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1. Ειςαγωγό 
Σν Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο δηνξγαλψλεη κε επηηπρία, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2018 ην ζεκηλάξην κε 

ηίηιν «Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ: Οη ππνρξεψζεηο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο». ην ζεκηλάξην απηφ έρνπλ ζπκκεηάζρεη εθαηνληάδεο ππαιιήισλ ησλ 

Γεκνζίνπ θαη ηδίσο ζηειέρε πνπ ππεξεηνχλ ή πξφθεηηαη λα ππεξεηήζνπλ ζηε 

λεπξαιγηθή ζέζε ηνπ Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ή ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο 

επζχλεο νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επεμεξγαζίεο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα εηζάγεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηε ινγηθή ηνπ 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ λνκηθψλ πξνβιέςεσλ αλαθνξηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, εζηηάδνληαο ζηηο δηαηάμεηο 

πνπ αθνξνχλ θπξίσο ην δεκφζην ηνκέα θαη κε πξνζαλαηνιηζκφ ζε πξαθηηθά 

δεηήκαηα πνπ ζπρλά θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη δεκφζηνη θνξείο..  

Αλαπφθεπθηα, ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ απηήο ηεο λνκνζεζίαο, δελ κπνξεί λα 

θαιπθζεί πιήξσο ζε έλα ζεκηλάξην ιίγσλ εκεξψλ. Άιισζηε, ην ελ ιφγσ 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απνζθνπεί ζην λα παξέρεη ηηο βάζεηο γηα φπνηνλ ζέιεη λα 

εκβαζχλεη ζην ελ ιφγσ πεδίν ή θαη ελδερνκέλσο λα αζρνιεζεί ελεξγά κε ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη ζεκεηψζεηο πνπ αθνινπζνχλ δελ 

παξνπζηάδνπλ φια ηα δεηήκαηα, νχηε φζα παξνπζηάδνληαη αλαιχνληαη ζε θάζε 

ιεπηνκέξεηά ηνπο. ηφρνο ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη λα δψζνπλ έλα εγρεηξίδην αλαθνξάο, 

ην νπνίν ζα βνεζήζεη φπνηνλ επηζπκεί λα μεθηλήζεη ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ 

πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα φπνηνλ φκσο ζειήζεη λα αζρνιεζεί 

πεξαηηέξσ, ζα βξεη ζηηο ζεκεηψζεηο πνιιέο αλαθνξέο θαη θείκελα πξνο εκβάζπλζε, 

ηα νπνία ζα ηνλ βνεζήζνπλ γηα ην επφκελν βήκα. 

Σν παξφλ πιηθφ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηελ εκπεηξία πνπ έρνπλ απνθνκίζεη 

νη ζπγγξαθείο απφ ηελ πιένλ ησλ ηξηψλ εηψλ δηδαζθαιία ηνπο ζην ελ ιφγσ 

ζεκηλάξην, ελψ επίζεο έρνπλ αμηνπνηεζεί ηφζν ε λνκνινγία ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα φζν επίζεο θαη ζρεηηθά θείκελα ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ. 
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2. Ειςαγωγό ςτο θεςμικό πλαύςιο προςταςύασ 
προςωπικών δεδομϋνων: Ιςτορικό αναδρομό, το 
ευρωπαώκό πλαύςιο 
 

Ζ 27
ε
 Απξηιίνπ ηνπ 2016 ζεκαηνδνηεί κηα κεγάιε αιιαγή ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

Δ.Δ.. Σε κέξα απηή νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (εθεμήο, ΓΚΠΓ [1]), ν νπνίνο επηθαηξνπνίεζε θαη 

νκνγελνπνίεζε ην πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ε Δ.Δ. είρε 

εηζάγεη απφ ην 1995. Ο θαλνληζκφο ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 24 Μαΐνπ 2016, ελψ δφζεθε 

κηα κεηαβαηηθή δηεηία γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαη ηελ πξνζαξκνγή 

ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ. Ξεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη απφ ηηο 25 Μαΐνπ 2018. 

