρηση και στη συμμετοχή στην «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» κατοχυρώθηκαν από το ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 5Α : «Καθένας έχει 

δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει» και «Καθένας έχει δικαίωμα 

συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας»12.   

Το Σύνταγμα ορίζει στο άρθρο 9Α ότι «καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη 

συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του 

δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η διασφάλιση της  προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων ανατίθεται από τον αναθεωρητικό νομοθέτη σε ανεξάρτητη αρχή, που 

συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει»13.  

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων τίθεται ως ατομικό δικαίωμα αφού 

χρησιμοποιείται ο όρος «καθένας» (Σωτηρόπουλος, 2006). Με την είσοδο αυτής της 

διάταξης η προστασία των προσωπικών δεδομένων αναδείχθηκε  σε θεμελιώδη κανόνα, 

συνεπώς «εισήχθη ένα θεσμικό κεκτημένο, με αποτέλεσμα να μην είναι συνταγματικά 

επιτρεπτή η κατάργηση των ισχυουσών διατάξεων της κοινής νομοθεσίας, χωρίς την 

αντικατάστασή τους με άλλες, ικανές να παράσχουν παρεμφερή προστασία» 14 

(Σωτηρόπουλος, 2017).  

  

                                                 
12 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5Α – αναθεώρηση ψηφίσματος 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’ 

Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (Βουλή των Ελλήνων, 2008): 

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι 

δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους 

εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων. 

2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης 

στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους 

αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19. 
13  Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 9Α – αναθεώρηση ψηφίσματος 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’ 

Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων   (Βουλή των Ελλήνων, 2008) 
14 βλ. νομική μελέτη του Β. Σωτηρόπουλου : http://www.greeklaws.com/pubs/uploads/596.pdf 

http://www.greeklaws.com/pubs/uploads/596.pdf
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Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στο άρθρο 8, εκτός από το δικαίωμα 

της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το οποίο αποτυπώθηκε και στο 

άρθρο 16 (πρώην άρθρο 286 ΣΕΚ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης15, περιλαμβάνει κύριες αρχές, όπως τη νομιμότητα που πρέπει να διέπει την 

επεξεργασία τους, να είναι θεμιτός ο λόγος της επεξεργασίας, ότι κάθε πρόσωπο έχει 

δικαίωμα πρόσβασης στα «συλεγέντα δεδομένα» που το αφορούν και ότι τη διασφάλιση 

αυτών την αναλαμβάνει ανεξάρτητη Αρχή16.  

O Κανονισμός 2016/679 «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»17 

ήρθε να βάλει τέλος στην διαφοροποίηση της νομοθεσίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη της 

ΕΕ. Με τον Γενικό Κανονισμό είναι πλέον εφικτό «να διασφαλιστεί ένα συνεκτικό 

επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων σε ολόκληρη την Ένωση και προς αποφυγή 

αποκλίσεων που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στην εσωτερική αγορά»18.  

Ο Κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, αποτελώντας ένα ενιαίο 

νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή ίδιου δικαίου σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Λόγω της 

καθολικής του δεσμευτικότητας και της άμεσης εφαρμογής του από την ημερομηνία 

αυτή, καταργεί ουσιαστικά τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες (κατισχύει), καθόσον οι 

                                                 
15 Άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ 2012/C 326: 

«1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 

  2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία, θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς 

της Ένωσης, καθώς και από τα κράτη μέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η 

τήρηση των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητων αρχών» (Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012). 
16  Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ 2000/C 364, άρθρο 8 (Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000): 

«1.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν. 

  2.   Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και 

με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από το 

νόμο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να 

επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους. 

  3.   Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής». 
17 Κανονισμός 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2016) 
18 βλ. αιτιολογική σκέψη 13 του Κανονισμού 2016/679  
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πολίτες των κρατών – μελών της ΕΕ θα τον επικαλούνται ενώπιον των εθνικών 

δικαστηρίων, τα οποία είναι υποχρεωμένα να τον εφαρμόζουν (Κοϊμτζόγλου, 2005). 

 Ωστόσο, «παρέχει περιθώρια χειρισμού στα κράτη-μέλη, ώστε να εξειδικεύσουν 

τους κανόνες του, συμπεριλαμβανομένων αυτών που  αφορούν την επεξεργασία ειδικών 

κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα δεδομένα)»19.  

Σύμβαση/Συνθήκη  – Νομοθέτημα Περιγραφή 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948)  

Άρθρο 8 περί σεβασμού του δικαιώματος 

της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 

Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της 

Ευρώπης (1981) 

Για την προστασία του ατόμου από 

την αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(1992) 

Άρθρο 6 περί σεβασμού των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων όπως κατοχυρώνονται με 

την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

Οδηγία 95/46/ΕΚ (1995) 

Για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών 

Νόμος 2472/1997 

Προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

95/46/ΕΚ) 

Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2000) 

Άρθρο 8 περί προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα 

Κανονισμός 45/2001 

Για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 

τα όργανα και τους οργανισμούς της 

Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

Οδηγία 2002/58/ΕΚ 

Για την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών  

Οδηγία 2006/24/ΕΚ 
Για τη διατήρηση δεδομένων που 

παράγονται ή υποβάλλονται σε 

                                                 
19 βλ. αιτιολογική σκέψη 10 του Κανονισμού 2016/679 
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επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή 

διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων 

δικτύων επικοινωνιών και για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ 

Νόμος 3471/2006 

Προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και τροποποίηση του Ν. 2472/1997 

Νόμος 3783/2009 

Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών 

εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις 

Οδηγία 2009/136/ΕΚ 

Για τροποποίηση της Οδηγίας 

2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία 

και τα δικαιώματα των χρηστών όσον 

αφορά δίκτυα και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της Οδηγίας 

2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και την προστασία της ιδιωτικής ζωής 

στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και του Κανονισμού 

2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των 

εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την 

επιβολή της νομοθεσίας για την 

προστασία των καταναλωτών 

Νόμος 3917/2011 

Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή 

υποβάλλονται σε επεξεργασία σε 

συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων 

στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων 

επικοινωνιών, χρήση συστημάτων 

επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου 

ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και 

συναφείς διατάξεις 

Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012) 

Άρθρο 16 περί προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Νόμος 4070/2012 

Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 

διατάξεις 
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Κανονισμός 2016/679 (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων) 

Για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

Οδηγίας 95/46/ΕΚ  

Οδηγία (EE) 2016/680 

Για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 

αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της 

πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή 

δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 

εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της απόφασης-

πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

Οδηγία (EE) 2016/681 

Σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που 

περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων 

επιβατών (PNR) για την πρόληψη, 

ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 

τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων 
Πίνακας 2: Τα κύρια νομοθετήματα της ευρωπαϊκής και της ελληνικής έννομης τάξης σε χρονολογική σειρά και με 

χρήση στοιχείων από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες της «Αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 20 

 

  

                                                 
20 βλ. ιστοσελίδες: 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,123482&_dad=portal&_schema=PORTAL (Αρχή 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2017) και 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,123437&_dad=portal&_schema=PORTAL (Αρχή 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2017) 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,123482&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,123437&_dad=portal&_schema=PORTAL
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4.2 Το πεδίο εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου  

 

4.2.1 Το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής 

 

Όπως αναγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού 2016/679 (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), οι διατάξεις του εφαρμόζονται στην «εν 

όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων τα οποία 

περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης»21. 

Το ίδιο πεδίο εφαρμογής περιγράφεται και στην παρ. 1 του άρθρου 3 του 

Ν.2472/1997, με τη διαφοροποίηση ότι εκεί γίνεται λόγος για «αρχείο» αντί συστήματος 

αρχειοθέτησης.   

Όσον αφορά την αρνητική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής, αυτή αφορά 

περιπτώσεις αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας και σε περιπτώσεις 

δραστηριοτήτων από αρμόδιες (δημόσιες) αρχές για θέματα δημόσιας ασφάλειας στις 

σημαντικότερες εκφάνσεις της. 

Ρητά αναφέρεται στο Ν.2472/1997 ότι οι διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις 

επεξεργασίας από δικαστικές – εισαγγελικές αρχές, αλλά με την εφαρμογή του Γενικού 

Κανονισμού υπάρχει «σημαντική ανατροπή», όπως περιγράφεται παρακάτω.   

Περαιτέρω ο Ν. 2472/1997 εξειδικεύει στο ίδιο άρθρο (3) την περίπτωση 

καταγραφής ήχου και εικόνας η οποία γίνεται μόνον κατόπιν εισαγγελικής εντολής και 

εφόσον επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

Ο Γενικός Κανονισμός προχωρά σε επέκταση του ουσιαστικού πεδίου εφαρμογής, 

στις δραστηριότητες των δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών.  

Βέβαια, όπως ο Κανονισμός αναφέρει στην αιτιολογική σκέψη 20, «η εποπτεία των 

εν λόγω πράξεων επεξεργασίας δεδομένων θα πρέπει να μπορεί να ανατεθεί σε ειδικούς 

φορείς στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος του κράτους μέλους, το οποίο θα πρέπει 

                                                 
21 Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες 

και οργανισμούς της Ένωσης, εφαρμόζεται ο Κανονισμός 45/2001 όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του ίδιου 

άρθρου.  
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ιδίως να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού, να 

ευαισθητοποιεί μέλη των δικαστικών λειτουργών όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους 

βάσει του παρόντος κανονισμού και να επιλαμβάνεται καταγγελιών σε σχέση με τις εν 

λόγω διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων».  

Δίδεται δηλαδή περιθώριο θεσμοθέτησης ειδικού εποπτικού οργάνου, προκειμένου 

να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών κατά την άσκηση των 

δικαιοδοτικών τους καθηκόντων22.  

 

4.2.2 Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής  

 

Ο Γενικός Κανονισμός αναφέρει στο άρθρο 3 ότι εφαρμόζεται σε επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών αυτήν, έχει 

εγκατάσταση στην Ένωση ανεξάρτητα τον τόπο πραγματοποίησης της επεξεργασίας.  

Αντίστοιχα, ο ισχύων Νόμος 2472/199723 στο άρθρο 3 διευκρινίζει ότι οι διατάξεις 

του εφαρμόζονται σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όταν ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας ή ο εκτελών αυτήν, έχει εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια  ή σε τόπο 

που εφαρμόζεται (βάση του δημοσίου διεθνούς δικαίου) το ελληνικό δίκαιο.  

Ο Γενικός Κανονισμός εφαρμόζεται σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία δεν είναι 

εγκατεστημένος στην Ένωση, όμως η επεξεργασία αφορά υποκείμενα εγκατεστημένα στην 

Ένωση, εάν η δραστηριότητες της επεξεργασίας αφορούν προσφορά αγαθών ή 

υπηρεσιών (ακόμα και χωρίς αμοιβή) ή αφορούν παρακολούθηση της συμπεριφοράς των 

υποκειμένων, όταν η συμπεριφορά αυτή λαμβάνει χώρα εντός της Ένωσης.  

Για το σημείο αυτό, ο Γενικός Κανονισμός με το άρθρο 27 καθορίζει ως προϋπόθεση 

για την επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία να ορίζει 

γραπτώς εκπρόσωπο στην Ένωση ο οποίος λαμβάνει εντολές από αυτούς και στον οποίο 

                                                 
22 βλ. και Οδηγία 2016/680 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 

ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου» 
23 τροποποίηση αντίστοιχων διατάξεων με το Ν.2471/2006 
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απευθύνονται οι εθνικές εποπτικές αρχές, χωρίς ωστόσο να θίγονται οι προσφυγές που 

γίνονται κατά του ίδιου του υπευθύνου ή του εκτελούντα την επεξεργασία (κατά την παρ. 

5 του άρθρου 27).  

Ο  Έλληνας νομοθέτης στην περίπτωση αυτή, προβλέπει ορισμό αντιπροσώπου του 

υπευθύνου επεξεργασίας, εγκατεστημένου στην ελληνική επικράτεια. Ακόμα, θέτει και 

ως παράμετρο υπαγωγής στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής, ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 

εκτελών αυτήν που έχουν εγκατάσταση σε «τρίτη χώρα», να χρησιμοποιούν μέσα, 

αυτοματοποιημένα ή όχι, ευρισκόμενα στην ελληνική επικράτεια24.  

Ο Γενικός Κανονισμός εφαρμόζεται επίσης και σε δραστηριότητα που 

πραγματοποιείται σε τόπο που εφαρμόζεται το δίκαιο κράτους μέλους (βάσει του δημοσίου 

διεθνούς δικαίου), από υπεύθυνο επεξεργασίας μη εγκατεστημένο στην Ένωση.  

 

                                                 
24 βλ. παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3471/2006 - το ίδιο 

προβλέπει και η Οδηγία 95/46/ΕΚ στην παράγραφο γ του άρθρου 4 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Εννοιολογική προσέγγιση – ποιες έννοιες εισάγει ο Γενικός 

Κανονισμός 

 

5.1 Προσωπικά δεδομένα  

 

Σύμφωνα με τον «κλασσικό» ορισμό που αναφέρεται και στο Ν.2472/1997, ως 

«προσωπικά δεδομένα»25 νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των 

δεδομένων.  

Η Σύμβαση 108 αναφέρει ότι προσωπικά δεδομένα είναι «κάθε πληροφορία σχετικά 

με ταυτοποιημένο  ή ταυτοποιήσιμο άτομο26 (υποκείμενο των δεδομένων)»27 (Council of 

Europe, 1981). Ο ορισμός αυτός μεταφέρθηκε αυτούσιος στον Κανονισμό 2016/679. 

 Ο Γενικός Κανονισμός κατά την περαιτέρω ανάπτυξη του ορισμού και 

αναφερόμενος στο «φυσικό πρόσωπο» το οποίο ουσιαστικά υποδεικνύει ως το μόνο 

υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, αναφέρει ότι: «το ταυτοποιήσιμο φυσικό 

πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, 

ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό 

ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό  αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή 

περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, 

ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού 

προσώπου».  

Όπως επισημαίνουν και οι Αρμαμέντος και Σωτηρόπουλος (2005) ο όρος 

«προσωπικά δεδομένα» χρησιμοποιείται στον πληθυντικό, διότι «κάθε μεμονωμένο 

δεδομένο καθίσταται προσωπικό, όταν συνδέεται προς ένα στοιχείο προσδιορισμού του 

προσώπου στο οποίο αναφέρεται 28 . Επί παραδείγματι, μία διεύθυνση κατοικίας 

                                                 
25 Έχει επικρατήσει του όρου «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» 
26 Ο Κανονισμός 2016/679 χρησιμοποιεί τον όρο «natural person», «φυσικό πρόσωπο» 
27 «Α"personal data" means any information relating to an identified or identifiable individual» ("data 

subject") – «Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal 

Data» (Council of Europe, 1981) 
28 βλ. «Προσωπικά δεδομένα» (Αρμαμέντος & Σωτηρόπουλος, 2005), σελ. 21 
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καθίσταται προσωπικό δεδομένο όταν συνδεθεί με το ονοματεπώνυμο του κατοίκου. 

Απαραίτητα κάθε φορά είναι τουλάχιστον δύο στοιχεία: το δεδομένο αναφοράς 

(πληροφορία) και το δεδομένο προσδιορισμού του υποκειμένου (εξατομίκευση)». 

 

5.1.1 Η διάκριση των προσωπικών δεδομένων σε «απλά» και «ευαίσθητα» 

 

Η διάκριση των δεδομένων σε απλά (ή μη ευαίσθητα) και σε ευαίσθητα, έχει μεν 

θεωρητική σημασία, αλλά κυρίως έχει πρακτική, υπό την έννοια ότι τα ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα απολαμβάνουν ενισχυμένη νομική προστασία μέσω της θέσπισης 

αυστηρότερων προϋποθέσεων για την επεξεργασία τους (Αλεξανδροπούλου-

Αιγυπτιάδου, 2016) 

Πίνακας 3: Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως αναφέρονται στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική νομοθεσία 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα «Ειδικών κατηγοριών» ή «Ευαίσθητα» 

προσωπικά δεδομένα:   αυτά που παρέχουν πληροφορίες για  

Οδηγία 95/46/ΕΚ  

(άρθρο 8) 

Νόμος 2472/1997  

(άρθρο 2) 

Κανονισμός 2016/679 

(άρθρο 9) 

φυλετική ή εθνική 

καταγωγή 

φυλετική ή εθνική 

προέλευση 

φυλετική ή εθνοτική 

καταγωγή 

πολιτικά φρονήματα πολιτικά φρονήματα πολιτικά φρονήματα 

θρησκευτικές ή 

φιλοσοφικές πεποιθήσεις  

θρησκευτικές ή 

φιλοσοφικές πεποιθήσεις 

θρησκευτικές ή 

φιλοσοφικές πεποιθήσεις 

συμμετοχή σε 

συνδικαλιστικές 

οργανώσεις 

συμμετοχή σε 

συνδικαλιστική οργάνωση  

συμμετοχή σε 

συνδικαλιστική οργάνωση 

υγεία  υγεία  υγεία 

σεξουαλική ζωή  ερωτική ζωή σεξουαλική ζωή 

 κοινωνική πρόνοια  

 
ποινικές διώξεις ή 

καταδίκες 
 

 
συμμετοχή σε συναφείς με 

τα ανωτέρω ενώσεις 
 

  γενετικά δεδομένα 

  βιομετρικά δεδομένα 

  
γενετήσιο 

προσανατολισμό 
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Στο άρθρο 6 της «Σύμβασης 108» αναγράφεται ότι «Τα προσωπικά δεδομένα που 

αποκαλύπτουν φυλετική προέλευση, πολιτικά φρονήματα ή θρησκευτικές ή άλλες 

πεποιθήσεις, καθώς και προσωπικά δεδομένα σχετικά με την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή, 

δεν επιτρέπεται να υποβάλλονται σε αυτόματη επεξεργασία, εκτός εάν το εθνικό δίκαιο 

παρέχει τις κατάλληλες διασφαλίσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες29 (Council of Europe, 1981).  

Τα προσωπικά δεδομένα που χαρακτηρίζονται είτε «ειδικών κατηγοριών» 30 είτε 

«ευαίσθητα», είναι αυτά που αποτελούν τον σκληρό πυρήνα της ιδιωτικής ζωής του 

ατόμου στο παρόν ή στο παρελθόν ή στο μέλλον (Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 

2016).  

Η ύπαρξη του καταλόγου των ειδικών κατηγοριών δεδομένων και όχι μιας 

γενικότερης κωδικοποίησης, από πλευράς «εφαρμοστή του δικαίου» υπαγορεύει, ότι 

κατ’ αρχήν απαγορεύεται η ένταξη και άλλων κατηγοριών στο σύνολο των ευαίσθητων. 

Η απαγόρευση αυτή όμως για το νομοθέτη «έχει όριο τα συνταγματικά κατοχυρωμένα 

έννομα αγαθά όταν εξεταζόμενα ad hoc κρίνεται ότι δεν προστατεύονται από τις 

διατάξεις για τα απλά δεδομένα». Εφόσον η ένταξη νέων κατηγοριών δεν δυσχεραίνει 

την ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός της ΕΕ, ο νομοθέτης έχει την ευχέρεια διεύρυνσης31 

αυτού του καταλόγου, όπως αναφέρουν οι Αρμαμέντος και Σωτηρόπουλος (2005)32.  

Στον ορισμό των προσωπικών δεδομένων του άρθρου 4 του Κανονισμού, γίνεται 

λόγος για δύο νέες κατηγορίες (απλών) προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα θέσης 

                                                 
29 Article 6 – Special categories of data « Personal data revealing racial origin, political opinions or 

religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed 

automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data 

relating to criminal convictions» (Council of Europe, 1981). 
30 Παρατήρηση: όρος «ευαίσθητα δεδομένα» («sensitive data») δεν περιλαμβάνεται στην ανάπτυξη των 

διατάξεων της Οδηγίας 95/46/ΕΚ ούτε και του Κανονισμού 2016/679, όπου χρησιμοποιείται ο όρος 

«ειδικών κατηγοριών δεδομένα». Ωστόσο αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 34 και 70 της Οδηγίας και 

στις αιτιολογικές σκέψεις 10 και 51 του Κανονισμού. 
31  Επί παραδείγματι, σύμφωνα με το άρθρο 34 (κεφ. ΣΤ) του Ν.3984/2011 που εκδόθηκε προς 

εναρμόνιση με την οδηγία ΕΕ 2010/53, (και που αντικατέστησε το άρθρο 9 του ν.2737/1999), όλα τα 

αρχεία και μητρώα που προβλέπονται για τις μεταμοσχεύσεις, περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

με την έννοια του Ν.2472/1997. «Κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη δωρεά και μεταμόσχευση 

οργάνων υπόκειται στις διατάξεις του Ν.2472/1997 προκειμένου να εξασφαλίζεται το θεμελιώδες 

δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πλήρως και αποτελεσματικά». 
32 βλ. «Προσωπικά δεδομένα» (Αρμαμέντος & Σωτηρόπουλος, 2005) σελ. 29 
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(GPS) και το επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (όπως διεύθυνση IP, αναγνωριστικά 

cookies κ.α.). 

Ο Ν.2472/1997 ορίζει ότι δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 

στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν να 

προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός δεν αποκλείει την 

υπαγωγή στις διατάξεις του, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για 

στατιστικούς σκοπούς, ορίζει δε στο άρθρο 89 «εγγυήσεις» ως προς τα δικαιώματα του 

υποκειμένου.   

Ο Έλληνας νομοθέτης έχει προσθέσει κατηγορίες ευαίσθητων δεδομένων σε σχέση 

με την Οδηγία 95/46/ΕΚ, συμπεριέλαβε σε αυτά, τα δεδομένα που αφορούν την  

κοινωνική πρόνοια,  ποινικές διώξεις και καταδίκες καθώς και δεδομένα που αφορούν 

στη συμμετοχή σε ενώσεις προσώπων που είναι συναφείς με τα ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα που απαριθμούνται. Οι προϋποθέσεις επεξεργασίας τους για όσο θα ισχύει ο 

Ν.2472/1997, υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 7 «Επεξεργασία ευαίσθητων 

δεδομένων».  

Ο Κανονισμός 2016/679 δεν εντάσσει τα δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες 

και αδικήματα απ’ ευθείας στην κατηγορία των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα.  

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (άρθρο 10), «η επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή σχετικά μέτρα 

ασφάλειας διενεργείται μόνο υπό τον έλεγχο επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία 

επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους το οποίο προβλέπει 

επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των 

δεδομένων. Πλήρες ποινικό μητρώο τηρείται μόνο υπό τον έλεγχο επίσημης αρχής». 

Στο ίδιο φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Γενικό 

Κανονισμό, δημοσιεύτηκε η Οδηγία 2016/680 «για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 

αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 

αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου». 
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5.1.2 Εισαγωγή πρόσθετων κατηγοριών ευαίσθητων δεδομένων από τον Γενικό 

Κανονισμό 

 

Ο Κανονισμός προσθέτει στον κατάλογο των «ειδικών κατηγοριών δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα» (ευαίσθητων) τα γενετικά δεδομένα και τα περιγράφει ως αυτά 

που αφορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή 

αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω 

φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την 

φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου33.  

Η «Ομάδα του άρθρου 29»34 στο από 17-5-2004 «Έγγραφο εργασίας για τα γενετικά 

δεδομένα» αναφέρει ότι «Η διαπίστωση της ταυτότητας µε το γενετικό αποτύπωμα είναι 

μοναδικού χαρακτήρα. Πράγματι, τα γενετικά δεδομένα είναι πιθανό να αποκαλύπτουν 

πληροφορίες για αρκετούς ανθρώπους ενώ επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός μόνον από 

αυτούς. Αποκαλύπτουν τη μοναδικότητα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδομένα. Ως αποτέλεσμα αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, η επεξεργασία των 

γενετικών δεδομένων απαιτεί και αιτιολογεί μια ιδιαίτερη έννομη προστασία»35 (Ομάδα 

εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία δεδομένων, 2004). 

Σημαντική είναι η τοποθέτηση της ελληνικής εποπτικής «Αρχής» για την 

επεξεργασία των γενετικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εξιχνίαση 

ποινικών αδικημάτων. Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 15/2001 εκφράζεται η άποψη ότι η 

επεξεργασία πρέπει να περιορίζεται στο «γενετικό αποτύπωμα» χωρίς να προβαίνει σε 

άντληση δεδομένων που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για χαρακτηριστικά 

όπως η κληρονομικότητα, ο χαρακτήρας, οι ασθένειες. Σημειώνεται ακόμα, ότι «η 

δημιουργία προφίλ προσωπικότητας μέσω της γενετικής ανάλυσης προσκρούει ευθέως 

στην συνταγματικά κατοχυρωμένη αξία του ανθρώπου και στην ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, ειδικότερη εκδήλωση της οποίας είναι και το δικαίωμα πληροφοριακού 

αυτοπροσδιορισμού». 

                                                 
33 βλ. παρ. 13, άρθρο 4 του Κανονισμού 2016/679 και αιτιολογική σκέψη 34 
34 βλ. άρθρο 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ & αναφορά στο σημείο 6.1 της μελέτης αυτής  
35  βλ. «Έγγραφο εργασίας για τα γενετικά δεδομένα» (Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την 

προστασία δεδομένων, 2004), σελ. 5. Η Ομάδα εξέδωσε και τη Γνώμη 6/2000 για το ίδιο θέμα. 
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Επίσης, ο Γενικός Κανονισμός αναφέρεται στα βιομετρικά δεδομένα τα οποία ορίζει 

ως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική 

επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά 

φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή 

δακτυλοσκοπικά δεδομένα36.  

Τη σημαντικότητα της επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων τονίζει η «Ομάδα του 

άρθρου 29» στη γνώμη 3/2012: «Τα βιομετρικά δεδομένα αλλάζουν ανεπιστρεπτί τη 

σχέση μεταξύ σώματος και ταυτότητας διότι καθιστούν τα χαρακτηριστικά του 

ανθρώπινου σώματος "αναγνώσιμα από μηχανή" και υποκείμενα σε περαιτέρω χρήση» 

(Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία δεδομένων, 2012). 

   

  

                                                 
36 βλ. παρ. 14 άρθρου 4 του Κανονισμού 2016/679  

 

Εικόνα 3: Τεχνικές προδιαγραφές για την βιομετρική φωτογραφία  που χρησιμοποιείται στα Διαβατήρια και στις 

Άδειες Οδήγησης (Ελληνική Αστυνομία, 2009) 
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Για την επεξεργασία φωτογραφιών γίνεται ειδική αναφορά στην αιτιολογική σκέψη 

51 του Κανονισμού, όπου διευκρινίζεται ότι η επεξεργασία φωτογραφιών δεν θεωρείται 

σε όλες τις περιπτώσεις επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, διότι η επεξεργασία τους εντάσσεται στον ορισμό των βιομετρικών 

δεδομένων, μόνο σε περίπτωση επεξεργασίας μέσω ειδικών τεχνικών μέσων που 

επιτρέπουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ή επαλήθευση της ταυτότητας ενός φυσικού 

προσώπου (βλ. εικόνα 4). 

 

 

  

Εικόνα 4: Πληροφοριακό Σύστημα ανάγνωσης διαβατηρίων (χρησιμοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία) - 

Αποτυχία ταυτοποίησης κατόπιν σύγκρισης βιομετρικών δεδομένων (Καθημερινή, 2016) 
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5.2 Το υποκείμενο των δεδομένων 

 

Ο Ν.2472/1997 με σαφήνεια ορίζει ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι «το 

φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι 

γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, 

ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων 

που χαρακτηρίζουν την υπόσταση του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, 

οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική».  

Όπως προαναφέρθηκε37, ο Γενικός Κανονισμός προσδιορίζει το «φυσικό πρόσωπο» 

(«natural person») ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων όπως άλλωστε και η Οδηγία 

95/46/ΕΚ38 και προσθέτει δύο ακόμη σύγχρονα χαρακτηριστικά, όπου με αναφορά σε 

αυτά μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα του υποκειμένου: τα δεδομένα θέσης, και το 

επιγραμμικό  αναγνωριστικό ταυτότητας.  

Η ιδιότητα του  «φυσικού προσώπου» ως υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων 

περιγράφεται στη νομολογία της «Ομάδας του άρθρου 29»39  και συγκεκριμένα στη 

γνωμοδότηση 4/2007. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι δεδομένα που 

αναφέρονται κατ’ αρχήν σε αναγνωρισμένα ή αναγνωρίσιμα ζώντα άτομα. Οι 

πληροφορίες για νεκρά άτομα δεν θεωρούνται κατ’ αρχήν προσωπικά δεδομένα, 

άλλωστε οι νεκροί δεν είναι πλέον φυσικά πρόσωπα κατά το αστικό δίκαιο, συνεπώς δεν 

υπάγονται στην εξεταζόμενη νομοθεσία, αλλά υπόκεινται σε άλλους ειδικούς κανόνες 

(Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία δεδομένων, 2007) 

 

5.3 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

 

Ως «επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» κατά το Ν.2472/1997, 

νοείται «κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται από το δημόσιο, ή από 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό 

                                                 
37 βλ. ενότητα 5.1  
38 παρ. α άρθρου 2 της Οδηγίας 
39 βλ. ενότητα 6.1 «Ανεξάρτητες Αρχές και Θεσμικά Όργανα για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων» - «Η Ομάδα του άρθρου 29» 
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πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα». 

Ο Κανονισμός 2016/697 αναφέρει ότι είναι «κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που 

πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» κάνει δηλαδή 

ιδιαίτερη αναφορά  στην επεξεργασία επί αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Έπεται μια απαρίθμηση των εργασιών που αναφέρει ο Γενικός Κανονισμός για την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι ενδεικτική, αφού και στα τρία 

νομοθετήματα (Οδ. 95/46/ΕΚ, Ν.2472/1997 και Καν. 2016/679) χρησιμοποιείται η λέξη 

«όπως».   

Οι εργασίες που αναφέρονται στον Γενικό κανονισμό είναι: η συλλογή, η 

καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η 

ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή 

κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η 

καταστροφή.  

 Η συλλογή των δεδομένων, που κατά τεχνική ακριβολογία προηγείται του σταδίου 

πραγματοποίησης εργασιών, περιλαμβάνεται και από τον Έλληνα νομοθέτη στα στάδια 

της επεξεργασίας. Η επιλογή αυτή, επιβάλλει την εφαρμογή όλων των διατάξεων που 

διέπουν την επεξεργασία δεδομένων και στο στάδιο της συλλογής τους (Αρμαμέντος & 

Σωτηρόπουλος, 2005).  

Η χρήση είναι μια γενικότερη έννοια που μπορεί να περιλαμβάνει άλλες εργασίες ή 

συνδυασμό αυτών. Επίσης, μπορεί να αναφέρεται και σε μη αυτοματοποιημένη 

επεξεργασία, με ενδεικτικό παράδειγμα αυτό που αναφέρει η Ε. Αλεξανδροπούλου-

Αιγυπτιάδου (2016): «η προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων στο δικαστήριο συνιστά 

επεξεργασία καθώς γίνεται χρήση των καταγεγραμμένων σε αυτά πληροφοριών»40. 

Η διάδοση καλύπτει την μετάδοση των δεδομένων προς κάθε κατεύθυνση 

αποδεκτών και διακρίνεται από τη διάθεση η οποία αφορά τη μετάδοση δεδομένων υπό 

όρους και προς δυνητικούς αποδέκτες (Αρμαμέντος & Σωτηρόπουλος, 2005). 

                                                 
40 βλ. «Προσωπικά δεδομένα» (Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 2016), σελ. 54 



 
30 

 

5.3.1 Εισαγωγή πρόσθετων εννοιών για την επεξεργασία από τον Γενικό Κανονισμό 

 

Ο Γενικός Κανονισμός αναφέρεται στον «περιορισμό της επεξεργασίας», ως την 

επισήμανση των δεδομένων με στόχο τον μελλοντικό περιορισμό της επεξεργασίας τους 

με μεθόδους όπως την προσωρινή μετακίνηση των επιλεγμένων δεδομένων σε άλλο 

σύστημα επεξεργασίας, την αφαίρεση της προσβασιμότητας των επιλεγμένων δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τους χρήστες, ή την προσωρινή αφαίρεση δημοσιευμένων 

δεδομένων από ιστοσελίδα 41. 

Η «κατάρτιση προφίλ» είναι η οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης εργασίας που 

χρησιμοποιείται «για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού 

προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση 

στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα 

ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω 

φυσικού προσώπου»42.  

Η  «ψευδωνυμοποίηση» αναφέρεται ως επεξεργασία των δεδομένων που καθιστά 

αδύνατο τον προσδιορισμό του υποκειμένου χωρίς πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες 

τηρούνται ξεχωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό 

πρόσωπο43. 

Γενικά, ο νομοθέτης εξαντλεί σε ικανό βαθμό τις εργασίες που μπορούν να 

συντελεστούν επί των δεδομένων, αφήνοντας παράλληλα περιθώρια μελλοντικής 

τροποποίησης ή πρόσθεσης κατηγορίας εργασιών.  

  

                                                 
41 βλ. παρ. 3 άρθρου 4 του Κανονισμού 2016/679 και αιτιολογική σκέψη 67  
42 βλ. παρ. 4 άρθρου 4, παρ. 1 άρθρου 22  του Κανονισμού 2016/679 και αιτιολογικές σκέψεις 70 & 71  
43 βλ. παρ. 5 άρθρου 4 του Κανονισμού 2016/679 και αιτιολογικές σκέψεις 28 & 29  
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5.4 Αρχείο προσωπικών δεδομένων  

 

Το «αρχείο» είναι σύμφωνα με το Ν.2472/1997 (παρ. 5 άρθρου 2) «κάθε 

διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με 

γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια». 

Κατά τον ορισμό του αρχείου, αυτό πρέπει να έχει διάρθρωση, κάποια δομή και 

ταξινόμηση, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα «ευχερούς» πρόσβασης με επιλογή 

κριτηρίων. Επί παραδείγματι, δεν μπορεί να θεωρηθεί αρχείο η φύλαξη ιστορικών 

εγγράφων χωρίς κάποια μορφή διάρθρωσης, όπως ένας λημματικός ή αριθμητικός 

κατάλογος, ώστε αναζητώντας δεδομένα με κριτήριο το λήμμα ή τον αριθμό, να είναι 

δυνατή η ευχερής πρόσβαση σε αυτά (Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 2016). 

 

5.4.1 Το «σύστημα αρχειοθέτησης» κατά τον Γενικό Κανονισμό  

 

Ο Κανονισμός 2016/679 αναφέρεται σε «σύστημα αρχειοθέτησης» με τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά και προσθέτει ότι αυτό το σύνολο δεδομένων μπορεί να «είναι 

συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική 

βάση»44. 

  

                                                 
44 βλ. παρ. 6 άρθρου 4 του Κανονισμού 2016/679 
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5.5 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας  

 

Σύμφωνα με το Ν.2472/1997 αλλά και με τα Κοινοτικά νομοθετήματα, «υπεύθυνος 

επεξεργασίας» είναι οποιοσδήποτε καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή 

υπηρεσία ή οποιοδήποτε άλλος οργανισμός. 

Ο Κανονισμός 2016/679 αναφέρει για τα πρόσωπα που ορίζονται υπεύθυνοι 

επεξεργασίας ότι ενεργούν «… μόνα ή από κοινού με άλλα …» (παρ. 7 του άρθρου 4) 

δηλαδή εισάγει την έννοια των «από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας». 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει μια «εξουσία» επί των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, η οποία δεν ταυτίζεται αναγκαία με την κυριότητα, αλλά με την «φυσική 

εξουσία γνωστικής πρόσβασης» επί ενός αρχείου προσωπικών δεδομένων 

(Χριστοδούλου, 2013). 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, μέχρι την ημερομηνία που θα τεθεί ο Γενικός 

Κανονισμός σε εφαρμογή, οφείλει να γνωστοποιεί στην «Αρχή» τη σύσταση και τη 

λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας. Στο πλαίσιο της γνωστοποίησης 

επίσης, υποχρεούται να ενημερώσει για τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος και 

τα μέτρα ασφαλείας του αρχείου ή της επεξεργασίας. Στις περιπτώσεις που 

πραγματοποιείται επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η «Αρχή» πρέπει 

να χορηγήσει άδεια προτού ξεκινήσει η επεξεργασία των δεδομένων αυτών45 (Αρχή 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2017).   

Όσον αφορά το ρόλο των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης ως υπευθύνου 

επεξεργασίας, στο άρθρο 7 του N. 3979/201146 (παρ. 1) αναφέρεται ότι «Οι φορείς του 

δημόσιου τομέα παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με σεβασμό του 

δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των 

φυσικών προσώπων».  

  

                                                 
45 βλ. και «Πληροφορίες για υπευθύνους επεξεργασίας» της «Αρχής»: 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,132277&_dad=portal&_schema=PORTAL  
46 Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,132277&_dad=portal&_schema=PORTAL
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5.5.1 Ο ρόλος και η «ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας» κατά τον Γενικό 

κανονισμό 

 

Ο Γενικός Κανονισμός 2016/679 εισάγει την «αρχή της λογοδοσίας», σε 

αντικατάσταση της υποχρέωσης γνωστοποίησης στην εποπτική Αρχή που υπήρχε μέχρι 

τώρα και την «διαβούλευση» αντί της αδειοδότησης47 από την εποπτική Αρχή, η οποία 

περιορίζεται στις «εξουσίες» του άρθρου 58 του Κανονισμού.   

Κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας «φέρει 

την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει» το νόμιμο της επεξεργασίας, ότι τα προσωπικά 

δεδομένα υποβάλλονται σε θεμιτή επεξεργασία με «νομιμότητα, αντικειμενικότητα και 

διαφάνεια», ότι τηρούνται δηλαδή οι Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα κατά τον Κανονισμό.  

Για το λόγο αυτό κατά το άρθρο 24 εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά 

μέσα και τις κατάλληλες «πολιτικές» για τη διασφάλιση της «απόδειξης». Τηρεί τις 

διαδικασίες βάσει εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας48 και εγκεκριμένων μηχανισμών 

πιστοποίησης49, ως στοιχείο για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του 

έναντι των διατάξεων του Κανονισμού.   

Σημαντική είναι η υποχρέωση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 7, να είναι σε θέση να 

αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε στη πράξη επεξεργασίας50 

O υπεύθυνος επεξεργασίας «ήδη από το σχεδιασμό» («Data protection by design») 

εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που περιλαμβάνουν την 

εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών προστασίας των δεδομένων και την ενσωμάτωση των 

απαιτούμενων εγγυήσεων για την επεξεργασία τους.  

Επίσης, εφαρμόζει μέτρα, που εξασφαλίζουν τον «εξ’ ορισμού» («Data protection 

by  default») περιορισμό των δεδομένων και τη χρήση μόνο αυτών που είναι κατάλληλα 

για τον συγκεκριμένο σκοπό, τον προσδιορισμό του εύρους της επεξεργασίας, του 

                                                 
47 Ωστόσο η εθνική εποπτική αρχή δύναται να επιβάλλει προσωρινό ή οριστικό περιορισμό, 

περιλαμβανομένης της απαγόρευσης της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 58 
48 βλ. άρθρο 40 του Κανονισμού 2016/679 
49 βλ. άρθρο 42 του Κανονισμού 2016/679 
50 βλ. τοποθέτηση επ’ αυτού, στην αιτιολογική σκέψη 42 του Κανονισμού 2016/679  
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χρόνου διατήρησης και την οριοθέτηση της πρόσβασης, που δε μπορεί να είναι δυνατή 

σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων, χωρίς την παρέμβαση του φυσικού προσώπου51.   

Κατά το άρθρο 33, κοινοποιεί τις παραβάσεις στην εποπτική Αρχή εντός 72 ωρών, 

αλλά και, κατά το άρθρο 34, στο υποκείμενο που ανήκουν τα επεξεργαζόμενα προσωπικά 

δεδομένα, όταν τίθενται σε κίνδυνο τα δικαιώματά του.  

Παρέχει όποια ανακοίνωση και πληροφορία ζητηθεί από το υποκείμενο για την 

επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, εντός ενός μηνός από την παραλαβή του 

αιτήματος όπως αναφέρεται στο άρθρο 12. 

Εκπονεί την «εκτίμηση αντικτύπου» που προβλέπεται στο άρθρο 35, δηλαδή την 

εκτίμηση του κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου από την 

επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. 

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 36, γνώμη της εθνικής εποπτικής Αρχής 

(διαβούλευση) ζητείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, μόνο όταν η «εκτίμηση 

αντικτύπου» που συντάσσει, υποδεικνύει υψηλό κίνδυνο «ελλείψει μέτρων μετριασμού 

του κινδύνου» και όταν η Αρχή φρονεί ότι παρόλα τα ληφθέντα μέτρα δεν αποφεύγεται  

παραβίαση των διατάξεων προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή ζητείται «κατά 

παρέκκλιση» ως απαίτηση εθνικού δικαίου για συγκεκριμένους σκοπούς.  

Επίσης, τηρεί το κατά το άρθρο 30 αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας. 

  

                                                 
51 βλ. άρθρο 25 του Κανονισμού 2016/679 
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Οι Υποχρεώσεις του Υπευθύνου επεξεργασίας κατά τον Γενικό Κανονισμό 

 Πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει το νόμιμο της επεξεργασίας  

 
Πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων 

συγκατατέθηκε στη πράξη επεξεργασίας 

 

Εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που περιλαμβάνουν την 

εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών προστασίας των δεδομένων («Data protection 

by design » & «Data protection by  default»)   

 
Εφαρμόζει εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας και τηρεί τις διαδικασίες βάσει 

εγκεκριμένων μηχανισμών πιστοποίησης 

 Κοινοποιεί τις παραβάσεις στην εποπτική Αρχή εντός 72 ωρών  

 Κοινοποιεί τις παραβάσεις στο υποκείμενο  

 
Παρέχει πληροφορίες στο υποκείμενο των δεδομένων εντός ενός μηνός από την 

παραλαβή αντίστοιχου αιτήματος  

 
Παρέχει πρόσβαση του υποκειμένου στα προσωπικά του δεδομένα ή και 

αντίγραφο  

 Εκπονεί την «εκτίμηση αντικτύπου» 

 «Διαβουλεύεται» με την εποπτική Αρχή  

 Τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

Πίνακας 4: Οι σημαντικές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας επιγραμματικά 
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5.6 Ο εκτελών την επεξεργασία 

 

Ο «εκτελών την επεξεργασία» κατά το Ν.2472/1997 είναι οποιοδήποτε 

επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου 

επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή 

οποιοσδήποτε άλλος Οργανισμός. Ο Γενικός Κανονισμός δεν διαφοροποιείται από τον 

ορισμό αυτόν. 

Στην περίπτωση του χειρισμού προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα 

«ευαίσθητων» στα ΠΣ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καλούνται οι δημόσιοι 

λειτουργοί να εκτελέσουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, για λογαριασμό του 

«υπευθύνου επεξεργασίας» που είναι η δημόσια αρχή στην οποία ανήκουν (Υπουργείο, 

Περιφέρεια, αυτοτελής Διεύθυνση, Νομικό Πρόσωπο κ.α.). 

Στο άρθρο 26 του Ν.3528/200752 αναφέρεται ότι: «Ο υπάλληλος οφείλει να τηρεί 

εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις. 

Οφείλει επίσης να τηρεί εχεμύθεια σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την 

κοινή πείρα και λογική, για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών». 

Η εξουσιοδότηση «χρήστη» των Πληροφοριακών Συστημάτων παρέχεται συνήθως 

είτε με «Απόφαση Ορισμού», είτε στα πλαίσια συγκρότησης Συλλογικού Οργάνου, είτε 

στα πλαίσια της «ανάθεσης ή μεταβίβασης καθηκόντων».  

Η εξουσιοδότηση συνοδεύεται με αναγνωριστικά διαπιστευτηρίων του υπαλλήλου 

(όνομα χρήστη, κωδικός) κατά την είσοδο στο Πληροφοριακό Σύστημα  (εικόνα 5). 

                                                 
52 Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 
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Στην εικόνα (7) παρατηρούμε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει 

εξουσιοδοτήσει υπάλληλο «για λογαριασμό του», για τη χρήση του ΠΣ και της Βάσης 

Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών 53 . Ο υπάλληλος ανήκει οργανικά σε 

Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών που ανήκει με τη σειρά της οργανικά σε 

Περιφέρεια. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών έχει ουσιαστικά τον ρόλο 

                                                 
53 Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των δύο φορέων (Υπουργείων) στη διαδικασία, παραπέμπει στο άρθρο 

26 του Γενικού Κανονισμού «από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας».  

Εικόνα 6: Οθόνη "επιλογής ρόλου" για τον εξουσιοδοτημένο "εκτελούντα την επεξεργασία"  

Εικόνα 5: Οθόνη εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών για εξουσιοδοτημένη χρήση προσωπικών δεδομένων 

 

 

Εικόνα 6: Γενική οθόνη εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

του Υπουργείου Οικονομικών 
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«εκτελούντα την επεξεργασία» και την αρμοδιότητα αυτή την «μεταβιβάζει» στον 

υπάλληλο (ο υπο-εκτελών)54.  