Ο θαλνληζκφο βαζίζηεθε ζηελ πξνυπάξρνπζα Οδεγία 95/46/ΔΚ [2] ηε λνκνινγία 

ησλ αξρψλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ αιιά θαη ηνπ ΓΔΔ, εληζρχνληαο ζεκαληηθά ην 

βαζηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, παξέρνληαο ηζρπξφηεξα δηθαηψκαηα ζηνπο 

πνιίηεο θαη πνιιέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ηελ ελαξκφληζε θαη ηε δηαζπλνξηαθή 

ζπλεξγαζία γηα ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο κεηαμχ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. 

 

2.1 Ιςτορικό αναδρομό 
 

Ο ΓΚΠΓ ήηαλ ε «απάληεζε» ηεο ΔΔ ζε κηα εηθνζαεηία ξαγδαίσλ εμειίμεσλ, 

εηζαγσγήο επεκβαηηθψλ ηερλνινγηψλ ζε κηα νινέλα θαη πην παγθνζκηνπνηεκέλε 

νηθνλνκία, θαζψο θαη καδηθήο επέθηαζεο εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ραξαθηήξα ζρεδφλ ζε θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κε απνδνρή ηνπο 

απφ ηνπο πνιίηεο σο ηκήκα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Ζ έγθξηζε ηεο ζπλζήθεο ηεο 

Ληζαβφλαο [3] θαη ε αλαγσγή ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε 

ζεκειηψδεο δηθαίσκα ζηελ ΔΔ έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα αιιαγέο ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ην ζρέδην ηνπ ΓΚΠΓ ζηηο αξρέο ηνπ 

2012. Μεηά απφ καθξνρξφληεο δηαπξαγκαηεχζεηο, πηζαλφηαηα θαη ππφ ην βάξνο ησλ 

απνθαιχςεσλ ηνπ Edward Snowden, ε ΔΔ θαηέιεμε λα εγθξίλεη έλα θηιφδνμν 
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θείκελν. Κξίζηκν φκσο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΚΠΓ είλαη λα 

αληηιεθζνχκε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί. 

 

2.1.1 Ατομικϊ δικαιώματα και ελευθερύεσ 

 
Ζ ειεπζεξία θαη ε ηζφηεηα είλαη ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έλλνηαο ηεο ειεπζεξίαο είλαη λα κελ ππφθεηηαη θαλείο ζηε 

βνχιεζε ελφο άιινπ. ηε ζχγρξνλε δεκνθξαηία, ειεπζεξία ζεκαίλεη δπλαηφηεηα 

αλεκπφδηζηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αλεκπφδηζηα απφ εμσηεξηθέο 

παξεκβάζεηο. Σν θξάηνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη φηη φινη νη πνιίηεο απνιακβάλνπλ 

εμίζνπ απηή ηελ δπλαηφηεηα. πλεπψο, ηίζεηαη απηνκάησο έλα φξην ζηελ ειεπζεξία 

ηνπ θαζελφο θαη ηεο θαζεκηάο απφ εκάο: Ζ ειεπζεξία ησλ άιισλ. Δπνκέλσο, ε 

ειεπζεξία είλαη δηθαίσκα, αιιά ηαπηφρξνλα, επζχλε θαη ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ηεο 

ειεπζεξίαο ησλ άιισλ. 

Με πνηφλ φκσο ηξφπν εθθξάδεηαη ε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο ζηελ πξάμε ζηηο ζεκεξηλέο 

δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο; Ζ απάληεζε είλαη: κε ηελ αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ. Σν 

βαζηθφ θείκελν ζην νπνίν θαηνρπξψλνληαη ηα δηθαηψκαηα ελφο αλζξψπνπ, ηφζν σο 

άηνκν φζν θαη σο κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ είλαη ην χληαγκα ελφο θξάηνπο.  