 

Σύμφωνα με τη Γνώμη 1/2010 της Ομάδας του άρθρου 29, δεν υπάρχει διάταξη που 

να εναντιώνεται στον ορισμό λόγω οργανωτικών απαιτήσεων, περισσοτέρων οντοτήτων 

ως εκτελούντες την επεξεργασία, ή ως υπο-εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, 

υποδιαιρώντας επίσης τα σχετικά καθήκοντα. 

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Γενικού Κανονισμού, «ο εκτελών την 

επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 

ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. Σε περίπτωση γενικής γραπτής 

άδειας, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τυχόν 

σκοπούμενες αλλαγές που αφορούν την προσθήκη ή την αντικατάσταση των άλλων 

εκτελούντων την επεξεργασία, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας να αντιταχθεί σε αυτές τις αλλαγές». 

                                                 
54 «Το σημαντικότερο στοιχείο είναι η υποχρέωση να ενεργεί ο εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό 

του υπευθύνου της επεξεργασίας. Η ενέργεια για λογαριασμό άλλου σημαίνει την εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων κάποιου άλλου και θυμίζει τη νομική έννοια της «μεταβίβασης αρμοδιοτήτων». Στην 

περίπτωση της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, ο εκτελών την επεξεργασία καλείται να 

εφαρμόσει τις εντολές που λαμβάνει από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, τουλάχιστον όσον αφορά τον 

στόχο της επεξεργασίας και τα βασικά στοιχεία του τρόπου» (Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την 

προστασία δεδομένων, 2010) - Γνώμη 1/2010 σελ.30 

Εικόνα 7: Οθόνη εισαγωγής σε τομέα του ΠΣ που αφορά τον έλεγχο παραβόλων πολιτών (e-παράβολο) και την 

δέσμευσή τους ή άλλες λειτουργίες με πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πολιτών (ΑΦΜ, κατοικία, ταυτότητα, αριθμός 

τραπεζικού λογαριασμού κ.α.) 
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Η ανάθεση επεξεργασίας από εκτελούντα την επεξεργασία σε άλλον εκτελούντα, 

γίνεται με «σύμβαση ή άλλη νομική πράξη υπαγόμενη στο δίκαιο της Ένωσης ή του 

κράτους μέλους, που δεσμεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση με τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας»55.   

Στο ίδιο άρθρο (28) γίνεται απαρίθμηση των συμβατικών υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τη σχέση υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντα την επεξεργασία, 

όπου εκτός από την υποχρέωση λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών 

μέτρων συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, προβλέπεται η συνδρομή του στη «λογοδοσία» 

του υπευθύνου επεξεργασίας και η τήρηση των κωδίκων δεοντολογίας ή εγκεκριμένων 

μηχανισμών πιστοποίησης στη διαδικασία της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.  

Ο εκτελών την επεξεργασία ή κατά περίπτωση ο εκπρόσωπός του, τηρεί, το κατά το 

άρθρο 30 του Κανονισμού, αρχείο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

που εκτελεί για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.  

 

5.7 Ο Τρίτος 

 

«Τρίτος» ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή 

οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή για 

λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας56.  

Ως παράδειγμα η Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου (2016) αναφέρει την 

περίπτωση όπου «τρίτος» είναι ο Α στον οποίο του χορηγείται, κατόπιν αιτήσεώς του, 

από νοσοκομείο, πιστοποιητικό για την κατάσταση υγείας του Β, για δικαστική χρήση.  

Ο Κ. Χριστοδούλου (2013) δίνει τον ορισμό «αν κανείς επιλαμβάνεται των 

δεδομένων για δικό του λογαριασμό, τότε ονομάζεται τρίτος»57. 

                                                 
55 Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (παρ. 7 του άρθρου 28)  
56 παρ. θ άρθρου 2 του Ν.2472/1997. Ο Γενικός Κανονισμός δεν διαφέρει στον ορισμό  
57 βλ. «Δίκαιο προσωπικών δεδομένων» (Χριστοδούλου, 2013), σελ. 38 
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5.8 Ο Αποδέκτης 
 

Ο «αποδέκτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή 

οποιοδήποτε άλλος οργανισμός στον οποίο ανακοινώνονται («κοινολογούνται» κατά τον 

Γενικό Κανονισμό58) ή μεταδίδονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή 

όχι59. 

 Επί παραδείγματι, μία ασφαλιστική εταιρεία είναι «αποδέκτης» και «τρίτος» όταν 

της χορηγούνται προσωπικά δεδομένα ενός πολίτη από δημόσια Υπηρεσία κατόπιν 

αιτήσεώς της λόγω εννόμου συμφέροντος. 

Για τον Κανονισμό 2016/679 και για την οδηγία 95/46/ΕΚ «οι δημόσιες αρχές που 

ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης 

έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους, δεν θεωρούνται ως 

αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων 

ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας»60  

 

5.9 Κύρια εγκατάσταση  

 

5.9.1 Κύρια εγκατάσταση υπευθύνου επεξεργασίας  

 

Ως κύρια εγκατάσταση όταν πρόκειται για τον υπεύθυνο επεξεργασίας ο οποίος 

διατηρεί εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη στην Ένωση, νοείται η 

εγκατάσταση της κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση.  

  

                                                 
58 βλ. παρ. 9 άρθρου 4 του Κανονισμού 2016/679 
59 βλ. για τον ορισμό παρ. ι  άρθρου 2 του Ν.2472/1997 
60 βλ. παρ. 9 άρθρου 4 του Κανονισμού 2016/679 και παρ. ζ άρθρου 2 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 
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Μπορεί όμως να θεωρηθεί κύρια εγκατάσταση, η εγκατάσταση η οποία έχει την 

«εξουσία εφαρμογής» των αποφάσεων για μέσα και σκοπούς της επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων61. 

 

5.9.2 Κύρια εγκατάσταση του εκτελούντα την επεξεργασία  
 

Ως κύρια εγκατάσταση όταν πρόκειται για τον εκτελούντα την επεξεργασία ο οποίος 

διατηρεί εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη στην Ένωση, νοείται η 

εγκατάσταση της κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση.  

Αν δεν έχει κεντρική διοίκηση στην Ένωση, μπορεί να θεωρηθεί κύρια 

εγκατάσταση, η εγκατάσταση στην οποία εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες της 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων62. 

Ο καθορισμός της κύριας εγκατάστασης είναι σημαντικός για την εφαρμογή μέτρων 

ενιαίας εφαρμογής των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού όπως του «Μηχανισμού 

συνεκτικότητας» που εξετάζεται παρακάτω63 . 

 

                                                 
61  Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 36 του Γενικού Κανονισμού, η κύρια εγκατάσταση ενός 

υπευθύνου επεξεργασίας στην Ένωση θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και 

θα πρέπει να συνεπάγεται την ουσιαστική και πραγματική άσκηση δραστηριοτήτων διαχείρισης οι οποίες 

καθορίζουν τις κύριες αποφάσεις ως προς τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας μέσω σταθερών 

ρυθμίσεων 
62 Σημαντική σημείωση για την αρμοδιότητα των εποπτικών αρχών: Σε περιπτώσεις που αφορούν τόσο 

τον υπεύθυνο επεξεργασίας όσο και τον εκτελούντα την επεξεργασία, αρμόδια επικεφαλής εποπτική αρχή θα 

πρέπει να παραμένει η εποπτική αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του υπευθύνου 

επεξεργασίας, αλλά η εποπτική αρχή του εκτελούντος την επεξεργασία θα πρέπει να θεωρείται ως ενδιαφερόμενη 

εποπτική αρχή και η εν λόγω εποπτική αρχή θα πρέπει να μετέχει στη διαδικασία συνεργασίας που προβλέπει ο 

παρών κανονισμός (αιτιολογική σκέψη 36 του Γενικού Κανονισμού) 
63  Κατά πρόσφατη τοποθέτηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε 

ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό, «Όταν κάποιος υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 

εγκατεστημένος σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη και προβαίνει σε διασυνοριακή επεξεργασία 

δεδομένων εντός ΕΕ, είναι σκόπιμο να καθορίσει το κράτος μέλος της κύριας εγκατάστασής του στην ΕΕ, 

ώστε να μπορεί να απευθύνεται στην εποπτική Αρχή του κράτους αυτού –η οποία θεωρείται η επικεφαλής 

εποπτική Αρχή– σε σχέση με τις διάφορες υποχρεώσεις συμμόρφωσης που πηγάζουν από τον Κανονισμό. 

Αυτό αποτελεί τον λεγόμενο μηχανισμό μίας στάσης («One stop shop»), σύμφωνα με τον οποίο 

προβλέπεται συνεργασία μεταξύ της επικεφαλής εποπτικής Αρχής και των ενδιαφερόμενων εθνικών 

Αρχών στην αρμοδιότητα των οποίων μπορεί να εμπίπτει μια υπόθεση, ώστε να διασφαλίζεται ομοιογένεια 

στην αντιμετώπιση υποθέσεων διευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και ασφάλεια δικαίου τόσο για τους 

υπευθύνους επεξεργασίας όσο και για τους πολίτες της Ένωσης» - Ενημ. φυλλάδιο - Τομέας: Εποπτικές 

Αρχές – συνεργασία και συνεκτικότητα (Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2017)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

Ανεξάρτητες Αρχές και Θεσμικά Όργανα για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων 

 

6.1 Η Ομάδα του άρθρου 29 
 

Η «Ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα» 64 , (ονομάζεται και «Ομάδα του άρθρου 29» ) συστάθηκε 

δυνάμει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.  

Απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο της εποπτικής Αρχής (ή της επικεφαλής όπως 

ορίζεται αν υπάρχουν πολλές) κάθε κράτους μέλους, έναν αντιπρόσωπο της Αρχής ή των 

Αρχών που έχουν συσταθεί για τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας καθώς 

και έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής. 

Έχει συμβουλευτική ιδιότητα προς την Επιτροπή και ενεργεί ανεξάρτητα. Εξετάζει 

κάθε ζήτημα που αφορά την εφαρμογή των εθνικών μέτρων που έχουν θεσπιστεί 

σύμφωνα με την οδηγία, προκειμένου να συμβάλει στην ομοιόμορφη εφαρμογή τους.  

Επίσης, εκδίδει γνώμη προς την Επιτροπή για το επίπεδο προστασίας στην Ένωση 

και σε τρίτες χώρες, εξετάζει πρόσθετα προτεινόμενα μέτρα ή ειδικά μέτρα για τη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων, όπως και 

κάθε προτεινόμενο Κοινοτικό μέτρο που επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες και γνωμοδοτεί σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας που καταρτίζονται σε 

Κοινοτικό επίπεδο (European Commission, 2017).    

  

                                                 
64 «Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data» 
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6.2 Η «Επιτροπή του Άρθρου 31» 
 

Η Επιτροπή του Άρθρου 31 ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 31 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, 

αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών που συνεργάζονται για τη λήψη 

αποφάσεων υπό την προεδρία εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποτε απαιτείται 

έγκριση από τα κράτη μέλη βάσει της Οδηγίας.  

Επί παραδείγματι, η Επιτροπή συνεργάζεται στη διαδικασία για την έκδοση 

αποφάσεων επάρκειας (όπως επάρκεια προστασίας προσωπικών δεδομένων από τρίτες 

χώρες) (European Data Protection Supervisor, 2017).  

 

6.3 Η εθνική εποπτική Αρχή «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα» 
 

Η ελληνική «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (ΑΠΔΠΧ) 

είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή η οποία ιδρύθηκε με το 

Ν.2472/1997. Η «Αρχή» κατά το άρθρο 15 «δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε διοικητικό 

έλεγχο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Αρχής απολαύουν 

προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Η Αρχή υπάγεται στον Υπουργό 

Δικαιοσύνης και εδρεύει στην Αθήνα».  

Αποστολή της Αρχής αποτελεί η προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας 

και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Ελλάδα από την παράνομη επεξεργασία των 

προσωπικών του δεδομένων αλλά και η συνδρομή προς αυτόν σε κάθε περίπτωση που 

διαπιστώνεται παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων του σε κάθε επιχειρησιακό τομέα 

(χρηματοπιστωτικά, υγεία, ασφάλιση, εκπαίδευση, δημόσια διοίκηση, μεταφορές, ΜΜΕ, 

κ.ά.) (Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2017).  

Η «Αρχή», είναι ένα ελεγκτικό όργανο, αλλά έχει κανονιστικές και αποφασιστικές 

αρμοδιότητες. Βέβαια, οι αποφάσεις του που παράγουν έννομες συνέπειες, υπόκεινται 

στον δικαστικό έλεγχο (Μήτρου, 1999). 

Ο Γενικός Κανονισμός στα άρθρα 51 έως 67 επανακαθορίζει τους κανόνες για την 

σύσταση των εθνικών εποπτικών αρχών («Independent supervisory authorities») τις 

προϋποθέσεις λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους 
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καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν στους τομείς της συνεργασίας 

και της συνεκτικότητας.   

Ειδικότερα στο άρθρο 58 ο Γενικός Κανονισμός ορίζει τρεις κατηγορίες «εξουσιών»  

που (θα) διαθέτει η κάθε εθνική εποπτική αρχή65.  

Εξουσίες έρευνας, με μορφή ελέγχων, προβαίνει σε επανεξέταση πιστοποιήσεων, 

προειδοποιεί για «εικαζόμενη παράβαση», και έχει πρόσβαση σε δεδομένα και 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.  

Εξουσίες διορθωτικές, δηλαδή προειδοποιήσεις, επιπλήξεις, εντολές συμμόρφωσης 

και τήρησης των διατάξεων, εντολή κοινοποίησης στα υποκείμενα των παραβάσεων 

καθώς και περιορισμό ή απαγόρευση της επεξεργασίας. 

Εξουσίες συμβουλευτικές, όπως έκδοση γνώμης, παροχή διαπιστεύσεων φορέων 

πιστοποίησης, έγκριση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, έγκριση διοικητικών 

ρυθμίσεων αλλά και κατά παρέκκλιση έκδοση άδειας για επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων66. 

 

6.3.1 Ο Μηχανισμός Συνεκτικότητας για τις εποπτικές Αρχές που εισάγει ο Γενικός 

Κανονισμός  
 

Ο «μηχανισμός συνεκτικότητας» 67  (Τμήμα 2 του κεφαλαίου VII) αφορά τη 

συνεργασία των εθνικών εποπτικών Αρχών μεταξύ τους και με την Επιτροπή, για τη 

συνεκτική εφαρμογή του Κανονισμού, όπως την κοινή θέσπιση δικαίου, τυποποιημένων 

συμβατικών ρητρών, κωδίκων δεοντολογίας 68 , τεχνικών προτύπων, μηχανισμών 

πιστοποίησης69 κ.α.  

                                                 
65 βλ. αιτιολογική σκέψη 129 για την ανάγκη οι εθνικές εποπτικές αρχές να έχουν σε κάθε κράτος μέλος 

τα ίδια καθήκοντα και τις ίδιες πραγματικές εξουσίες και για το πώς πρέπει να ασκούνται αυτές  
66 Περίπτωση παρ. 5 άρθρου 36 του Κανονισμού 2016/679 
67 «Consistency mechanism» όπως αναφέρεται στο Αγγλικό κείμενο (ή μηχανισμός συνοχής)  
68 βλ. άρθρο 40 του Κανονισμού 2016/679 
69 βλ. άρθρο 42 του Κανονισμού 2016/679 
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Οι εποπτικές Αρχές δεσμεύονται για κοινά αποδεκτές αποφάσεις όταν αυτές 

αφορούν ευρύτερα θέματα που επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων του 

Κανονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προστασίας 

δεδομένων που περιγράφεται παρακάτω, το οποίο εκτός από τον συμβουλευτικό ρόλο 

που έχει προς την Επιτροπή, σε περιπτώσεις διαφωνιών ή διαφορετικής ερμηνείας 

διατάξεων, εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις.   

 

6.4 Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 
 

Ο «Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων» («European Data Protection 

Supervisor») είναι μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή της ΕΕ που συστάθηκε βάσει του 

Κανονισμού 45/200170 ώστε να ελέγχει αν τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ σέβονται 

το δικαίωμα των πολιτών για προστασία της ιδιωτικής ζωής.  

Συμβουλεύει τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ για όλα τα θέματα 

επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, των συναφών πολιτικών και της νομοθεσίας, 

διεκπεραιώνει καταγγελίες και διενεργεί έρευνες, συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές των 

χωρών της ΕΕ με στόχο τη συνεπή προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί νέες 

τεχνολογίες που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην προστασία των δεδομένων (ΕΕ 

- europa.eu, 2017). 

Συμμετέχει στις εργασίες της ομάδας προστασίας των προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ομάδα του άρθρου 29). 

Δύναται να απαιτεί πρόσβαση στα στοιχεία και στους χώρους όπου τελείται 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προσφεύγει στο οικείο όργανο ή 

οργανισμό και, εάν παρίσταται αναγκαίο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 

και στην Επιτροπή71. 

                                                 
70  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 

Δεκεμβρίου 2000 «σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» 
71 βλ. άρθρο 47 του Κανονισμού 45/2001 περί αρμοδιοτήτων του Ευρωπαίου Επόπτη 
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6.5 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ως θεσμός που 

εισάγεται από τον Γενικό Κανονισμό  
 

Το «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων» («European Data Protection 

Board») συστήνεται βάσει του άρθρου 68 του Γενικού Κανονισμού, ως όργανο της 

Ένωσης με ανεξάρτητη λειτουργία, με νομική προσωπικότητα και έχει ως στόχο να 

διασφαλίζει την ορθή και  συνεκτική εφαρμογή του Κανονισμού.  

Απαρτίζεται από τον προϊστάμενο μίας εποπτικής Αρχής κάθε κράτους μέλους και 

από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (με δικαίωμα ψήφου μόνο στις 

αποφάσεις που αφορούν τις αρχές και τους κανόνες που ισχύουν στα θεσμικά όργανα της 

Ένωσης), ενώ η Επιτροπή δικαιούται να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι: να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις 

και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής του Κανονισμού, να 

ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας και τη θέσπιση μηχανισμών 

πιστοποίησης προστασίας δεδομένων, να γνωμοδοτεί και να προωθεί τη συνεργασία των 

εποπτικών Αρχών72. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων πρόκειται να αντικαταστήσει την 

«Ομάδα του άρθρου 29»73.   

 

6.6 Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων όπως ορίζεται από τον Γενικό 

Κανονισμό   
 

Ο θεσμός του «υπευθύνου προστασίας δεδομένων» («Data Protection  Officer») 

εισήχθη με το άρθρο 24 του Κανονισμού 45/2001 και αφορούσε τα Όργανα και τους 

Οργανισμούς της Κοινότητας, με άμεση αναφορά στον Ευρωπαίο Επόπτη προστασίας 

δεδομένων. Στον Γενικό Κανονισμό, ο θεσμός έχει ευρύτερη εφαρμογή με σημαντικά 

καθήκοντα. 

                                                 
72 βλ. αναλυτικότερα άρθρο 70 «Καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων» 

του Κανονισμού 2016/679  
73 βλ. αιτιολογική σκέψη 139 του Κανονισμού 2016/679 
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Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Γενικού Κανονισμού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας και 

ο εκτελών την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.  

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων 

και ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των 

πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, πρέπει να έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί 

καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση αυτή και λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο 

διοικητικό επίπεδο του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία.  

Τα καθήκοντά του περιλαμβάνονται σε γενική μορφή 74 στο άρθρο 39 του 

Κανονισμού. 

Τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα κατά το Γενικό Κανονισμό 

 
Παρακολουθεί τη συμμόρφωση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με 

τον Κανονισμό και άλλες διατάξεις 

 

Ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 

την επεξεργασία και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται τα προσωπικά 

δεδομένα για τις υποχρεώσεις τους βάσει των διατάξεων του Κανονισμού και 

τις λοιπές διατάξεις 

 
Παρέχει συμβουλές όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου και παρακολουθεί 

την υλοποίησή της  

 Συνεργάζεται με την εποπτική  Αρχή 

 
Είναι δίαυλος επικοινωνίας του υπεύθυνου και του εκτελούντα την 

επεξεργασία με την εποπτική Αρχή 

Πίνακας 5: Τα καθήκοντα του υπευθύνου ασφαλείας δεδομένων 

 

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου είναι: η επεξεργασία να διενεργείται από 

δημόσια Αρχή (εξαιρουμένων των Δικαστηρίων), όταν οι πράξεις επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων, εκ φύσεως, σκοπού και πεδίου εφαρμογής απαιτούν «τακτική 

και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων σε μεγάλη κλίμακα» και όταν 

υπάρχει μεγάλης κλίμακας επεξεργασία «ειδικών κατηγοριών» δεδομένων και 

δεδομένων για ποινικές καταδίκες και αδικήματα.  

                                                 
74 βλ. αναλυτικότερα  για  τη θέση  και  τις  αρμοδιότητες  του υπευθύνου ασφαλείας  δεδομένων  στο 

έγγραφο  εργασίας  της «Ομάδας εργασίας  του  άρθρου 29» :  «Guidelines  on Data  Protection  Officers 

(‘DPOs’)» με τελευταία αναθεώρηση στις 5-4-2017  

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44100  

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44100


 
48 

 

Συνεπώς θα εφαρμοστεί οπωσδήποτε στο δημόσιο τομέα, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, 

εταιρείες προσφοράς υπηρεσιών ασφαλείας, τράπεζες κ.α.  

Μια πρώτη αναφορά για τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων γίνεται στην Οδηγία 

95/46/ΕΚ  στην παρ. 2 του άρθρου 18 «υποχρέωση κοινοποίησης προς την αρχή 

ελέγχου», όπου ο ορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων, βάσει εθνικής νομοθεσίας,  

απλουστεύει την κοινοποίηση στην Αρχή, ή ακόμα αποτελεί αντικείμενο εξαιρέσεως από 

την υποχρέωση αυτή75. 

Από την έρευνα προκύπτει ότι θεσμός αυτός εισήχθη στην ελληνική νομοθεσία αλλά 

χωρίς μέχρι στιγμής εκτενή και ουσιαστική εφαρμογή.  

Στο άρθρο 36 του Ν. 3979/2011 περί «Ομάδας Διοίκησης Έργου», αναγράφεται ότι 

σε κάθε φορέα του δημοσίου, ορίζεται «υπεύθυνος προστασίας δεδομένων»76. 

  

                                                 
75 «…o υπεύθυνος της επεξεργασίας ορίζει, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο στο οποίο υπόκειται, έναν 

υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα o οποίος έχει κυρίως ως αποστολή: 

να διασφαλίζει, κατ' ανεξάρτητο τρόπο, την εσωτερική εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται 

κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, να τηρεί μητρώο των επεξεργασιών που εκτελούνται από τον 

υπεύθυνο της επεξεργασίας, όπου περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 21 

παράγραφος 2, ώστε να εξασφαλίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι η επεξεργασία δεν δύναται να θίξει τα 

δικαιώματα και τις Ελευθερίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα». 
76 «Η Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα από τα μέλη της ως εσωτερικό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Ο εσωτερικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεριμνά για τη λήψη 

όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την τήρηση των αρχών και των υποχρεώσεων 

που περιγράφονται στον παρόντα νόμο και στο ν. 2472/1997, όπως η υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών 

ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η περιοδική κατάρτιση και η 

ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων και λειτουργών του φορέα ως προς την προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, η πρόταση για λήψη εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου και επαλήθευσης της 

αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων κατά τη λειτουργία των συστημάτων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» (παρ. 2 άρθρου 36 του Ν.3979/2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Οι Αρχές που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων    

 

7.1 Η αρχή της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας – η 

πρώτη αρχή που αναφέρει ο Γενικός Κανονισμός  

 

Στην παράγραφο 1α του άρθρου 5 του Κανονισμού 2016/679 αναγράφεται ως πρώτη, 

μία ουσιώδης και «γενική αρχή» για την επεξεργασία. «Τα δεδομένα πρέπει να 

υποβάλλονται  σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το 

υποκείμενο των δεδομένων». Αναφέρεται στη νομιμότητα, στην αντικειμενικότητα και 

στη διαφάνεια, αρχές που πρέπει να συνυπάρχουν σε όλη τη διαδικασία της επεξεργασίας 

των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία θα πρέπει να είναι «σύννομη και δίκαιη» 

όπως τονίζεται στην αναλυτική αιτιολογική σκέψη 39 του Γενικού Κανονισμού. 

Πρέπει η πληροφορία, η ανακοίνωση προς το υποκείμενο της επεξεργασίας, εκτός 

από τα τυπικά στοιχεία της «ταυτότητας της επεξεργασίας», να περιλαμβάνει τους 

αντικειμενικούς κινδύνους, τους κανόνες, αν υποχρεούται το υποκείμενο να παράσχει τα 

προσωπικά δεδομένα, τι επιπτώσεις θα έχει η άρνησή του77, αν καταρτίζεται προφίλ του, 

τι εγγυήσεις υπάρχουν και τα δικαιώματα του, σε εύκολα προσβάσιμη ανακοίνωση με 

σαφή και απλή γλώσσα.78.   

Η ενημέρωση προς στο κοινό ή στο υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να είναι 

συνοπτική, εύκολα κατανοητή με σαφή και απλή διατύπωση, με χρήση σφραγίδων και 

σημάτων προστασίας των δεδομένων 79  και με «απεικόνιση» ώστε να ενισχύεται η 

διαφάνεια της επεξεργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ενημέρωση προς το παιδί, 

ώστε η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί να είναι κατανοητή από αυτό εύκολα80. 

                                                 
77 βλ. αιτιολογική σκέψη 60 του Κανονισμού 2016/679 
78 βλ. αιτιολογική σκέψη 39 του Κανονισμού 2016/679 
79 βλ. άρθρο 42 του Κανονισμού 2016/679 περί «πιστοποίησης» 
80 βλ. αιτιολογική σκέψη 58 και άρθρο 12 του Κανονισμού 2016/679 
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Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες 

(μαθηματικές, στατιστικές) με στόχο τη διόρθωση και ελαχιστοποίηση ανακριβειών και 

σφαλμάτων. 

 

7.2 Η αρχή του σκοπού  

  

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται προς 

εξυπηρέτηση κάποιου καθορισμένου, σαφούς81 και νόμιμου σκοπού82. 

Ο σκοπός της επεξεργασίας πρέπει να «καθοριστεί» το αργότερο μέχρι τη στιγμή της 

συλλογής των δεδομένων (Γέροντας, 2002).  

Η επεξεργασία δε μπορεί να γίνεται χωρίς την ύπαρξη ενός σκοπού, ή έστω την 

ύπαρξη πρόθεσης μελλοντικού προσδιορισμού (Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 2016), 

αλλά, σύμφωνα με τους Π. Αρμαμέντο & Β. Σωτηρόπουλο (2005), δεν αρκεί η αόριστη 

συγκατάθεση «για κάθε μελλοντική χρήση»83 . 

Ο σκοπός πρέπει να είναι «συγκεκριμένος και νόμιμος» στα πλαίσια της 

συνταγματικής νομιμότητας και της νομιμότητας που επιβάλει ο κοινός νομοθέτης, όπως 

επίσης και η μέθοδος επεξεργασίας να είναι νόμιμη, να μην παραβιάζει δικαιώματα και 

ελευθερίες του υποκειμένου και να είναι «προσηλωμένη» στην επίτευξη του 

συγκεκριμένου σκοπού (Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 2016).  

Να είναι «σαφώς διατυπωμένος» ώστε η διενέργεια της συλλογής και επεξεργασίας 

των δεδομένων να μπορεί να ελέγχεται σε όλα τα στάδιά της και ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας να μη δύναται να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία που οδηγεί σε  

καταστρατήγηση, δηλαδή να μη χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα για σκοπό 

ασύμβατο84 («περιορισμός του σκοπού»).  

                                                 
81 Ο Κανονισμός 2016/679 αναφέρεται σε «ρητούς» σκοπούς, δηλαδή σαφώς διατυπωμένους   
82  Η Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου (2016) στο βιβλίο της «Προσωπικά δεδομένα», που 

αποτελεί σύγχρονη μελέτη του νομικού πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αναφέρεται 

στις αρχές του σκοπού, της αναλογικότητας, της ακρίβειας και της καθορισμένης χρονικής διάρκειας 

τήρησης των δεδομένων. 
83 βλ. «Προσωπικά δεδομένα» (Αρμαμέντος & Σωτηρόπουλος, 2005), παρ. 2 σημείο 289  
84 βλ. και παρ. 1β του άρθρου 5 του Κανονισμού 2016/679 
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«Η Αρχή του σκοπού συνιστά το θεσμικό ανάχωμα που εμποδίζει την τεχνικά 

δυνατή και συχνά οικονομικά και οργανωτικά επιθυμητή πολυλειτουργική 

(multifunctional) 85  χρήση των προσωπικών δεδομένων και εν τέλει προσδιορίζει το 

μέτρο (της νομιμότητας ) της συλλογής και της επεξεργασίας»86 (Μήτρου, 2014-15). 

 

7.3 Η αρχή της αναλογικότητας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων 

  

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται πρέπει να είναι 

συναφή, πρόσφορα87 και όχι περισσότερα88 από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των 

σκοπών της επεξεργασίας 89  όπως αναφέρεται στην παρ. 1β του άρθρου 4 του 

Ν.2472/1997. 

Ο Κανονισμός 2016/679 στο σημείο αυτό αναφέρεται στη συνάφεια των δεδομένων 

και στην Αρχή της  «ελαχιστοποίησης των δεδομένων»90 δηλαδή στον περιορισμό των 

επεξεργαζόμενων δεδομένων στο «αναγκαίο», για τους σκοπούς για τους οποίους 

υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

Τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι σχετικά με το σκοπό, τα κατάλληλα 

(προσφορότητα) και τα απολύτως αναγκαία για τον επιδιωκόμενο σκοπό, να υπάρχει 

δηλαδή ποσοτική ισορροπία μεταξύ των δεδομένων και του σκοπού και μεταξύ του 

βαθμού προσβολής των δικαιωμάτων και του επιδιωκόμενου σκοπού (Μήτρου, 2014-

15). 

Μία ακόμη παράμετρος της ίδιας Αρχής είναι και η αυστηρή σύνδεση του σκοπού 

της επεξεργασίας με τον τρόπο και τα μέσα που χρησιμοποιούνται και που πρέπει να 

είναι «ανάλογα» με τον στόχο που πρέπει να επιτευχθεί (Αλεξανδροπούλου-

Αιγυπτιάδου, 2016). 

                                                 
85 βλ. και «Προσωπικά δεδομένα» (Αρμαμέντος & Σωτηρόπουλος, 2005), σημεία 288,289,290 
86  βλ. «Προσωπικά δεδομένα – Νόμος 2472/1997» (Μήτρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων, 2014-15) www.icsd.aegean.gr/website_files/proptyxiako/174150591.doc σελ. 

15 
87 Χρήση του «ποιοτικού κριτηρίου» κατά την Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου (2016) 
88 Χρήση του «ποσοτικού κριτηρίου» κατά την Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου (2016) 
89 Σημαντική η Απόφαση 510/17/15-5-2000  της ΑΠΔΠΧ για τα προσωπικά δεδομένα στις ταυτότητες 
90 βλ. παρ. 1γ του άρθρου 5 του Κανονισμού 2016/679 

http://www.icsd.aegean.gr/website_files/proptyxiako/174150591.doc


 
52 

 

 

7.4 Η αρχή της ακρίβειας των δεδομένων 

  

Ο Ν.2472/1997 αναφέρει ότι βάσει της αρχής αυτής, τα προσωπικά δεδομένα που 

επεξεργάζονται πρέπει να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται να υποβάλλονται σε 

ενημέρωση.  

Ο Κανονισμός 2016/679 (όπως και η Οδηγία 95/46/ΕΚ) προσθέτει ότι πρέπει να 

λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της 

επεξεργασίας91. 

Τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η δε 

επικαιροποίησή τους προϋποθέτει τη συνδρομή του υποκειμένου, χωρίς ωστόσο το βάρος 

της της ενημέρωσης να αφορά ως υποχρέωση το υποκείμενο92.  

 

7.5 Η αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων 

 

Η Αρχή αυτή, αναφέρεται στην παρ. ε του άρθρου 5 του Γενικού Κανονισμού93 

(«storage limitation» στο αγγλικό κείμενο).  

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που να επιτρέπει την 

ταυτοποίηση των υποκειμένων τους μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για 

τους σκοπούς της επεξεργασίας τους94.  

                                                 
91 βλ. παρ. 1δ του άρθρου 5 του Κανονισμού 2016/679 
92 Στην Απόφαση 24/2004 της ΑΠΔΠΧ αναφέρεται ότι «Η ακρίβεια και ενημέρωση των στοιχείων 

αποτελεί βάρος του υπεύθυνου της επεξεργασίας και σε καμιά περίπτωση του υποκειμένου το οποίο σε 

αντίθετη περίπτωση διατηρεί τα δικαιώματα που του παρέχονται από το Νόμο 2472/97 αλλά και από τις 

γενικές διατάξεις για την προστασία της προσωπικότητας» 
93 και ως: «Αρχή της περιορισμένης διατήρησης στο χρόνο των δεδομένων» (Γέροντας, 2002), «Αρχή 

της χρονικά περιορισμένης διατήρησης» (Αρμαμέντος & Σωτηρόπουλος, 2005), «Αρχή της καθορισμένης 

χρονικής διάρκειας διατήρησης των προσωπικών δεδομένων» (Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 2016) 
94 Για τους σκοπούς που έχουν συλλεγεί ή υφίστανται κατόπιν επεξεργασία, σύμφωνα με την παρ.1ε 

του άρθρου 6 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. 
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Κατά το Ν.2472/1997 (και όσο ισχύει) στο θέμα της διατήρησης των προσωπικών 

δεδομένων υπεισέρχεται  η κρίση της Αρχής, η οποία παρέχει τις προβλεπόμενες 

εγγυήσεις (και παρ. ε άρθρου 6 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ) για την περαιτέρω του 

προβλεπόμενου διατήρησή τους για λόγους ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς.  

 

7.5.1 Το άρθρο 89 του Γενικού Κανονισμού για τη δημιουργία του αρχείου 

δεδομένων   

 

Ο  Κανονισμός 2016/679 εξαρτά την επέκταση της περιόδου αποθήκευσης και τη 

δημιουργία «αρχείου δεδομένων» για λόγους ιστορικούς, στατιστικούς ή 

επιστημονικούς, από τη θέσπιση «εγγυήσεων» ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 

του υποκειμένου και παραπέμπει στις διατάξεις του άρθρου 89 το οποίο αναφέρεται σε 

«διασφαλίσεις» και «παρεκκλίσεις» για την επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης .  

Ο εγγυήσεις συνίστανται στη διασφάλιση από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους 

μέλους ότι έχουν θεσπιστεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου και την τήρηση της αρχής της 

ελαχιστοποίησης των δεδομένων.  

Για την επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης των προσωπικών δεδομένων, στις 

παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 89 περιγράφονται οι «περιπτώσεις παρεκκλίσεων», 

κυρίως από τα δικαιώματα του υποκειμένου, (βλ. περίπτωση στην εικόνα 8 με σχετική 

ανάλυση) που μπορεί να προβλεφθούν από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους, 

ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας (όπως το δημόσιο συμφέρον). 
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Εικόνα 8: Το «Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής Αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς 

οδηγών (ΜΗΣΚΑ)», δημιουργήθηκε σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 49625/7760/2014 του υπουργού Μεταφορών 

με θέμα: «Εποπτεία και εξασφάλιση ποιότητας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς». * 

____________________________ 

(*)Ανάλυση : 

Τα δεδομένα καταχωρούνται μόνο με κωδικούς, προς στατιστική ανάλυση και προβλέπεται η διατήρησή τους για 

5 έτη («δημιουργία αρχείου δεδομένων»). Ωστόσο, η συγκεκριμένη ψευδωνυμοποίηση παρόλο που λαμβάνονται τα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, (εξουσιοδοτήσεις, κωδικοποίηση ασφαλείας) δεν 

απαλείφει την δυνατότητα να  μπορεί να ταυτοποιηθεί φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα, με τη χρήση «συμπληρωματικών 

πληροφοριών», συνεπώς τα δεδομένα αυτά θεωρούνται δεδομένα σχετικά με ταυτοποιήσιμο φυσικό/φυσικά πρόσωπα.   

Για το λόγο αυτό ορθώς η ανωτέρω υ.α. προβλέπει ότι: «Τα πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα 

τυγχάνουν επεξεργασίας από το ΜΗΣΚΑ (εξεταστές, εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, Σχολές Οδηγών και υποψήφιοι 

οδηγοί) έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους που είναι καταχωρισμένα στο σύστημα, καθώς και δικαίωμα 

αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των άρθρων 12 και 13 

του ν.2472/1997».  

 Με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 (παρ. 3) του Γενικού Κανονισμού, εφόσον ο σκοπός αφορά το 

δημόσιο συμφέρον, (εποπτεία, εξασφάλιση της ποιότητας, αποδοτικότητας και διαφάνειας όλων των παραγόντων που 

συμμετέχουν όπως ορίζει η υ.α.), ο εθνικός νομοθέτης δύναται να προβεί σε ρύθμιση που να «μπορεί να προβλέπει 

παρεκκλίσεις» από τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 15 (δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου), 16 

(δικαίωμα διόρθωσης), 18 (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας), 19 (υποχρέωση γνωστοποίησης από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας της διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού των δεδομένων), 20 (δικαίωμα φορητότητας 

δεδομένων) και 21(εναντίωσης), του Κανονισμού.  
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7.6 Η αρχή της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας που ορίζει ο Γενικός 

Κανονισμός   

 

Η αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας προϋποθέτει τη χρήση των 

κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε τα προσωπικά δεδομένα να 

υποβάλλονται σε επεξεργασία με μεθόδους που εγγυώνται την ενδεδειγμένη ασφάλειά 

τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη 

επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά95.  

Η ασφάλεια της επεξεργασίας αναφέρεται στο άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού, 

στο άρθρο 17 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και στο άρθρο 10 του Ν. 2472/1997 ως «απόρρητο 

και ασφάλεια της επεξεργασίας».  

Γενικά, οι παραπάνω διατάξεις οδεύουν παράλληλα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, 

αναφέρονται τόσο στα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, όσο και στα 

εμπλεκόμενα πρόσωπα της επεξεργασίας, δηλαδή τις προϋποθέσεις επιλογής των 

εκτελούντων την επεξεργασία, τις εγγυήσεις και τις συμβατικές σχέσεις που συνδέουν 

τον υπεύθυνο με τον εκτελούντα.  

Ο Κανονισμός λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και τους κινδύνους που 

ενέχει η ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως η επιγραμμική 

δραστηριότητα, για το λόγο αυτό αναφέρει την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα 

που είναι περιεκτικές, είτε η αναφορά γίνεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, είτε 

όχι.  

Η «ακεραιότητα» κατά τον W. Stallings (2014), αναφέρεται στην απαίτηση τα 

δεδομένα να τροποποιούνται μόνον από εξουσιοδοτημένες ομάδες. 

Ο όρος «εμπιστευτικότητα» κατά τον W. Stallings (2014), αφορά την απαίτηση όλα 

τα δεδομένα να είναι προσπελάσιμα μόνον από ομάδες που έχουν την απαραίτητη 

εξουσιοδότηση96. 

                                                 
95 όπως ορίζεται στην παρ. στ του άρθρου 5 του Κανονισμού 2016/679 
96 οι άλλες δύο απαιτήσεις ασφαλείας (αυτοματοποιημένη επεξεργασία) κατά τον W. Stallings είναι η 

«διαθεσιμότητα» των δεδομένων σε εξουσιοδοτημένους χρήστες και η «αυθεντικότητα», δηλαδή η 

απαίτηση ένας κεντρικός υπολογιστής ή υπηρεσία να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την ταυτότητα ενός 

χρήστη (Stallings, 2014) 
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Στο άρθρο 32 ο Κανονισμός προτείνει μέτρα όπως: ψευδωνυμοποίηση, 

κρυπτογράφηση, διασφάλιση αξιοπιστίας, απορρήτου και διαθεσιμότητας σε συνεχή 

βάση, δυνατότητα αποκατάστασης διαθεσιμότητας, εκτίμηση και αξιολόγηση επιπέδου 

ασφαλείας κ.α. 

  

  

Εικόνα 9: Ακεραιότητα - δεδομένα  υπό μορφή PDF μπορούν να διαβιβαστούν άμεσα σε οποιαδήποτε νοσοκομειακή 

μονάδα με ψηφιακή υπογραφή που πιστοποιεί την ταυτότητα του αποστολέα – η αλλαγή στα στοιχεία του PDF δεν μπορεί 

να γίνει εφόσον έχει υπογραφεί ψηφιακά. – Οθόνη Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς (ΗΦΑ) από το Πληροφοριακό 

Σύστημα του νοσοκομείου Λευκάδας (Καρλής, 2013) 

 

Εικόνα 10: Ακεραιότητα – ο έλεγχος εγκυρότητας βεβαίωσης ή διοικητικής πράξης που εκδόθηκε μέσω της πύλης 

«Ermis» γίνεται από την εφαρμογή, με την εισαγωγή δύο στοιχείων από τον χρήστη  
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7.7 Η αρχή της «λογοδοσίας» όπως την εισάγει και αναπτύσσει ο Γενικός 

Κανονισμός  

 

Ο Γενικός Κανονισμός εισάγει την αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας (κατά κύριο λόγο) και ο εκτελών την επεξεργασία, καθίστανται 

υπεύθυνοι «να αποδείξουν» την τήρηση των Αρχών της επεξεργασίας97.  

Η αρχή της λογοδοσίας συναντάται σε διάφορα σημεία του κανονισμού όπως: 

στο άρθρο 7 όπου υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι 

το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων του 

προσωπικού χαρακτήρα, 

στο άρθρο 15 όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να αποδείξει στο 

υποκείμενο που απευθύνεται σε αυτόν, αν τα προσωπικά του δεδομένα υπόκεινται σε 

επεξεργασία ή όχι, ακόμη και να παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και ανήκουν σε αυτό, 

                                                 
97 Σημειώνεται ότι την παρ. 2 του άρθρου 4 του  Ν.2472/1997 αναγράφεται ότι «η τήρηση των διατάξεων 

της προηγούμενης παραγράφου (Αρχές που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων) 

βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας» {αρχή της υπευθυνότητας σύμφωνα με τον Απόστολο Γέροντα 

(2002)}. 

Hypertext Transfer  

      Protocol Secure 

Εικόνα 11: Εμπιστευτικότητα – Είσοδος με κωδικούς. Το ασφαλές πρωτόκολλο επικοινωνίας https προϋποθέτει τα 

προγράμματα περιήγησης ιστού να κρυπτογραφούν τα δεδομένα που μεταφέρονται μεταξύ ενός προγράμματος περιήγησης 

και ενός διακομιστή, εμποδίζοντας τρίτα μέρη να παρακολουθήσουν ή να παραβιάσουν τα δεδομένα αυτά (Enis, 2015)  

Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis, οθόνη εισόδου  
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στο άρθρο 24 όπου ρητώς αναφέρεται η ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας να 

εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να 

μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 

στο άρθρο 28 όπου ο εκτελών την επεξεργασία θέτει στη διάθεση του υπευθύνου 

επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις 

υποχρεώσεις που θεσπίζονται στον Κανονισμό 

στο άρθρο 30 όπου ο υπεύθυνος και ο εκτελών την επεξεργασία τηρούν «αρχείο 

δραστηριοτήτων επεξεργασίας» και «κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας»98 το 

οποίο θέτουν στη διάθεση της εποπτικής αρχής, κατόπιν αιτήματος 

στο άρθρο 33 με το οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται σε γνωστοποίηση 

και τεκμηρίωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή και 

στο υποκείμενο των δεδομένων.  

Λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 5.5.1 της μελέτης «Ο ρόλος και η ευθύνη του 

υπευθύνου επεξεργασίας» και την ανάπτυξη του παρόντος θέματος της «Αρχής της 

λογοδοσίας», μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα άρθρα 6 περί «γνωστοποίησης» και 7Α 

περί «απαλλαγής υποχρέωσης γνωστοποίησης» του Ν.2472/1997, θα τύχουν ριζικής 

επανεξέτασης από τον εθνικό νομοθέτη στα πλαίσια της εναρμόνισης των διατάξεων με 

αυτές του Γενικού Κανονισμού99.   

Κατά τον Γενικό Κανονισμό, περιορίζεται σημαντικά η αδειοδότηση από την 

εποπτική Αρχή, καταργείται η υποχρέωση γνωστοποίησης στην εποπτική Αρχή της 

σύστασης και λειτουργίας αρχείου ή της έναρξης της επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων και η ευθύνη μεταβιβάζεται πλέον κυρίως στον υπεύθυνο επεξεργασίας ο 

οποίος με την σύμπραξη του εκτελούντα την επεξεργασία, φροντίζει για τη συμμόρφωση 

με τις διατάξεις του Κανονισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 36 περί «Προηγούμενης 

Διαβούλευσης».  

                                                 
98 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 τα αρχεία αυτά υφίστανται γραπτώς, μεταξύ άλλων σε 

ηλεκτρονική μορφή 
99 Κατά την αιτιολογική σκέψη 89 του Κανονισμού 2016/679 «…γενικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης 

τέτοιου είδους, χωρίς διαφοροποιήσεις, θα πρέπει να καταργηθούν και να αντικατασταθούν με 

αποτελεσματικές διαδικασίες και μηχανισμούς που επικεντρώνονται σε εκείνους τους τύπους πράξεων 

επεξεργασίας που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 

των φυσικών προσώπων λόγω της φύσης, του πεδίου εφαρμογής, του πλαισίου και των σκοπών τους». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

Οι Προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της επεξεργασίας 

 

8.1 Σύννομη επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων  

 

Η βασική προϋπόθεση 100  για το σύννομο της επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου στο οποίο ανήκουν.  

Κατά το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού, ο υποκείμενο «θα πρέπει να έχει 

συναινέσει»101 στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που το αφορούν, για έναν ή 

περισσότερους σκοπούς102.  

Πέραν της συγκατάθεσης, υπάρχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που παρατίθενται 

διαζευκτικά στο άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 όπως και στο Ν.2472/2016103 και 

στην Οδηγία 95/46/ΕΚ  

Συνεπώς, κατά τον Γενικό Κανονισμό, η  επεξεργασία είναι νόμιμη, μόνο εφόσον 

ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις του πίνακα 6.  

 Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη όταν : 

α το υποκείμενο έχει συναινέσει  

 
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη, πέραν της 

συγκατάθεσης του υποκειμένου, όταν αυτή είναι απαραίτητη:  

β για την εκτέλεση σύμβασης  

γ για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας 

δ 
για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή 

άλλου φυσικού προσώπου 

ε 
για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά 

την άσκηση δημόσιας εξουσίας  

                                                 
100 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αναφέρεται ότι «Η 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους 

σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου…» 
101 «να έχει δώσει την συγκατάθεσή του» σύμφωνα με το Ν.2472/1997 παρ. 1 άρθρου 5 – για «ρητή 

συγκατάθεση» κάνει λόγο η Οδηγία 95/46/ΕΚ παρ. α άρθρου 7  
102 όπως αναγράφεται στην παρ. 1α του άρθρου 6 του Κανονισμού 2016/679 
103 βλ. άρθρο 5 του Ν. 2472/1997 όπου στην παρ. 2 αναφέρεται στις προϋποθέσεις που πρέπει να 

ισχύουν, απουσία της συγκατάθεσης του υποκειμένου, για να επιτρέπεται η επεξεργασία  
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στ 

για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας104 ή τρίτος  εκτός εάν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των 

δεδομένων είναι παιδί 105  
Πίνακας 6: Προϋποθέσεις για τη σύννομη επεξεργασία των «απλών» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά το 

Γενικό Κανονισμό 

 

8.2 Σύννομη επεξεργασία «ευαίσθητων» προσωπικών δεδομένων  

 

Ο Γενικός Κανονισμός (άρθρο 9), όπως η Οδηγία 95/46/ΕΚ και ο Ν.2472/1997, 

«απαγορεύουν» την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όπως τα ορίζουν και 

παρατέθηκαν στον πίνακα 3 της μελέτης.  

Οι εξαιρέσεις που περιλαμβάνει ο Γενικός Κανονισμός κατά τις οποίες δεν ισχύει το 

μέτρο της απαγόρευσης, δεν ταυτίζονται σε όλες τις περιπτώσεις με τα ισχύοντα κατά το 

Ν.2472/1997, ή τουλάχιστον παρουσιάζονται τροποποιημένα προς την κατεύθυνση μιας 

πιο σύγχρονης αντιμετώπισης του ζητήματος.  

Ο Ν.2472/1997 αναφέρει ότι εκτός των εξαιρέσεων που πρέπει να συντρέχουν (μία 

ή περισσότερες), χρειάζεται και η άδεια της Αρχής.  

Ωστόσο, ο Κανονισμός 2016/679 δεν αναφέρει στο άρθρο 9 για αδειοδότηση από 

εποπτική Αρχή, παρά, κατά τα προαναφερθέντα, η ευθύνη μεταβιβάζεται στον υπεύθυνο 

(κυρίως) και στον εκτελούντα την επεξεργασία βάσει της «Αρχής της λογοδοσίας». 

 Επίσης, ούτε από τα άρθρα 57 «Καθήκοντα» και 58 «Εξουσίες» των εποπτικών 

Αρχών πηγάζει γενικά η υποχρέωση αδειοδότησης της επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων από τις εθνικές εποπτικές Αρχές, (όπως ισχύει σήμερα και περιγράφεται στο 

Ν.2472/1997).   

  

                                                 
104 δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία που διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους (άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679) 
105 Ο Κανονισμός 2016/679 ρυθμίζει την συγκατάθεση του παιδιού στο άρθρο 8, αφήνει δε διακριτική 

ευχέρεια στον εθνικό νομοθέτη (όπως στην οριοθέτηση ηλικίας μέχρι 13 ετών). Ο Ν.2472/1997 

παραπέμπει στην «Αρχή» για την έκδοση «ειδικών κανόνων επεξεργασίας» 
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Κατά το Γενικό Κανονισμό, η απαγόρευση της επεξεργασίας των ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις 

προϋποθέσεις του πίνακα 7.  

 

Κατ’ εξαίρεση προϋποθέσεις σύννομης επεξεργασίας  

«ευαίσθητων» προσωπικών δεδομένων  

α το υποκείμενο έχει δώσει ρητή συγκατάθεση  

β 

υφίστανται υποχρεώσεις και ασκούνται δικαιώματα του υπευθύνου ή του 

υποκειμένου που αφορούν τους τομείς εργατικού δικαίου ή του δικαίου 

κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας 

γ 

χρήζουν προστασίας ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου 

φυσικού προσώπου και το υποκείμενο είναι νομικά ή φυσικά ανίκανο να 

συγκατατεθεί  

δ 

η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη ιδρύματος, 

οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, 

θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο και η επεξεργασία διενεργείται με κατάλληλες 

εγγυήσεις 

ε 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το 

υποκείμενό τους 

στ 
υπάρχει θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα 

δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα 

ζ 
για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης 

ή κράτους μέλους 

η για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής  

θ για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας 

ι 
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο 

συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς  
Πίνακας 7: Οι κατ' εξαίρεση προϋποθέσεις σύννομης επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα 

με τον Γενικό Κανονισμό 

 

Για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υγείας, (προϋποθέσεις η και θ) γίνεται λόγος 

σε διάφορα σημεία του Κανονισμού, (βλ. και αιτιολογικές σκέψεις 52 και 53), κυρίως σε 

συνδυασμό με την προϋπόθεση ζ περί «ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος» το οποίο 

πρέπει να είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο και με σεβασμό στα δικαιώματα 

του υποκειμένου (βλ. εικόνα 12). 

 

  



 
62 

 

 

Θέσεις καταχώρησης στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών 

Οδήγησης των Ευρωπαϊκών κωδικών 
που αφορούν θέματα όπως οι 

προϋποθέσεις οδήγησης βάσει της  
κατάστασης υγείας του οδηγού 

Αποτύπωση των  Ευρωπαϊκών 
Κωδικών που αφορούν τις 

προϋποθέσεις οδήγησης βάσει της 
κατάστασης υγείας του οδηγού (στη 
συγκεκριμένη περίπτωση: «01.01»: 

οδήγηση με γυαλιά)    

Εικόνα 12: Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Οδήγησης του Υπ. Μεταφορών - Η τήρηση σε αρχείο πληροφοριών για 

την υγεία των οδηγών, βάσει υποχρεωτικά προσκομιζόμενων Ιατρικών Πιστοποιητικών, είναι μια πολύ σημαντική 

περίπτωση υπερίσχυσης του δημοσίου συμφέροντος (οδική ασφάλεια) και επιβάλλεται εκ του Νόμου. Η κωδικοποίηση 

που εισάγεται στο ΠΣ μεταφέρεται στο έντυπο της άδειας οδήγησης κατά τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

(Οδηγία 2006/126/ΕΚ όπως ενσωματώθηκε με το Π.Δ. 51/2012). Τα ελεγκτικά όργανα (Τροχαία) είναι σε θέση να 

«διαβάζουν» τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την οδήγηση οχήματος από τον οδηγό ανάλογα με αυτό που επιτάσσει η 

κατάσταση της υγείας τους (π.χ. 02.01 Ακουστική συσκευή για ένα αυτί, 03.01 Κινητική πρόθεση/νάρθηκας άνω άκρου, 

05.08 Απαγόρευση κατανάλωσης οινοπνευματωδών  κ.ά..), προσαρμογές οχήματος βάσει της κατάστασης υγείας του 

οδηγού (π.χ. 10.04 Προσαρμοσμένος μοχλός αλλαγής ταχυτήτων, 15.02 Χειροκίνητος συμπλέκτης κ.ά.)*. Η φωτογραφία 

επί του εντύπου είναι «βιομετρικών προδιαγραφών» - Πηγή: Υπ. Υποδομών και Μεταφορών . 

________________________ 

(*) Σημειώνεται ότι: η συγκεκριμένη επεξεργασία είναι απαραίτητη και για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το 

δημόσιο συμφέρον· άπτεται δε των διατάξεων των άρθρων 23 και 89 του Γενικού Κανονισμού (επί παραδείγματι, το 

υποκείμενο δεν μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος διαγραφής των δεδομένων αυτών, παρά μόνο υπό 

προϋποθέσεις, όπως αν παραιτηθεί ή στερηθεί του δικαιώματος οδήγησης). Το δείγμα της άδειας οδήγησης προέρχεται 

από το «Εγχειρίδιο για τις άδειες οδήγησης» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015)   

 



 
63 

 

Στο Ν.2472/1997 υπάρχει η «εξαιρέσιμη» προϋπόθεση για την εξασφάλιση του 

δικαιώματος πληροφόρηση επί θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος για την άσκηση του 

δημοσιογραφικού επαγγέλματος (επεξεργασία δεδομένων δημοσίων προσώπων)106.  

Ο Γενικός Κανονισμός αντιμετωπίζει το θέμα ως «ειδική» περίπτωση επεξεργασίας 

την οποία εντάσσει στο άρθρο 85 «Επεξεργασία και ελευθερία έκφρασης και 

πληροφόρησης» όπου τα κράτη μέλη πρέπει «να συμβιβάζουν το δικαίωμα στην 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του Κανονισμού, με το 

δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της 

επεξεργασίας για δημοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς πανεπιστημιακής, 

καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης», να προβλέπουν τις σχετικές εξαιρέσεις και 

παρεκκλίσεις από τις «Αρχές» και να κοινοποιούν τις αντίστοιχες διατάξεις στην 

Επιτροπή.  

Η πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα107 μπορεί να ρυθμίζεται με ειδικούς κανόνες, υπό 

την προϋπόθεση σεβασμού της προστασίας των προσωπικών δεδομένων108. 

Τα κράτη μέλη δύνανται να «καθορίζουν ειδικές προϋποθέσεις για την επεξεργασία 

εθνικού αριθμού ταυτότητας ή άλλου αναγνωριστικού στοιχείου ταυτότητας γενικής 

εφαρμογής» 109 ,  όπως και ειδικούς κανόνες «προκειμένου να διασφαλίζουν την 

προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων στο πλαίσιο της απασχόλησης»110. 

  

8.3 Η συγκατάθεση και τα χαρακτηριστικά της, κατά τον Γενικό Κανονισμό  

 

Ο Γενικός Κανονισμός, σε γενικές γραμμές δεν μεταβάλλει τον ορισμό και τις 

προϋποθέσεις της «συγκατάθεσης» σε σχέση με την Οδηγία 95/46/ΕΚ και το 

Ν.2472/1997. Στην  παρ. 11 του άρθρου 4 ορίζει ότι : «συγκατάθεση του υποκειμένου 

είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με 

                                                 
106 βλ. παρ. ζ άρθρου 7 του Ν.2472/1997 
107 βλ. άρθρο 86 του Κανονισμού 2016/679 
108 βλ. Π.Δ.28/15 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 
109 βλ. άρθρο 87 του Κανονισμού 2016/679 
110 βλ. άρθρο 88 του Κανονισμού 2016/679 
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την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή 

θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που το αφορούν».  

Δίδεται λοιπόν ελεύθερα και για να συμβαίνει αυτό, πρέπει το υποκείμενο να έχει 

«αληθινή ή ελεύθερη επιλογή» και θα πρέπει να δύναται να αρνηθεί ή να αποσύρει τη 

συγκατάθεσή του χωρίς να ζημιωθεί111, εκτός βέβαια από περιπτώσεις όπως όταν ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας τυγχάνει να είναι δημόσια Αρχή112.  

Επίσης, πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Ισχύει ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

χωριστής συγκατάθεσης σε διαφορετικές πράξεις επεξεργασίας (εκτέλεση σύμβασης) και 

όταν η επεξεργασία εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς, θα πρέπει να δίνεται συγκατάθεση 

για όλους αυτούς τους σκοπούς. Δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως συγκατάθεση η σιωπή, 

τα προ-συμπληρωμένα τετραγωνίδια ή η αδράνεια113. 

Η γραπτή συγκατάθεση πρέπει να είναι διακριτή από άλλα θέματα που 

περιλαμβάνονται σε μια «πράξη», εύκολα προσβάσιμη και κατανοητή.  

Δίδεται εν πλήρει επιγνώσει, δηλαδή το υποκείμενο πριν συγκατατεθεί έχει λάβει 

γνώση τουλάχιστον για τα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας και του σκοπού114.  

Πρέπει, όπως δίδεται, έτσι και μπορεί να ανακαλείται εύκολα, στα πλαίσια άσκησης 

δικαιωμάτων από το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, χωρίς να θίγεται 

νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής 

της115. 

                                                 
111 βλ. αιτιολογική σκέψη 42 του Κανονισμού 2016/679 
112  «…και είναι επομένως σχεδόν απίθανο να έχει δοθεί η συγκατάθεση ελεύθερα σε όλες τις 

περιστάσεις αυτής της ειδικής κατάστασης …» όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 43 του 

Κανονισμού 2016/679 
113 βλ. αιτιολογική σκέψη 32 του Κανονισμού 2016/679 
114 βλ. αιτιολογική σκέψη 42 του Κανονισμού 2016/679 - Ο Ν.24721997 στο σημείο ια του άρθρου 2 

αναφέρει ότι «…το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν 

αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή 

περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για το σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες 

δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας 

και του τυχόν εκπροσώπου του». 
115 βλ. παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού 2016/679 – και στο Ν.2472/1997 (σημείο ια του άρθρου 2) 

σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αναδρομικό αποτέλεσμα εάν η συγκατάθεση ανακληθεί.  
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Σημειώνεται ότι στο άρθρο 7 (παρ. 1), ο Γενικός Κανονισμός ορίζει ότι η 

συγκατάθεση του υποκειμένου, όπου απαιτείται, στα πλαίσια της αρχής της λογοδοσίας, 

θα πρέπει να επιδέχεται απόδειξης από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας. 

  

 

 

 

  

Εικόνα 13: Δημιουργία έντυπης αίτησης από το Πληροφοριακό Σύστημα Έκδοσης Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου 

του Υπουργείου Μεταφορών. Στην αίτηση που υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο υπάρχει η ρητή συγκατάθεση για την 

επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (μεταξύ των οποίων η ψηφιοποιημένη υπογραφή του και η φωτογραφία 

του). Πηγή Υπ. Υποδομών και Μεταφορών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  

«Εκτίμηση αντικτύπου» και «προηγούμενη διαβούλευση»  

 

9.1 Ο Γενικός Κανονισμός εισάγει την εκτίμηση αντικτύπου στα πλαίσια της 

ασφάλειας των δεδομένων και της προηγούμενης διαβούλευσης  

 

Η προϋπόθεση για τη λήψη του μέτρου αυτού είναι το ενδεχόμενο υψηλού κινδύνου 

για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία των 

προσωπικών τους δεδομένων.  

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του υπευθύνου 

ασφαλείας, υποχρεούται πριν από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, στη 

διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων που θα έχει αυτή στην προστασία τους.  

Αυτή η εκτίμηση («Privacy Impact Assessment») απαιτείται κατά  το άρθρο 35 σε 

περιπτώσεις όπως:  

 για την συστηματική και εκτενή αξιολόγηση των προσωπικών πτυχών που αφορούν 

φυσικά πρόσωπα σε σχεδιαζόμενη αυτοματοποιημένη επεξεργασία, ή σε επεξεργασία 

σχετιζόμενη με κατάρτιση προφίλ, με παραγωγή εννόμων αποτελεσμάτων που αφορούν 

το φυσικό πρόσωπο, ή το επηρεάζουν σημαντικά, 

 για την αξιολόγηση των επιπτώσεων επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων ή δεδομένων ποινικής κατάστασης φυσικών προσώπων, ιδιαιτέρως όταν 

υπάρχει μεγάλης κλίμακας επεξεργασία και  

 για την αξιολόγηση επιπτώσεων όταν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση 

δημόσιου χώρου σε μεγάλη κλίμακα.  

 Δίδεται η δυνατότητα στην εποπτική Αρχή να καταρτίζει καταλόγους με ποιες 

πράξεις υπόκεινται ή ποιες δεν υπόκεινται σε εκτίμηση αντικτύπου και να τους 

δημοσιοποιεί, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και στα πλαίσια 

εφαρμογής του «μηχανισμού συνεκτικότητας».  
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Η εκτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή των πράξεων και του σκοπού, 

την εκτίμηση αναγκαιότητας και αναλογικότητας των πράξεων, τους ενδεχόμενους 

κινδύνους για τα δικαιώματα του υποκειμένου και μέτρα, εγγυήσεις ή μηχανισμούς για 

τη διασφάλιση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού.  

 

9.2 Η Προηγούμενη διαβούλευση 
  

Κατά το άρθρο 36 του Γενικού Κανονισμού, όταν απορρέει υψηλός κίνδυνος για τα 

δικαιώματα του υποκειμένου, σύμφωνα και με την εκτίμηση αντικτύπου που 

υποχρεούται να διενεργήσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ζητείται πριν την έναρξη της 

διαδικασίας, η γνώμη της εποπτικής Αρχής.  

Η εποπτική αρχή δύναται να ασκήσει τις προβλεπόμενες εκ του άρθρου 58 του 

Κανονισμού εξουσίες, όπως να προβεί σε έρευνα, να προβεί σε προειδοποιήσεις, να 

δώσει εντολές συμμόρφωσης, να προτείνει ή να εγκρίνει διοικητικές ρυθμίσεις, να 

συμβάλει στη θέσπιση κανονιστικών μέτρων κ.α. 

Βάσει δικαίου,  μπορεί κατά παρέκκλιση να αδειοδοτήσει μια επεξεργασία (παρ. 5 

του άρθρου 36 του Γενικού Κανονισμού).   

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην εποπτική αρχή κατά τη διαβούλευση είναι: οι 

αρμοδιότητες του υπευθύνου και εκτελούντα της επεξεργασίας ή άλλων εμπλεκομένων 

φορέων, οι σκοποί και τα μέσα της επεξεργασίας, τα μέτρα και οι εγγυήσεις για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας, η 

εκτίμηση αντικτύπου και κάθε άλλο ζητούμενο από την Αρχή στοιχείο.   

 

 

 

 

  



 
68 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

Διασύνδεση αρχείων, «από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας» 

και διασυνοριακή επεξεργασία  

 

10.1 Η διασύνδεση αρχείων  - Ο Γενικός Κανονισμός εισάγει την έννοια των 

«από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας»  

 

Στο άρθρο 8, ο Ν.2472/1997 ορίζει τις προϋποθέσεις για τη διασύνδεση αρχείων 

όπως τη γνωστοποίηση στην Αρχή «με δήλωση την οποία υποβάλλουν από κοινού οι 

υπεύθυνοι επεξεργασίας, ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας, που διασυνδέει δύο ή 

περισσότερα αρχεία που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς» ώστε αυτή να προβεί 

στην έκδοση «άδειας διασύνδεσης»116.    

Βεβαίως η διασύνδεση αρχείων δεν αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από τον Κανονισμό, 

ούτε προβλέπεται γνωστοποίηση σε εποπτική αρχή για αδειοδότηση, καθιστά όμως τους 

υπευθύνους επεξεργασίας (συνεπώς και διασύνδεσης συστημάτων αρχειοθέτησης), «από 

κοινού υπευθύνους» με τις ανάλογες ευθύνες που απορρέουν από σύμβαση μεταξύ τους 

και στα πλαίσια της αρχής της λογοδοσίας.  

                                                 
116 Κατά την άποψη του Ι. Ιγγλεζάκη (2004): «… η ιδιαίτερη ρύθμιση της διασύνδεσης αρχείων, τα 

οποία περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα, όπως και εν γένει η ρύθμιση της διασύνδεσης, δεν ήταν 

επιβεβλημένη, καθ’ όσον η έννοια της διασύνδεσης καλύπτεται από τη γενικότερη έννοια της 

επεξεργασίας, ενώ, ακόμα, δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα που καθιστά αναγκαία την ιδιαίτερη 

ρύθμιση και συγκεκριμένα, την άσκηση προηγούμενου ελέγχου μέσω της υποχρέωσης λήψης άδειας από 

την Αρχή, αλλά δημιουργεί σημαντικά ερμηνευτικά προβλήματα» βλ. «Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα», 

(Ιγγλεζάκης, 2004) σελ. 264  

Εικόνα 14: Μια απλή ρητή εξουσιοδότηση «προσπέλασης» προσωπικών δεδομένων. Εισαγωγή στη Εθνική Πύλη 

Δημόσιας Διοίκησης Ermis, με στοιχεία που αντλούνται από TAXIS μέσω διασύνδεσης συστημάτων 
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Η διασύνδεση των αρχείων προσωπικών δεδομένων που τηρούνται για τους πολίτες 

από τη Δημόσια Διοίκηση, παρόλο που θα χρειαστεί πολύ δρόμο να ολοκληρωθεί, 

επέφερε σημαντικές βελτιώσεις στις διαδικασίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(εικόνα 15).  

 

 

  

Εικόνα 15:  Το Πληροφοριακό Σύστημα Έκδοσης Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου του Υπ. Μεταφορών είναι ένα από 

τα πιο λειτουργικά και με φιλικό interface ΠΣ - Υπάρχει διασύνδεση της εφαρμογής αιτήσεων με το TAXIS του Υπ. 

Οικονομικών, ώστε με την εισαγωγή του ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου να γίνεται αναζήτηση και να  «συμπληρώνονται» στις 

οθόνες τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία αυτόματα (όνομα, διεύθυνση ημ. γέννησης κ.ά.). Σε αυτή την οθόνη 

βλέπουμε ότι η αναζήτηση με ΑΦΜ, εμφάνισε ως ενδιαφερόμενο τον συγγραφέα της μελέτης αυτής. Πηγή Υπ. Υποδομών 

και Μεταφορών   
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Η έννοια των από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας αναπτύσσεται στο άρθρο 26 του 

Γενικού Κανονισμού και αφορά την περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υπεύθυνοι 

επεξεργασίας καθορίζουν από κοινού το σκοπό και τα μέσα επεξεργασίας, τις ευθύνες 

για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό, για τα δικαιώματα του υποκειμένου και τα 

καθήκοντά τους, όπως η πληροφόρηση του υποκειμένου.  

Κατά τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης Πιστοποιητικών στα πλαίσια 

διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης, δύο «από κοινού υπεύθυνοι» επεξεργασίας, 

μπορεί να μην έχουν «κοινή πρόσβαση» σε αρχεία προσωπικών δεδομένων, αλλά τα 

εξαγόμενα μιας επεξεργασίας να αποτελούν προσωπικά δεδομένα προς επεξεργασία από 

άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.  

Επί παραδείγματι, τα αποτελέσματα της επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων ενός υπευθύνου επεξεργασίας σε κάποια διαδικασία της Δημόσιας Διοίκησης, 

μπορεί να είναι απαραίτητα για την έκδοση τελικής Διοικητικής Πράξης άλλης 

Υπηρεσίας, ή να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας, σε σχέση με νόμιμες προϋποθέσεις 

έκδοσης μιας Πράξης (όπως η περίπτωση των δεδομένων που περιέχονται στο Αντίγραφο 

Ποινικού Μητρώου που ζητείται αυτεπάγγελτα μέσω Πληροφοριακού Συστήματος117). 

(βλ. εικόνα 16) 

 Βέβαια, ο σκοπός, τα μέσα, το σύννομο και οι ευθύνες και στην περίπτωση αυτή, 

καθορίζονται «από κοινού» συμβατικά (μέσω νομοθετικών διατάξεων ή κανονιστικών 

πράξεων) από τους υπευθύνους επεξεργασίας (Υπουργεία, Υπηρεσίες)118.   

                                                 
117 βλ. Π.Δ.35/15 «Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου» 
118 Ενδεικτικά νομοθετήματα : άρθρο 23 του N. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

άλλες διατάξεις», άρθρο 3 του Ν.2690/1999 «Κώδικας διοικητικής διαδικασίας» όπως ισχύει με τις 

τροποποιήσεις νεότερων διατάξεων όπως του  Ν. 4325/15 (άρθρο 12 «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

δικαιολογητικών - Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών») κ.ά.  
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Ο εθνικός νομοθέτης, προφανώς, θα επανεξετάσει το άρθρο 8 του Ν. 2472/1997 

όσον αφορά τουλάχιστον την αδειοδότηση από την «Αρχή» και θα εντάξει τις σοβαρές 

υποθέσεις διασύνδεσης συστημάτων αρχειοθέτησης στις διατάξεις του άρθρου 36 περί 

«Προηγούμενης Διαβούλευσης» πάντα με τη δυνατότητα της «κατά παρέκκλιση» 

θεσμοθέτησης λήψης προηγούμενης άδειας από την εποπτική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 

5 του ίδιου άρθρου.  

Ειδικότερα, για την περίπτωση της παρ. 6 του εν λόγω άρθρου, όπου δημιουργεί 

υποχρέωση τήρησης στοιχείων διασύνδεσης από την Αρχή, υπάρχει η αντίστοιχη 

πρόβλεψη των διατάξεων του άρθρου 30 του Γενικού Κανονισμού «Αρχεία των 

δραστηριοτήτων επεξεργασίας» όπου κατά την παρ. 4: «Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 

εκτελών την επεξεργασία και, κατά περίπτωση, ο εκπρόσωπος του υπευθύνου 

Εικόνα 16: Το Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, μείωσε στο ελάχιστο τον χρόνο έκδοσης 

των Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου, αλλά κυρίως, στα πλαίσια της «αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών» από 

τις Υπηρεσίες, αποτελεί σημαντικό «εργαλείο» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η Υπηρεσία που παραλαμβάνει το 

αποτέλεσμα της επεξεργασίας και έκδοσης ΑΠΜ, μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω επεξεργασία, αναλόγως των 

εφαρμοζόμενων διατάξεων (έκδοση ή ανάκληση Διοικητικών Πράξεων, αναστολή αδειοδότησης, χορήγηση ή ανάκληση 

επαγγελματικών δικαιωμάτων, επιβολή κυρώσεων κ.ά.).  

(Η πρόσβαση για αίτηση έκδοσης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου μέσω του συστήματος, είναι δυνατή και από τους 

πολίτες, με την προβλεπόμενη διαπίστευση).  
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επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, θέτουν το αρχείο στη διάθεση της 

εποπτικής αρχής κατόπιν αιτήματος».  

Σημειώνεται ότι, το υποκείμενο, όταν υπάρχουν «από κοινού υπεύθυνοι 

επεξεργασίας», έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά του «έναντι και κατά 

καθενός»119 από τους υπευθύνους της επεξεργασίας.  

 

10.2 Η Διασυνοριακή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  

 

Ο Κανονισμός 2016/679 στο  άρθρο 4 «ορισμοί» ορίζει ότι «διασυνοριακή 

επεξεργασία» είναι  η επεξεργασία που διεξάγεται  

σε διάφορες εγκαταστάσεις του υπευθύνου επεξεργασίας που βρίσκονται σε 

περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ή  

σε διάφορες εγκαταστάσεις του εκτελούντα την επεξεργασία εντός της Ένωσης, όταν 

ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών έχουν εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός 

κράτη μέλη, ή 

σε μία εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντα την επεξεργασία, 

αλλά η επεξεργασία αυτή επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς υποκείμενα σε 

περισσότερα του ενός κράτη μέλη.  

Ειδικότερα και αναλυτικότερα, για τη διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων 

που αφορούν το σημαντικό θέμα της υγείας, πρέπει να ανατρέξει κανείς στην Οδηγία 

2011/24/ΕΕ «περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της 

διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης». 

  

                                                 
119 βλ. παρ. 3 άρθρου 26 του Κανονισμού 2016/679 
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Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό, τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρήσουν ή να 

θεσπίσουν περαιτέρω όρους ή περιορισμούς για την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, 

βιομετρικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν την υγεία, υπό τον όρο να μην 

εμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της 

Ένωσης, όταν οι όροι αυτοί εφαρμόζονται στη διασυνοριακή επεξεργασία των 

δεδομένων αυτών120. 

Ένα από τα αρτιότερα Πληροφοριακά Συστήματα ανταλλαγής προσωπικών 

δεδομένων, είναι το «Πληροφοριακό Σύστημα Σένγκεν», «Schengen Information System 

(SIS)» σε λειτουργία από το 1995. Από το 2013 είναι σε λειτουργία το SIS II με ένταξη 

του συστήματος συνεργασίας SIRENE121. 

Άλλα κύρια Πληροφοριακά Συστήματα που αναπτύχθηκαν από την ΕΕ είναι το Visa 

Information System (VIS) και το σύστημα EURODAC με δεδομένα δακτυλικών 

αποτυπωμάτων των προσώπων τρίτων χωρών που ζητούν άσυλο ή έχουν διέλθει 

παράτυπα τα εξωτερικά σύνορα. 

Στην παρακάτω εικόνα (17) παρουσιάζεται η διάρθρωση διαχείρισης των 

εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων της ΕΕ μέσω των ΠΣ διασυνοριακής 

επεξεργασίας.  

                                                 
120 βλ. αιτιολογική σκέψη 53 του Κανονισμού 2016/679 
121  «Supplementary Information REquest at the National Entries (Αίτηση Συμπληρωματικών 

Πληροφοριών για Εθνικές Καταχωρίσεις). Σε κάθε χώρα λειτουργίας του SIS έχει δημιουργηθεί μια εθνική 

υπηρεσία SIRENE, που επιχειρεί 24/7, η οποία είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε συμπληρωματική 

ανταλλαγή πληροφοριών και το συντονισμό των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις καταχωρήσεις του 

SIS. Η αποδοτική συνεργασία SIRENE, αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία του 

SIS. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να είναι ένα-προς-ένα ή ένα-προς-πολλά και πάντα θα 

πρέπει να συνδέεται με μια συγκεκριμένη ειδοποίηση SIS. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία, 

εμπιστευτικότητα και αποτελεσματική παρακολούθηση των περιπτώσεων, η επικοινωνία επιτυγχάνεται 

μέσω της διαρθρωμένης ανταλλαγής τυποποιημένων εντύπων μέσω ασφαλούς δικτύου (European 

Commission, 2017). - βλ. και Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής 2015/219  
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Στην εικόνα (17) μεταξύ άλλων, βλέπουμε το υπό ένταξη EES 122  που αφορά 

προσωπικά δεδομένα (βιομετρικά κ.ά.) πολιτών τρίτων χωρών, το PNR «Passenger 

Name Record» που είναι μια εγγραφή προσωπικών δεδομένων με στοιχεία επιβατών 

αεροπορικών εταιρειών που περιέχεται σε βάση δεδομένων ενός συστήματος CRS 

«Computer Reservation System» και ανταλλάσσεται στα πλαίσια των καθορισμένων 

προτύπων IATA και ΑΤΑ, καθώς και το ECRIS. 

Tο ECRIS «European Criminal Records Information System» είναι ένα από τα πιο 

σημαντικά πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ διασυνοριακής επεξεργασίας που αφορά 

                                                 
122  Στις 30 Ιουνίου 2017 η προεδρία (της Μάλτας) ανακοίνωσε την συμφωνία με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο για τα πολιτικά ζητήματα της πρότασης, ώστε να αναπτυχθεί το Entry-Exit System. - βλ. 

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/6/47244662133_en.pdf - Entry-Exit System: 

«Council confirms agreement between Presidency and European Parliament on main political provisions» 

(Council of the European Union, 2017). 

 

Εικόνα 17: Η διάρθρωση διαχείρισης των εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων της ΕΕ με Πληροφοριακά Συστήματα 

επεξεργασίας και ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων με την πρόσθεση του EES σύμφωνα με την πρόταση 2016/205 της 

Επιτροπής (European Commission, 2016)  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/6/47244662133_en.pdf
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την ανταλλαγή πληροφοριών της ποινικής κατάστασης των πολιτών μέσα από μια 

ασφαλή και πιστοποιημένη διαδικασία123. 

                                                 
123 Η λειτουργία του ECRIS στηρίζεται νομικά στην Απόφαση Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του συμβουλίου 

της 26ης Φεβρουαρίου 2009 «σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών 

που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών» και στην Απόφαση 2009/316/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 «σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου 

2009/315/ΔΕΥ»                  

     βλ. αναλυτικότερα http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm 

(European Commission, 2016) 

     Μια σημαντική πρωτοβουλία της Επιτροπής είναι η πρόταση για Κανονισμό COM(2017)344 σχετικά 

με την υποστήριξη και συμπλήρωση του ECRIS με στοιχεία κρατών μελών που έχουν αρχεία ποινικών 

καταστάσεων ατόμων Εθνικότητας Τρίτων Χωρών ή απάτριδων (TCN) βλ. για την πρόταση  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-344_en#initiative-details (European 

Commission, 2017) 

Εικόνα 18: Δελτίο Ποινικού Μητρώου πολίτη με ελληνική ιθαγένεια που προήλθε από την αναζήτηση μέσω του 

ECRIS - (δείγμα http://ecris.eu/) 

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-344_en#initiative-details
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Η σύμβαση Prüm124 (γνωστή και ως Σένγκεν ΙΙΙ) αφορά τη διασυνοριακή ανταλλαγή 

δεδομένων σχετικά με το DNA, τα δακτυλικά αποτυπώματα, τις άδειες κυκλοφορίας 

οχημάτων των ενδιαφερομένων και γενικότερα τη συνεργασία κατά της τρομοκρατίας125.  

 Ένα ακόμα σύστημα επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων πρόκειται να 

αναπτυχθεί για το SIS II, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών 

αποτυπωμάτων «Automated Fingerprint Identification System» (AFIS)126.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124  βλ. σχετ. Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 «σχετικά με την 

αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 

του διασυνοριακού εγκλήματος» 
125 Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από 21 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου 2017 το σχέδιο Νόμου «Λήψη 

των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 

2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων» προς  

μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο του Κεφαλαίου 6 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης 

Ιουνίου 2008 (ΕΕ L210 της 06/08/2008)  

      «Κατά ρητή επιταγή του άρθρου 25 παρ. 2 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, η εν λόγω παροχή 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα Prüm) δεν μπορεί να γίνει προτού μεταφερθούν στο εθνικό 

δίκαιο των κρατών μελών οι διατάξεις του προαναφερόμενου Κεφαλαίου 6. Το παραπάνω σχέδιο νόμου 

αποτελεί εκπλήρωση αυτής της νομικής (ενωσιακής) υποχρέωσης», όπως αναγράφεται στην αντίστοιχη 

ιστοσελίδα της Διαβούλευσης (Υπουργείο Εσωτερικών, 2017) 

βλ. το Σ.Ν.: http://www.opengov.gr/ypes/wp-content/uploads/downloads/2017/07/sxedio_nomou_-

PRUM.pdf  
126 βλ. αναφορά του Joint Research Centre (JRC) της Επιτροπής «Fingerprint identification technology 

for its implementation in the Schengen Information System II (SIS-II)»  

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97779/lbna27473enn.pdf   

Εικόνα 19: Λογισμικό AFIS - το σύστημα AFIS λειτουργεί ήδη σε υπηρεσίες όπως το FBI (Quora , 2012) 

http://www.opengov.gr/ypes/wp-content/uploads/downloads/2017/07/sxedio_nomou_-PRUM.pdf
http://www.opengov.gr/ypes/wp-content/uploads/downloads/2017/07/sxedio_nomou_-PRUM.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97779/lbna27473enn.pdf
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Ο Γενικός Κανονισμός θέτει την ανάγκη θέσπισης διεθνών μηχανισμών 

συνεργασίας στο θέμα ασφάλειας και ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων με τρίτες 

χώρες 127 , όμως υπό την ομπρέλα του «μηχανισμού συνεκτικότητας» με ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών εποπτικών Αρχών και της «αρχής 

της αμοιβαιότητας», με σεβασμό των διατάξεών του128.  

Ένας αντιπροσωπευτικός μηχανισμός συνεργασίας με τρίτη χώρα είναι και ο «EU-

US Privacy Shield»129. Με την Εκτελεστική Απόφαση C 2016/4176 (12-7-2016)130 της 

Επιτροπής, υιοθετήθηκε η «ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ» για την 

                                                 
127 βλ. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm για τις 

Αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με τρίτες χώρες (European 

Commission, 2017) 
128 βλ. αιτιολογική σκέψη 116 και άρθρο 50 για τη Διεθνή Συνεργασία, του Κανονισμού 2016/679 
129 βλ. ιστοσελίδα https://www.privacyshield.gov/welcome του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ  
130 βλ. το κείμενο  της Απόφασης 2016/4176  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-

shield-adequacy-decision_en.pdf (European Commission, 2017) 

ΧΧΧΧΧΧΧ 

ΧΧΧΧΧΧΧ 

XXXXXXX 

Εικόνα 20: Διασυνοριακή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του δικτύου RESPER (Réseau permis de 

conduire). Στη συγκεκριμένη οθόνη αναζητούνται πληροφορίες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Αδειών Οδήγησης 

του Υπουργείου Μεταφορών για γνησιότητα Άδειας Οδήγησης που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την αντίστοιχη 

Υπηρεσία (Driver & Vehicle Licensing Agency) και που πρόκειται να ανταλλαχθεί με ελληνική. Οι πληροφορίες που 

λαμβάνονται, περιέχουν εκτός των άλλων, πληροφορίες για επιβεβαίωση στοιχείων, ποινές, ανάκληση, ή δέσμευση της 

Άδειας Οδήγησης του προσώπου κ..ά. Το RESPER αντικατέστησε την γραφειοκρατική διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων 

μεταξύ των αντίστοιχων Υπηρεσιών στην ΕΕ. – Πηγή: Υπ. Υποδομών και Μεταφορών 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://www.privacyshield.gov/welcome
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf
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προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όσων πολιτών της ΕΕ131 τα προσωπικά τους 

δεδομένα διαβιβάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες132.  

Είχε προηγηθεί στις 13-4-2016 η σχετική Γνώμη 1/2016 της «Ομάδας του άρθρου 

29»133, η Γνώμη 4/2016 του Ευρωπαίου Επόπτη προστασίας δεδομένων134 στις 30-5-

2016 και  η έγκριση από την «Επιτροπή του άρθρου 31» του νομικού πλαισίου 

δημιουργίας της «ασπίδας» στις 8 Ιουλίου 2016135.  

Η παραπάνω διαδικασία αναφέρθηκε ως ισχύουσα, σύμφωνα με την Οδηγία 

95/46/ΕΚ, παρόλα αυτά, στο κεφάλαιο V του Γενικού Κανονισμού «Διαβιβάσεις 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς» ορίζεται 

εκ νέου η διαδικασία, όπως και η περιοδική επανεξέταση του επιπέδου προστασίας των 

δεδομένων στις χώρες αυτές.  

 

 

  

  

                                                 
131 Στις 12 Ιανουαρίου 2017, η Ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε την έγκριση του «Privacy Shield 

Framework» ως έγκυρο νομικό μηχανισμό για τη συμμόρφωση και με τις ελβετικές απαιτήσεις κατά τη 

μεταφορά προσωπικών δεδομένων από την Ελβετία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες (U.S. Department of 

Commerce, 2017). – βλ. αναφορικά με τα παραπάνω τη δήλωση πιστοποίησης συμμόρφωσης της Google  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI (ημέρα πρόσβασης 8-8-2017)  
132  Στις 6-10-2015 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κήρυξε «ανίσχυρη» την απόφαση της 

Επιτροπής 2000/520 που όριζε το παλαιό πλαίσιο προστασίας δεδομένων («ασφαλούς λιμένα») για τη 

διαβίβασή τους προς τις ΗΠΑ (Υπόθεση C‑362/14 Maximillian Schrems κατά Data Protection 

Commissioner) 
133 Σύνδεσμος Γν. 1/2016: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2016/wp238_en.pdf (European Commision, 2016) 
134  βλ. Γνώμη 4/2016 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στην οποία εκφράζονται 

επιφυλάξεις για την «ασπίδα» και η ανάγκη βελτιώσεων για εγκαθίδρυση σε μόνιμη βάση του μηχανισμού 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-05-30_privacy_shield_en.pdf (European Data 

Protection Supervisor, 2016). 
135 Statement/16/2443/8-7-2016: «Statement by Vice-President Ansip and Commissioner Jourová on the 

occasion of the adoption by Member States of the EU-U.S. Privacy Shield» - Today Member States have 

given their strong support to the EU-U.S. Privacy Shield, the renewed safe framework for transatlantic data 

flows. This paves the way for the formal adoption of the legal texts and for getting the EU-U.S. Privacy 

Shield up and running. The EU-U.S. Privacy Shield will ensure a high level of protection for individuals 

and legal certainty for business...»  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-05-30_privacy_shield_en.pdf
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10.3 Η διαδικασία διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  προς 

τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς κατά τον Γενικό Κανονισμό  
 

Εάν εξετάσουμε τις αντίστοιχες διατάξεις στο άρθρο 9 του Ν.2472/1997, θα 

διαπιστώσουμε ότι, γενικά, ο Νόμος απαιτεί την άδεια της «Αρχής» για διαβιβάσεις σε 

τρίτες χώρες, εφόσον αυτή έχει κρίνει για το επίπεδο προστασίας των χωρών προέλευσης, 

διέλευσης και τελικού προορισμού ή δεν απαιτεί άδεια136 αν έχει αποφανθεί σχετικά η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Ο Γενικός Κανονισμός, στα άρθρα 45 έως 47, στηρίζει την διαδικασία διαβιβάσεων 

σε τρίτες χώρες, στο επίπεδο προστασίας που παρέχει με τις διατάξεις του, με την 

επιφύλαξη για άδεια από εποπτική Αρχή σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, κύρια όμως τη 

στηρίζει σε δύο άξονες, την έκδοση «Απόφασης Επάρκειας» και τις «Εγγυήσεις», 

(περιλαμβανομένων των εταιρικών δεσμευτικών κανόνων του άρθρου 47).  

Στο άρθρο 49 ορίζονται οι προϋποθέσεις για κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση της 

διαβίβασης δεδομένων σε τρίτες χώρες, όταν δεν συντρέχουν οι παραπάνω παράγοντες, 

χωρίς να αναφέρεται η αδειοδότηση από εποπτική Αρχή, σε αντίθεση με την παρ. 2 του 

άρθρου 9 του Ν.2472/1197 όπου ρητά ορίζεται η υποχρέωση αδειοδότησης από την Αρχή 

για όμοιες περιπτώσεις. 

Όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων ποινικής κατάστασης προσώπων 137  προς 

τρίτες χώρες, σε περιπτώσεις που η διαβίβαση προβλέπεται από απόφαση δικαστηρίου ή 

απόφαση διοικητικής αρχής, αυτή, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν βασίζεται σε 

διεθνή συμφωνία της τρίτης χώρας (σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής) είτε με 

την Ένωση, είτε με κράτος μέλος. 

  

                                                 
136 Σύμφωνα με την τροποποίηση με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.3471/2006 - Επίσης γίνεται 

αναφορά στη διαδικασία του άρθρου 31 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Επιτροπή άρθρου 31)   
137 βλ. άρθρο 48 του Κανονισμού 2016/679 
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10.3.1 Διαβιβάσεις βάσει Απόφασης Επάρκειας 
 

Η Απόφαση Επάρκειας κατά το άρθρο 45 του Γενικού Κανονισμού αναφέρεται στη 

διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας ουσιωδώς ισοδύναμο με αυτό που 

διασφαλίζεται εντός της Ένωσης138 των προσωπικών δεδομένων από την τρίτη χώρα ή 

από διεθνή Οργανισμό και η έκδοσή της είναι προϋπόθεση για την πραγματοποίηση 

σύννομης διαβίβασης προσωπικών δεδομένων.  

Εκδίδεται με Εκτελεστική Πράξη από την Επιτροπή, μετά από εκτίμηση του κράτους 

δικαίου που επικρατεί στο έδαφος που εξετάζει, σε θέματα δημόσιας και εθνικής 

ασφάλειας, επαγγελματικούς κανόνες και μέτρα ασφάλειας που έχουν ληφθεί, τη 

δυνατότητα που προσφέρεται για άσκηση δικαιωμάτων του υποκειμένου όπως τα 

διοικητικά και δικαστικά μέσα προσφυγής.  

Εξετάζεται ακόμη, η ύπαρξη αποτελεσματικής λειτουργίας των ανεξάρτητων 

εποπτικών αρχών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και κατά πόσο 

συμβάλουν ουσιαστικά στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του υποκειμένου.   

Προβλέπεται μηχανισμός περιοδικής επανεξέτασης139 ανά τετραετία και συνεχής 

παρακολούθηση από την Επιτροπή η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

Κανονισμού ΕΕ182/2011140 

  

                                                 
138 βλ. αιτιολογική σκέψη 104 του Κανονισμού 2016/679 
139 σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 106 του Κανονισμού 2016/679 «Αυτή η περιοδική επανεξέταση 

θα πρέπει να γίνεται σε διαβούλευση με την εκάστοτε τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό και να λαμβάνει υπόψη 

όλες τις σχετικές εξελίξεις στην τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό. Για τους σκοπούς της παρακολούθησης και 

της διεξαγωγής των περιοδικών επανεξετάσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γνώμες και τα 

συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και άλλων σχετικών φορέων και 

πηγών. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί, εντός εύλογου χρόνου, τη λειτουργία των τελευταίων αποφάσεων 

και να αναφέρει κάθε σχετικό πόρισμα στην επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτή συγκροτείται βάσει του παρόντος κανονισμού, στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο» 
140 Κανονισμός ΕΕ 182/2011 «για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους 

ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή» 
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10.3.2 Διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις 
  

Η διαδικασία αυτή του άρθρου 46 του Γενικού Κανονισμού ενεργοποιείται στις 

περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας από την Επιτροπή για τη διαβίβαση 

προσωπικών δεδομένων σε Τρίτη χώρα ή διεθνή Οργανισμό.  

Πρέπει δε να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις:   

να έχουν παρασχεθεί «κατάλληλες εγγυήσεις» από τον υπεύθυνο ή τον εκτελούντα 

την επεξεργασία και  

να υφίστανται «εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα 

υποκείμενα των δεδομένων»141.   

Οι εγγυήσεις παρέχονται χωρίς την άδεια εποπτικής Αρχής, στις περιπτώσεις που 

αναγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 46, δηλαδή μέσω νομικά δεσμευτικού και 

εκτελεστού μέσου όταν πρόκειται για δημόσιους φορείς, μέσω δεσμευτικών εταιρικών 

κανόνων, κωδίκων δεοντολογίας, μηχανισμών πιστοποίησης και τυποποιημένων ρητρών 

προστασίας δεδομένων. 

Παρέχονται με την «επιφύλαξη» της άδειας από την εποπτική Αρχή όπως 

προβλέπεται από την παρ. 3, μέσω συμβατικών ρητρών των εμπλεκόμενων στην 

επεξεργασία, ή μέσω διατάξεων όταν πρόκειται για δημόσιους φορείς, πάντα υπό το 

πρίσμα του «μηχανισμού συνεκτικότητας».  

 

10.3.3 Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες  
 

Οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες κατά το άρθρο 47 του Γενικού Κανονισμού, 

εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τον μηχανισμό συνεκτικότητας, είναι νομικά 

δεσμευτικοί, εφαρμόζονται και επιβάλλονται σε κάθε οικείο μέλος ομίλου επιχειρήσεων 

ή ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα, απονέμουν ρητά 

εκτελεστά δικαιώματα στα υποκείμενα και πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που 

θέτει ο Κανονισμός στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου142.  

                                                 
141 παρ. 1 άρθρου 46 του Κανονισμού 2016/679 
142 βλ. και αιτιολογική σκέψη 110 του Κανονισμού 2016/679 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση 

 

11.1 Κώδικες δεοντολογίας 
 

Η εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων που προβλεπόταν στο άρθρο 27 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, ενθαρρύνεται και από 

τον Γενικό Κανονισμό στο άρθρο 40.  

Οι κώδικες δεοντολογίας εκπονούνται από ενώσεις ή οι φορείς που εκπροσωπούν 

κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία. Προβλέπεται 

επίσης η τροποποίηση ή η επέκταση υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας.  

Σημαντική επισήμανση αποτελεί η δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής των 

κωδίκων δεοντολογίας σε υπευθύνους και εκτελούντες την επεξεργασίας που δεν 

ανήκουν στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής 143  του Γενικού Κανονισμού, προς παροχή 

εγγυήσεων για τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες και διεθνείς 

Οργανισμούς.  

                                                 
143 κατά το άρθρο 3 του Κανονισμού 2016/679 

Εικόνα 21: Τα επίπεδα έγκρισης των κωδίκων δεοντολογίας 
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Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με κώδικα δεοντολογίας, κατά το άρθρο 41, 

μπορεί να ανατεθεί σε φορέα144, διαπιστευμένο από την αρμόδια εποπτική Αρχή145, που 

διαθέτει το «ενδεδειγμένο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης». 

 

11.2 Η πρόβλεψη θέσπισης μηχανισμών πιστοποίησης από τον Γενικό 

Κανονισμό 
 

Με το άρθρο 42 ο Γενικός Κανονισμός αναφέρεται στη θέσπιση μηχανισμών 

πιστοποίησης προστασίας δεδομένων, σφραγίδων και σημάτων προστασίας δεδομένων, 

που θα είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του και 

ενθαρρύνεται δε ακόμα και σε εθελοντική βάση μέσω «διαφανούς διαδικασίας».  

Όπως στην περίπτωση των κωδίκων δεοντολογίας, έτσι και για τους μηχανισμούς 

πιστοποίησης, επεκτείνεται η ισχύς τους για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από 

υπευθύνους και εκτελούντες την επεξεργασία που δεν ανήκουν στο εδαφικό πεδίο 

εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού, ώστε να καλυφθεί η δραστηριότητα της διαβίβασης 

σε τρίτες χώρες ή διεθνείς Οργανισμούς.  

Σημαντική είναι η διευκρίνιση ότι η πιστοποίηση «δεν περιορίζει την ευθύνη του 

υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντα την επεξεργασία ως προς τη συμμόρφωση με 

τον Κανονισμό»146. 

Η πιστοποίηση χορηγείται από φορείς που είναι διαπιστευμένοι147. Η διαπίστευση 

δίδεται στους φορείς για μέγιστη περίοδο 5 ετών, είτε από την εποπτική Αρχή είτε από 

τον εθνικό Οργανισμό διαπίστευσης, με κριτήρια που εγκρίνονται από την αρχή, είτε από 

το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, κατ’ αντίστοιχη αρμοδιότητα148.  

 

                                                 
144 Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 56 περί «αρμοδιοτήτων» και 57 περί «καθηκόντων» 

της εποπτικής Αρχής  
145 Δεν ισχύει στην περίπτωση επεξεργασίας που διενεργείται από δημόσιες Αρχές και δημόσιους φορείς 
146 παρ.4 του άρθρου 42 του Κανονισμού 2016/679 
147 Σημειώνεται η «εξουσία» της εποπτικής αρχής κατά το εδάφιο 2η του άρθρου 58 του Κανονισμού 

2016/679: «να αποσύρει την πιστοποίηση ή να διατάξει τον οργανισμό πιστοποίησης να αποσύρει ένα 

πιστοποιητικό εκδοθέν σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 ή να διατάξει τον οργανισμό πιστοποίησης να μην 

εκδώσει πιστοποίηση, εφόσον οι απαιτήσεις πιστοποίησης δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον» 
148 βλ. παρ. 3 και 4 του άρθρου 43 του Κανονισμού 2016/679   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων 

 

12.1 Το δικαίωμα ενημέρωσης 
 

Ο Ν. 2472/1997 αναφέρεται στο δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των 

δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στο άρθρο 11149, ο δε 

Γενικός Κανονισμός προσθέτει σημαντικά στοιχεία και προχωρά σε εκτενή ανάλυση του 

δικαιώματος αυτού στα άρθρα 12,13 και 14. Παρακάτω επισημαίνονται κάποια βασικά 

σημεία αυτών των άρθρων.  

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται σε ενημέρωση του υποκειμένου με τον 

προσφορότερο τρόπο,  εντός μηνός από την παραλαβή αντίστοιχης αίτησης150.  

Οι πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα συλλέγονται από το υποκείμενο 

των προσωπικών δεδομένων αφορούν τα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας και του 

υπευθύνου προστασίας δεδομένων αν υπάρχει, τους σκοπούς, τα έννομα συμφέροντα που 

επιδιώκονται και τους αποδέκτες.  

Γίνεται ειδική αναφορά και για παροχή πληροφοριών που αφορούν «τη λογική» που 

ακολουθείται στις περιπτώσεις της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της 

κατάρτισης προφίλ.  

Εάν η επεξεργασία αφορά διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή Οργανισμό, 

η πρόθεση αυτή γνωστοποιείται στο υποκείμενο, όπως και η απόφαση επάρκειας ή οι 

εγγυήσεις ή και οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες.  

Επιπλέον, γνωστοποιείται το χρονικό διάστημα ή και τα κριτήρια που το καθορίζουν, 

όταν η επεξεργασία αφορά αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.  

                                                 
149  Τροποποιήσεις του άρθρου επήλθαν με το άρθρο 34 του Ν.2915/2001 και το άρθρο 39 του 

Ν.4024/2011. Το δικαίωμα ενημέρωσης παρουσιάζεται και στο άρθρο 27 του Π.Δ. 28/2015 

«Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία». Η Οδηγία 95/46/ΕΚ 

περιλαμβάνει τις αντίστοιχες διατάξεις στα άρθρα 10 και 11.   
150 Στην παρ. 5 άρθρου 12 του Κανονισμού 2016/679 ορίζεται ότι οι πληροφορίες προς το υποκείμενο 

παρέχονται δωρεάν, εκτός αν (υπό την προϋπόθεση απόδειξης) τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή 

υπερβολικά, οπότε επιβάλλεται τέλος (ή δεν δίδεται συνέχεια στο αίτημα) 
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Προβλέπεται επίσης, η ενημέρωση του υποκειμένου για τα δικαιώματα που δύναται  

να ασκήσει.  

Ειδικότερα εάν τα δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες, εκτός των παραπάνω, για τις 

κατηγορίες των δεδομένων προς επεξεργασία, την πηγή από την οποία προέρχονται «και 

ανάλογα με την περίπτωση, εάν τα δεδομένα προήλθαν από πηγές στις οποίες έχει 

πρόσβαση το κοινό»151.  

Σημαντική είναι η αναφορά στην εξαίρεση από την πληροφόρηση του υποκειμένου, 

όταν τα δεδομένα δεν συλλέγονται από αυτό, δηλαδή όταν η παροχή των πληροφοριών 

δεν είναι δυνατή για λόγους δημοσίου συμφέροντος επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας 

ή στατιστικούς σκοπούς και στα πλαίσια των παρεκκλίσεων που περιγράφονται στο 

άρθρο 89152 του Κανονισμού.   

Η ενημέρωση του υποκειμένου προηγείται, σε περίπτωση που τα προσωπικά του 

δεδομένα πρόκειται να υποστούν επεξεργασία για σκοπό άλλον από εκείνο για τον οποίο 

συλλέχθηκαν.  

  

                                                 
151 Όπως προβλέπεται στο εδάφιο στ  της παρ. 2  άρθρου 14 του Κανονισμού 2016/679 
152 «Διασφαλίσεις και παρεκκλίσεις σχετικά με την επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το 

δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς» 
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12.2 Το δικαίωμα πρόσβασης  
 

Πρόκειται για το δικαίωμα του υποκειμένου να λάβει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας για το αν τα προσωπικά του δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας ή όχι, για 

το δικαίωμα πρόσβασης επί αυτών, να ενημερωθεί για τις εγγυήσεις όταν πρόκειται για 

διαβιβάσεις σε Τρίτη χώρα ή διεθνή Οργανισμό και να λάβει αντίγραφο των προσωπικών 

του δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.  

Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την πρόσβαση, περιγράφονται αναλυτικά στο 

άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού, είναι κοινές γενικά με αυτές που περιγράφονται και 

στο δικαίωμα ενημέρωσης, όπως και οι πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωμάτων 

του.    

Ο Ν.2472/1997 αναφέρεται σε αυτό το δικαίωμα στο άρθρο 12153. Θέτει ζήτημα 

προσφυγής του υποκειμένου στην Αρχή (όταν καθυστερεί η απάντηση από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας ή δεν λαμβάνει «ικανοποιητική» απάντηση).  

Προβλέπεται «εύλογο τέλος» που δύναται να επιβάλει ο υπεύθυνος επεξεργασίας για 

διοικητικά έξοδα.  

  

                                                 
153 Επήλθε τροποποίηση με το άρθρο 26 του Ν.3471/2006. Το δικαίωμα πρόσβασης παρουσιάζεται και 

στο άρθρο 28 του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία».  

     Σημείωση: Από την αντιστοίχιση των διατάξεων, διακρίνουμε ότι ο Ν.2472/1997 στο σημείο 2γ του 

άρθρου 12 αναφέρει ότι ένα από τα στοιχεία που έχει δικαίωμα το υποκείμενο να λάβει, είναι και η «εξέλιξη 

της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρηση του». Η 

Οδηγία 95/46/ΕΚ αναφέρει το δικαίωμα αυτό στο άρθρο 12 επίσης.   
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12.3 Το δικαίωμα της διόρθωσης και της διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)  
 

Το δικαίωμα αυτό, κατά τα άρθρα 16 και 17 του Γενικού Κανονισμού, αναφέρεται 

στο δικαίωμα που ασκείται από το υποκείμενο, για τη διαγραφή, τη διόρθωση ανακριβών 

στοιχείων ή την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων, στο οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

υποχρεούται σε άμεσες ενέργειες «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση».  

Ειδικότερα, το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, είναι μια 

καινοτομία του Γενικού Κανονισμού που ασκείται με άμεσες συνέπειες 154 , όταν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρακάτω πίνακα:  

Το δικαίωμα στη διόρθωση και διαγραφής («λήθης») ασκείται όταν :   

α 
τα προσωπικά δεδομένα έχουν πάψει να είναι απαραίτητα για το σκοπό που 

συλλέχθηκαν  

β 
το υποκείμενο ανακαλεί τη συγκατάθεσή του 155  για την επεξεργασία των 

προσωπικών του δεδομένων156 

γ το υποκείμενο αντιτίθεται στην επεξεργασία157 

δ τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα  

ε 
είναι αναγκαίο να τηρηθεί, (η βάσει ενωσιακού, ή δικαίου κράτους μέλους), 

νομική υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας  

στ 
όταν έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των 

πληροφοριών απ’ ευθείας σε παιδί 158 
Πίνακας 8: Οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος της διόρθωσης και διαγραφής από το υποκείμενο των 

προσωπικών δεδομένων  

Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα έχουν δημοσιοποιηθεί, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας υποχρεούται σε ενημέρωση των εμπλεκομένων υπευθύνων επεξεργασίας, 

για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από το υποκείμενο.  

                                                 
154 Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 17 του Κανονισμού 2016/679, το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να 

ασκηθεί όταν πρόκειται για επεξεργασία περί άσκησης του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του 

δικαιώματος στην ενημέρωση, για την τήρηση νομικής υποχρέωσης βάσει ενωσιακού δικαίου ή κράτους 

μέλους, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση 

δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας, για λόγους δημόσιου συμφέροντος 

στον τομέα της δημόσιας υγείας, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς 

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 και για τη 

θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 
155 Αξίζει να θυμηθούμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 7 του Κανονισμού 2016/679 «Η ανάκληση 

της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της 

ανάκλησής της», δηλαδή, δεν έχει αναδρομικό αποτέλεσμα.  
156 Υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι η επεξεργασία «δεν έχει άλλη νομική βάση» βλ. άρθρα 6 και 9 

του Κανονισμού 2016/679 
157 Σε συνδυασμό με την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 21 του Κανονισμού 2016/679 
158 βλ. άρθρο 8 του Κανονισμού 2016/679  
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12.4 Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 
 

Ο Γενικός κανονισμός στο άρθρο 18 εξειδικεύει ένα δικαίωμα, βάσει του οποίου, το 

υποκείμενο δύναται να εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών 

του δεδομένων.  

 Το δικαίωμα ασκείται όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, τίθεται θέμα 

νομιμότητας της επεξεργασίας, τα δεδομένα δεν χρειάζονται για το σκοπό που 

συλλέχθηκαν αλλά είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη 

νομικών αξιώσεων του υποκειμένου, ή όταν το υποκείμενο έχει αντίρρηση για την 

επεξεργασία και υπάρχει αναμονή επαλήθευσης της υπερίσχυσης των νόμιμων λόγων 

αυτού, ή του υπευθύνου επεξεργασίας159. 

 

12.5 Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων  
 

Ο Γενικός Κανονισμός, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα 

της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ορίζει στο άρθρο 20 ότι το υποκείμενο 

έχει το δικαίωμα «να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς 

χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα 

να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση 

από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα» 160.  

 Θα μπορούσε να αναφερθεί ως παράδειγμα κατανόησης, η περίπτωση άσκησης του 

δικαιώματος «φορητότητας» από μία εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 

σε άλλη.  

                                                 
159 Κατά την αιτιολογική σκέψη 67 του Κανονισμού 2016/679, μέτρα για την εφαρμογή αυτού του 

δικαιώματος θα μπορούσαν να είναι: η προσωρινή μετακίνηση των επιλεγμένων δεδομένων σε άλλο 

σύστημα επεξεργασίας, η αφαίρεση της προσβασιμότητας των επιλεγμένων δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τους χρήστες ή η προσωρινή αφαίρεση δημοσιευμένων δεδομένων από ιστοσελίδα.  
160 βλ. αιτιολογική σκέψη 68 του Κανονισμού 2016/679 όπου γίνεται εκτενής, αναλυτική αναφορά για 

το δικαίωμα φορητότητας  



 
89 

 

Απαραίτητο για την άσκηση του δικαιώματος φορητότητας, είναι να συντρέχουν δύο 

προϋποθέσεις, η επεξεργασία να βασίζεται σε συγκατάθεση και να διενεργείται με 

αυτοματοποιημένα μέσα.  

 

12.6 Το δικαίωμα εναντίωσης  
 

Το δικαίωμα εναντίωσης161 που αναφέρεται στο άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού, 

δηλώνει τη δυνατότητα του υποκειμένου να αντιτάσσεται «ανά πάσα στιγμή και για 

λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του» στην επεξεργασία των 

προσωπικών του δεδομένων.  

Το υποκείμενο ασκεί το δικαίωμα αυτό, σε περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται για το δημόσιο συμφέρον162 

ή για την εξυπηρέτηση σκοπών προς επιδίωξη εννόμων συμφερόντων του υπευθύνου 

επεξεργασίας ή τρίτου 163 , όταν η επεξεργασία, βασιζόμενη στις δύο προηγούμενες 

περιπτώσεις, οδηγεί σε «κατάρτιση προφίλ», ή και όταν η επεξεργασία των προσωπικών 

του δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς «απευθείας εμπορικής προώθησης».  

Στις αντίστοιχες διατάξεις του Ν.2472/1997, παρατηρούμε ότι στην παρ. 1 του 

άρθρου 13,  προβλέπεται διαδικασία δήλωσης «αντίρρησης» και προθεσμία (15 ημερών) 

για απάντηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επ’ αυτής (με περαιτέρω δικαίωμα 

προσφυγής στην Αρχή) και στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η δήλωση «μη 

επιθυμίας» για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λόγους προώθησης 

πωλήσεων164.   

Στο άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού αναφέρεται ότι το υποκείμενο έχει δικαίωμα 

«να μην υπόκειται» σε απόφαση που παράγει έννομα αποτελέσματα με επίπτωση σε αυτό 

                                                 
161 «Δικαίωμα αντίρρησης» αναφέρεται στο άρθρο 13 του Ν.2472/1997, ενώ στο άρθρο 14 της οδηγίας 

95/45/ΕΚ αναφέρεται ως «δικαίωμα αντίταξης του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»   
162 Περίπτωση 1ε του άρθρου 6 του Κανονισμού 2016/679  
163 Περίπτωση 1στ του άρθρου 6 του Κανονισμού 2016/679 
164 Πρόκειται για το δικαίωμα εγγραφής των προσώπων στη «λίστα του άρθρου 13» της Αρχής (ή αλλιώς 

Μητρώο του αρ. 13) η οποία περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που  έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να 

λαμβάνουν επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου για θέματα που αφορούν την προώθηση/διαφήμιση αγαθών. 

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας υποχρεούνται να συμβουλεύονται το μητρώο και να διαγράφουν από τους 

καταλόγους τους όσους είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό. 
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και που έχει ληφθεί «αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας,  

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ».  

Για την περίπτωση της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 

του Ν.2472/1997, το υποκείμενο μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προσωρινής δικαστικής 

προστασίας.  

Το δικαίωμα της εναντίωσης που μπορεί να ασκήσει το υποκείμενο των προσωπικών 

δεδομένων πρέπει να επισημαίνεται ρητά στο υποκείμενο και μάλιστα, όπως αναφέρεται 

στην παρ. 4 του άρθρου 21 του Κανονισμού, «το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία».  

 

12.7 Περιορισμοί των δικαιωμάτων  
 

Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων, κατά το άρθρο 23 του Γενικού Κανονισμού, 

ορίζονται από ενωσιακό ή δίκαιο κρατών μελών και αφορούν κυρίως περιπτώσεις 

επεξεργασίας που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος (όπως ασφάλεια, εθνική άμυνα, 

χρηματοοικονομικό συμφέρον της Ένωσης ή εθνικό), διαδικασίες σχετικά με ποινικά 

αδικήματα, προστασία της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, άσκηση δημόσιας εξουσίας 

κ.ά. 165 

Για τον περιορισμό των δικαιωμάτων θα πρέπει να ανατρέξουμε και στο άρθρο 89 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, το οποίο προβλέπει «διασφαλίσεις και παρεκκλίσεις σχετικά 

με την επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς 

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς»166. 

  

                                                 
165 βλ. και αιτιολογική σκέψη 73 του Κανονισμού 2016/679 
166 Από την αιτιολογική σκέψη 156 του Κανονισμού 2016/679 σημειώνουμε: «Θα πρέπει να επιτρέπεται 

στα κράτη μέλη να παρέχουν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με δέουσες εγγυήσεις για τα 

υποκείμενα των δεδομένων, προδιαγραφές και παρεκκλίσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις πληροφόρησης 

και τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής, το δικαίωμα στη λήθη, το δικαίωμα περιορισμού της 

επεξεργασίας,το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα αντίταξης κατά την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, 

σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς. Οι εν λόγω προϋποθέσεις και 

εγγυήσεις ενδέχεται να συνεπάγονται ειδικές διαδικασίες, ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να ασκούν 

τα δικαιώματα αυτά, εφόσον είναι σκόπιμο για τους σκοπούς που επιδιώκονται με τη συγκεκριμένη 

επεξεργασία, παράλληλα με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της 

αναγκαιότητας».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

Προσφυγές, ευθύνη και κυρώσεις 

 

Ο Γενικός Κανονισμός, στο κεφάλαιο VIII, σε αντίθεση με την Οδηγία 95/46/ΕΚ 

που έδινε γενικές κατευθύνσεις για τις προσφυγές, τις ευθύνες και τις κυρώσεις, 

αναφέρεται σε συγκεκριμένα δικαιώματα και διαδικασίες.  

Το υποκείμενο έχει τα δικαιώματα:  υποβολής καταγγελίας στην εποπτική Αρχή, το 

δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά Αρχής ελέγχου εφόσον αυτή δεν έχει 

εξετάσει καταγγελία το υποκειμένου ή δεν έχει προβεί σε ενημέρωσή του εντός 3 μηνών 

για την πρόοδο της καταγγελίας, καθώς και δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής 

κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία για παραβίαση δικαιωμάτων 

του που απορρέουν από τον Κανονισμό.  

Στο άρθρο 80 ο Γενικός Κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα του υποκειμένου να 

αναθέσει σε μη κερδοσκοπικό φορέα, οργάνωση ή ένωση να υποβάλει καταγγελία για 

λογαριασμό του, να ασκήσει τα δικαιώματα νομικής προσφυγής, όπως και το δικαίωμα 

αποζημίωσης εξ ονόματός του.  

Η ευθύνη για ζημία του υποκειμένου και αποζημίωση αυτού, αφορά πρώτιστα τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας και βεβαίως τον εκτελούντα την επεξεργασία, εφόσον δεν 

ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Κανονισμό ή ενήργησε 

παράνομα, κατ’ αντίθεση με νόμιμες εντολές που έλαβε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

Εντυπωσιακή είναι η αύξηση των διοικητικών προστίμων που προβλέπει ο Γενικός 

Κανονισμός.  

Γίνεται λόγος για πρόστιμα έως 10.000.000 € ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 

2% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου 

οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο. 

Τα ποσά για σοβαρές παραβάσεις ανέρχονται αντίστοιχα έως 20.000.000 € ή 4% του 

του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

Συμπεράσματα και προτάσεις  

 

14.1 Οι κυριότεροι νεοτερισμοί, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που 

φέρνει ο γενικός Κανονισμός, συνοπτικά 
  

Συνοπτικός πίνακας των κυριότερων νεοτερισμών του Γενικού Κανονισμού 

Δ ι ά τ α ξ η 
Σχετ. 

Άρθρο 

 Επέκταση (υπό προϋποθέσεις) του ουσιαστικού πεδίου εφαρμογής, στις 

δραστηριότητες των δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών 
2 

 Οριοθέτηση εκ νέου του εδαφικού πεδίου εφαρμογής 3 

 Έννοιες δεδομένων: γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα θέσης 

(GPS), δεδομένα επιγραμμικού αναγνωριστικού ταυτότητας 
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14.2 Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα  
 

Ο Γενικός Κανονισμός, είναι ένα εκτενές, σαφές και αναλυτικό νομοθέτημα, 

απόρροια μεγάλης και επίπονης προσπάθειας προς την κατεύθυνση της συνεκτικής 

ρύθμισης του ζητήματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ένωση. 

Απλοποιεί διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία, ενισχύει το ρόλο των εποπτικών 

αρχών, δημιουργεί νέους θεσμούς και επαναπροσδιορίζει αρμοδιότητες και εξουσίες. 

Δεν μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, που 

πρέπει να τροποποιήσουν, να συμπληρώσουν, να προσαρμόσουν την εθνική τους 

νομοθεσία σε μικρό ή μεγάλο βαθμό,  να επαναδιατυπώσουν τον ρόλο των εποπτικών 

τους Αρχών, να ιδρύσουν εποπτικές Αρχές, ή και να προβούν σε οποιεσδήποτε άλλες 

ειδικές ρυθμίσεις.   

Ο ίδιος ο Κανονισμός δεν αποκλείει τα κράτη μέλη να προβούν σε ρυθμίσεις ειδικών 

περιπτώσεων, όπως σε θέματα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, θέματα ελευθερίας 

της έκφρασης κ.ά.  

Είναι αναγκαία, συνεπώς, η δέουσα προετοιμασία εκ μέρους των κρατών μελών, στο 

νομοπαρασκευαστικό τομέα και η έγκαιρη διαμόρφωση των συνθηκών εφαρμογής του 
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Κανονισμού, όπως η ενίσχυση των εθνικών εποπτικών Αρχών και η ενημέρωση των 

φορέων, είτε πρόκειται για ιδιωτικούς, είτε για δημόσιους. Άλλωστε γι’ αυτό και η 

εφαρμογή του προγραμματίστηκε έναν χρόνο μετά την ψήφισή του.  

Όσον αφορά τα Πληροφοριακά Συστήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

παρατηρούμε ότι ο Γενικός Κανονισμός, ως σύγχρονο νομοθέτημα, περιλαμβάνει στις 

διατάξεις του ρυθμίσεις που άπτονται όλων σχεδόν των «Αρχών λειτουργίας των ΠΣ 

στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» που αναφέρθηκαν στο σημείο 2.2 της μελέτης. 

Από την άποψη αυτή, είναι ένα σημαντικό «εργαλείο», που θα ενισχύσει την 

αξιοπιστία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συνεπώς και την εμπιστοσύνη των 

πολιτών προς αυτήν, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για προσφορά 

ποιοτικότερων υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση.   

Η εγκαθίδρυση της εμπιστοσύνης που θα φέρει η εφαρμογή του Γενικού 

Κανονισμού θα αποτελέσει σημαντικό βήμα βελτίωσης των ίδιων των φορέων και 

επιχειρήσεων σε μια σύγχρονη «αγορά».  

Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού, θα συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση 

του πέπλου προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων και θα 

ισχυροποιήσει τη θέση τους, είτε στον τομέα της συναλλαγής τους με δημόσιους φορείς 

και Οργανισμούς και στον ρόλο τους ως «διοικούμενοι», είτε όσον αφορά τον τομέα της 

συναλλαγής τους με επιχειρήσεις ή άλλους ιδιωτικούς φορείς και Οργανισμούς.  

Θα συμβάλει στην ομοιογενοποίηση και βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού 

εντός της Ένωσης. 

Θα βοηθήσει στην ενιαία αντιμετώπιση ζητημάτων διαβιβάσεων δεδομένων σε 

τρίτες χώρες ή διεθνείς Οργανισμούς, είτε αυτή πραγματοποιείται από το δημόσιο, είτε 

από τον ιδιωτικό τομέα.    

  Από την γενική παρουσίαση των διατάξεων του Κανονισμού 2019/679, κυρίως όμως 

από τους νεωτερισμούς που φέρνει στα πλαίσια μιας σύγχρονης θεώρησης για την 

ρύθμιση του ζητήματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συνάγεται ότι, ο 

κύριος στόχος εφαρμογής του είναι η «αυτορρύθμιση» της όλης διαδικασίας, μάλιστα για 

πρώτη φορά ο νομοθέτης «εμπιστεύεται» μη κρατικούς φορείς για τη ρύθμιση ενός τόσο 

κρίσιμου τομέα.   
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  Η εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού και κάθε εθνικής αντίστοιχης 

ρύθμισης, είναι αναγκαίο να στηρίζεται στον κανόνα ότι  «η επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να προορίζεται να εξυπηρετεί τον άνθρωπο»167. 

 

14.3 Επί της μελέτης αυτής    
 

Η μελέτη πραγματεύεται ένα τεράστιο νομικό ζήτημα του Δικαίου Πληροφορικής, 

που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα δύσκολο στάδιο μετάβασης σε νέο νομοθετικό 

πλαίσιο.   

Εν αντιθέσει με την Οδηγία 95/46/ΕΚ που περιείχε γενικές ρυθμίσεις σε 34 άρθρα με 

36 αιτιολογικές σκέψεις, ο Κανονισμός 2016/679, αναπτύσσει 173 (!) αιτιολογικές 

σκέψεις και περιλαμβάνει 99 άρθρα με εκτενείς και αναλυτικές διατάξεις, καθόσον 

αποτελεί ένα ισχυρό και συνεκτικό νομικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων στην 

Ένωση.  

Κάθε αιτιολογική σκέψη και κάθε άρθρο του Γενικού Κανονισμού περιέχουν καίριες 

και αναλυτικές ρυθμίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

Η μελέτη αυτή, αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη, κατά το δυνατό, τους 

περιορισμούς ως προς την έκτασή της. 

Κατά τη «συναρπαστική» διαδρομή της δεν κινήθηκε σε στενά και τυπικά πλαίσια 

παρουσίασης της νέας νομικής ρύθμισης.  

Η αναφορά στο υφιστάμενο νομικό καθεστώς, η απεικόνιση οθονών ορισμένων 

σημαντικών Πληροφοριακών Συστημάτων με περιγραφή ή ανάλυση, η κάλυψη των 

σημαντικών πτυχών και των νεωτερισμών που φέρνει ο Γενικός Κανονισμός, η χρήση 

σημειώσεων με αναφορές και συμπληρωματικές πληροφορίες και η αντιστοίχιση των 

νέων, με σημαντικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, κρίθηκαν αναγκαία για την 

όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος.   

  

                                                 
167 βλ. αιτιολογική σκέψη 4 του Κανονισμού 2016/679 
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14.4 Πρόταση για μελλοντική μελέτη   
 

Τις ημέρες που αυτή η μελέτη εκπονείται, υπάρχει μια εγρήγορση και κινητικότητα 

προετοιμασίας για την «υποδοχή» του Γενικού Κανονισμού, από την Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων 168 , από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την 

ενσωμάτωση των διατάξεων του Κανονισμού στην ελληνική έννομη τάξη, από τους 

νομικούς και από τους φορείς της επιχειρηματικότητας, με διοργάνωση ενημερωτικών 

διαλέξεων και σεμιναρίων. 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, η 

έκδοση νέων εθνικών νομοθετημάτων καθώς και οι αλλαγές που θα επέλθουν στη 

λειτουργία της «Αρχής» που θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα σε εθνικό επίπεδο για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

Τα περισσότερα άρθρα του Γενικού Κανονισμού είναι δυνατό να αποτελέσουν από 

μόνα τους αντικείμενα εξειδικευμένης μελέτης για τους νομικούς. 

Από πλευράς ενδιαφέροντος του Δικαίου Πληροφορικής, η νομική υπόσταση της 

ανάπτυξης και λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως θα διαμορφωθεί μετά την 

ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού, σε 

συνδυασμό με τη νέα ρύθμιση της «αγοράς» που θα επιφέρει η εφαρμογή του, θα πρέπει 

να απασχολήσει στο άμεσο μέλλον τον ερευνητή.  

  

                                                 
168 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις 12-7-2017 εκδόθηκε η α.π. Γ/ΕΞ/5318 – ΑΔΑ: 7Υ36ΙΜΟ-7ΥΧ 

«Ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετατάξεις ή και αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού 

προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»  



 
97 

 

Βιβλιογραφία 
 

Council of Europe. (1981). Conventions. Ανάκτηση Ιούλιος 2, 2017, από Convention 

for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 

Personal Data: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/rms/0900001680078b37 

Council of the European Union. (2017). Press releases and statements. Ανάκτηση 

Αύγουστος 6, 2017, από Entry-exit system: Council confirms agreement 

between Presidency and European Parliament on main political provisions: 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/30-entry-exit-

system/ 

Enis, M. (2015, November 15). Library Freedom Project Advocates for HTTPS. 

Library Journal. Ανάκτηση Ιούλιος 23, 2017, από 

https://search.proquest.com.vlib.interchange.at:2443/docview/1730041051?acco

untid=172684 

European Commision. (2016). Justice. Ανάκτηση Αύγουστος 8, 2017, από Data 

protection - Opinions and recommendations: http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2016/wp238_en.pdf 

European Commission. (2015). Policies, information and services. Ανάκτηση 7 31, 

2017, από EU eGovernment Report 2015 shows that online public services in 

Europe are smart but could be smarter: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/eu-egovernment-report-2015-shows-online-public-services-

europe-are-smart-could-be-smarter 

European Commission. (2015). Policies, information and services. Ανάκτηση 7 31, 

2017, από Country Factsheets – eGovernment Benchmark Report 2015: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/scoreboard-2015-

egovernment-benchmark-factsheets 

European Commission. (2016). Communication from th eCommissoin to the European 

Parliament and the Council. Ανάκτηση Αύγουστος 5, 2017, από Stronger and 

Smarter Information Systems for Borders and Security: http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0205&from=en 

European Commission. (2016, Αύγουστος 6). Justice. Ανάκτηση από ECRIS (European 

Criminal Records Information System): 

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm 

European Commission. (2017). Justice. Ανάκτηση Αύγουστος 8, 2017, από 

Commission decisions on the adequacy of the protection of personal data in 

third countries: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-

transfers/adequacy/index_en.htm 

European Commission. (2017). Justice - Protection of personal data. Ανάκτηση Ιούλιος 

9, 2017, από Article 29 data protection working party - Rules of procedure. 



 
98 

 

European Commission. (2017). Migration and home affairs. Ανάκτηση Αύγουστος 5, 

2017, από SIRENE cooperation: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/sirene-

cooperation_en 

European Commission. (2017). Policies, information and services. Ανάκτηση 

Αύγουστος 6, 2017 , από Proposal for a regulation ECRIS - TCN: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-

344_en#initiative-details 

European Data Protection Supervisor. (2016). EDPS - Opinions. Ανάκτηση Αύγουστος 

8, 2017, από Opinions - EU-U.S. Privacy Shield: https://edps.europa.eu/data-

protection/our-work/our-work-by-type/opinions_en 

European Data Protection Supervisor. (2017). EDPS glossary. Ανάκτηση Αύγουστος 8, 

2017, από Glossary - Article 31 Committee: 

https://edps.europa.eu/node/3095#article31 

Laudon, J. P., & Laudon, K. C. (2014). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (11 εκδ.). 

(Π. Αρκουδέας, Μεταφρ.) Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

Quora . (2012). knowledge data base. Ανάκτηση Αύγουστος 6, 2017, από Forensic 

Science: How accurate are fingerprint databases: 

https://www.quora.com/Forensic-Science-How-accurate-are-fingerprint-

databases 

Stallings, W. (2014). Επικοινωνίες υπολογιστών και δεδομένων (8 εκδ.). (Σ. Σουραβλάς, 

Μεταφρ.) Θεσσαλονίκη - Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα. 

U.S. Department of Commerce. (2017). EU-U.S. Privacy Shield. Ανάκτηση Αύγουστος 

8, 2017, από Privacy Shield Program Overview: 

https://www.privacyshield.gov/Program-Overview 

Walker, L. (2015, Ιανουάριος 8). Using Windows 10? Microsoft is watching. 

Newsweek. Ανάκτηση Ιούλιος 18, 2017, από 

http://www.newsweek.com/windows-10-recording-users-every-move-358952 

Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2002). Ζητήματα από το δίκαιο πληροφορικής. 

Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Σάκκουλα. 

Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2007). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα - Κομοτηνή: 

Εκδόσεις Σάκκουλα. 

Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά δεδομένα. Αθήνα: Νομική 

Βιβλιοθήκη. 

Αρμαμέντος, Π., & Σωτηρόπουλος, Β. (2005). Προσωπικά δεδομένα, ερμηνία 

ν.2472/1997. Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. 

Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (2017). ΑΠΔΠΧ . Ανάκτηση 

Ιούλιος 9, 2017, από Αποστολή της Αρχής: 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,14970&_dad=portal&_schema=PO

RTAL 



 
99 

 

Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (2017). Ασφάλεια προσωπικών 

δεδομένων. Ανάκτηση Ιούλιος 6, 2017, από Πληροφορίες για υπεύθυνους 

επεξεργασίας: 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,132277&_dad=portal&_schema=PO

RTAL 

Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (2017). Ελληνική νομοθεσία για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ανάκτηση Ιούλιος 2, 2017, από 

Νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα - Ελλάδα: 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,123437&_dad=portal&_schema=PO

RTAL 

Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (2017). Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ανάκτηση Ιούλιος 2, 2017, από 

Νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα - Ευρώπη: 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,123482&_dad=portal&_schema=PO

RTAL 

Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (2017). Φυλλάδιο. Ανάκτηση 

Ιούλιος 19, 2017, από Ο νέος κανονισμός για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων: 

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/GDPR/FILES/FILLADIO%2

0GDPR.PDF 

Αρχή προστασίας δεομένων προσωπικού χαρακτήρα. (2017). Συμμετοχή της "Αρχής" σε 

διεθνείς ομάδες εργασίας και εθνικές επιτροπές. Ανάκτηση Ιούλιος 3, 2017, από 

Αρχή προσταίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15065&_dad=portal&_schema=PO

RTAL 

Βουλή των Ελλήνων. (2008, Ιούνιος 27). Ανάκτηση Απρίλιος 24, 2017, από Σύνταγμα 

της Ελλάδας: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-

9148-f24dce6a27c8/SYNTAGMA1_1.pdf 

Γέροντας, Α. (2002). Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων. Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Σάκκουλα. 

ΕΕ - europa.eu. (2017). Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάκτηση 

Ιούλιος 9, 2017, από Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ): 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-

protection-supervisor_el 

Ελληνική Αστυνομία. (2009). ΕΛ.ΑΣ. - Διεύθυνση διαβατηρίων. Ανάκτηση Ιούλιος 11, 

2017, από Προδιαγραφές φωτογραφιών: 

http://www.passport.gov.gr/downloads/texnikes-prodiagrafes/ 

Ελληνική Αστυνομία. (2009). ΕΛ.ΑΣ. - Διεύθυνση Διαβατηρίων. Ανάκτηση Ιούλιος 4, 

2017, από Τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφιών: 

http://www.passport.gov.gr/downloads/texnikes-prodiagrafes/5.html 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2012, Οκτώβριος 26). Ανάκτηση 

Απρίλιος 24, 2017, από Ενοποιημένη Απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία 



 
100 

 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2016). Ανάκτηση Μάιος 8, 2017, από 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL 

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (2000, Δεκέμβριος 18). Ανάκτηση 

Απρίλιος 24, 2017, από Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2015). Εγχειρίδιο για τις άδειες οδήγησης. Ανάκτηση Ιούλιος 24, 

2017, από circabc.europa.eu: https://circabc.europa.eu/sd/a/6fd3a476-a98a-4b3f-

a628-e699f88499f1/driving-licence_el.pdf 

Ιγγλεζάκης, Ι. (2004). Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Αθήνα - Θεσσαλονίκη: 

Εκδόσεις Σάκκουλα. 

Καθημερινή. (2016). Έρευνες. Ανάκτηση Ιούλιος 11, 2017, από Ειδικό σχέδιο 

ασφαλείας στο «Ελ. Βενιζέλος»: 

http://www.kathimerini.gr/848492/gallery/epikairothta/ereynes/eidiko-sxedio-

asfaleias-sto-el-venizelos 

Καρλής, Κ. (2013). Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Ανάκτηση Ιούλιος 23, 2017, από Συγκριτική 

Μελέτη των Υπαρχόντων Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τομέα της Υγείας. 

Κοϊμτζόγλου, Ι. (2005). Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου. Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 

Σάκκουλα. 

Κοινωνια της Πληροφορίας Α.Ε. - Infographics. (2014). ΚΤΠ - Infographics. Ανάκτηση 

Ιούνιος 23, 2017, από Οι νέες τεχνολογίες στην καθημερινή ζωή των πολιτών: 

http://www.ktpae.gr/uploaded/anakoinwseis/ktp_fin_pdf_002.pdf 

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (2014). ΚΤΠ. Ανάκτηση Ιούνιος 23, 2017, από Νέες 

τεχνολογίες στην υπηρεσία των πολιτών: http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery2/ 

Μήτρου, Λ. (1999). Η Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αθήνα - Κομοτηνή: 

Εκδόσεις Σάκκουλα. 

Μήτρου, Λ. (2014-15). Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. 

Ανάκτηση Ιούλιος 9, 2017, από Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - 

Ν.2472/1997: www.icsd.aegean.gr/website_files/proptyxiako/174150591.doc 

Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία δεδομένων. (2004). Ομάδα εργασίας 

του άρθρου 29. Ανάκτηση Ιούλιος 11, 2017, από Έ΅γγραφο εργασίας για τα 

γεννετικά δεδομένα: 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2004/wp91_el.pdf 

Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία δεδομένων. (2007). Ομάδα εργασίας 

του άρθρου 29. Ανάκτηση Ιούλιος 3, 2017, από Γνώµη 4/2007: 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_el.pdf 

Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία δεδομένων. (2010). Ομάδα εργασίας 

του άρθρου 29. Ανάκτηση Ιούλιος 7, 2017, από Γνώμη 1/2010: 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_el.pdf 



 
101 

 

Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία δεδομένων. (2012). Ομάδα εργασίας 

του άρθρου 29. Ανάκτηση Ιούλιος 11, 2017, από Γνώμη 3/2012: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2012/wp193_el.pdf 

Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (1992). 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάκτηση Ιούλιος 1, 2017, από Europa.au: 

https://europa.eu/european-

union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_el.pdf 

Συμβούλιο της Ευρώπης. (1950). Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Ανάκτηση Ιούλιος 1, 2017, από Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf 

Σωτηρόπουλος, Β. (2006). Η Συνταγματική προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. 

Σωτηρόπουλος, Β. (2017). Το άρθρο 9Α του Συντάγματος 1975/1986/2001. Ανάκτηση 

Ιούνιος 30, 2017, από Greeklaws.com - Νομικές μελέτες on line: 

http://www.greeklaws.com/pubs/uploads/596.pdf 

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (2014). Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 2014-2020. Ανάκτηση Μάιος 29, 2017, από Σχέδιο Δράσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2014-2020: 

http://www.opengov.gr/minreform/wp-

content/uploads/downloads/2014/02/stratigiki-ilektron.-diakyv.-teliko-pdf1.pdf 

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (2017). Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

Ανάκτηση Μάιος 23, 2017, από Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: 

http://www.minadmin.gov.gr/?page_id=12126 

Υπουργείο Εσωτερικών. (2017). Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων. Ανάκτηση 

Αύγουστος 6, 2017, από Σχέδιο Νόμου "Λήψη των απαραίτητων μέτρων 

συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 

2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την 

προστασία δεδομένων": http://www.opengov.gr/ypes/?p=5145 

Χριστοδούλου, Κ. (2013). Δίκαιο προσωπικών δεδομένων. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη 

. 

 

 

 

  