Σα ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα δηαθξίλνληαη, κε βάζε ην πεξηερφκελφ 

ηνπο, ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο: 

Αηνκηθά δηθαηψκαηα: Απηά δίλνπλ ζην άηνκν ηε δπλαηφηεηα λα «ακχλεηαη» 

απέλαληη ζε ελδερφκελε απζαηξεζία ησλ νξγάλσλ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Σν θξάηνο 

πξέπεη λα απέρεη, λα κελ παξεκβαίλεη ζηε ζθαίξα ηεο ηδησηηθήο απηνλνκίαο. Σέηνηα 

δηθαηψκαηα είλαη γηα παξάδεηγκα ηα εμήο: πξνζσπηθή αζθάιεηα, αξρή ηνπ λφκηκνπ 

δηθαζηή, άζπιν ηεο θαηνηθίαο θαη πξνζηαζία ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, δηθαίσκα αλαθνξάο 

ζηηο αξρέο, ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, ειεπζεξία ηχπνπ θαη έθθξαζεο θ.α. 

Πνιηηηθά δηθαηψκαηα: Απηά εγγπψληαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηηο πνιηηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο. Σέηνηα δηθαηψκαηα είλαη γηα παξάδεηγκα ηα 

εμήο: Σν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, ε ίδξπζε ή ζπκκεηνρή ζε πνιηηηθφ 

θφκκα, ν δηνξηζκφο σο δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζε δεκφζηεο ζέζεηο, ν δηνξηζκφο σο 

ελφξθνπ θ.α. 

Κνηλσληθά δηθαηψκαηα: Απηά ζπληζηνχλ εγγπήζεηο γηα ηελ παξέκβαζε ηεο 
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πνιηηείαο ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ηελ εμαζθάιηζε παξνρψλ γηα ηε δηθαηφηεξε 

θαηαλνκή ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ. Σέηνηα δηθαηψκαηα είλαη γηα παξάδεηγκα ηα εμήο: 

ε πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ γάκνπ, ηεο κεηξφηεηαο θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ε 

πγεία, ε εξγαζία, ε ειεπζεξία ηεο ηέρλεο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο παηδείαο, ε 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θ.α. 

Φπζηθά, ην χληαγκα, εθηφο απφ δηθαηψκαηα, θαζηεξψλεη θαη ππνρξεψζεηο ησλ 

πνιηηψλ. Σέηνηεο ππνρξεψζεηο είλαη γηα παξάδεηγκα νη εμήο:  ζεβαζκφο ηνπ 

πληάγκαηνο θαη ηήξεζε ησλ λφκσλ, θνηλσληθή επζχλε θαη εζληθή αιιειεγγχε, 

θνξνινγηθή, ζηξαηνινγηθή θαη ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, θ.α.  

Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απνηειεί, φπσο 

είλαη εχθνιν λα θαηαιάβεη θαλείο,  αηνκηθφ δηθαίσκα. Δίλαη φκσο έλα «λέν» ζρεηηθά 

δηθαίσκα, ε θαηνρχξσζε ηνπ νπνίνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ επηθέξεη ε 

δπλαηφηεηα καδηθήο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ πνπ εηζήγαγε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

20νπ αηψλα ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο.  

 

2.1.2 Ευρωπαώκό χϊρτα δικαιωμϊτων του ανθρώπου και πρώτοι 
εθνικού νόμοι 

Ζ επνρή κεηά ην Β‘ Παγθφζκην Πφιεκν ζεκαηνδνηεί ηελ ζχλαςε ηζρπξψλ δηεζλψλ 

ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο θαηνρπξψλνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Σν 1948, ζηελ 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ [4] θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 

12
1
 ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο ηνπ αηφκνπ έλαληη 

απζαίξεησλ επεκβάζεσλ ηξίησλ (θαη θπξίσο ηνπ θξάηνπο) γηα πξψηε θνξά ζε δηεζλέο 

λνκηθφ θείκελν. Ζ Διιάδα θπξψλεη ηε δηαθήξπμε κε ην λ. 2329/1953.  

Σν 1950 ππνγξάθεηαη ε Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

(ΔΓΑ [5]) κε ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. ε απηή 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 ην Γηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 

δσήο.  

 

Άξζξν 8 ΔΓΑ 

1. Παλ πξφζσπνλ δηθαηνχηαη εηο ηνλ ζεβαζκφλ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 

                                                           
1
 Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα ππνζηεί απζαίξεηεο επεκβάζεηο ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ 

θαηνηθία ή ηελ αιιεινγξαθία ηνπ, νχηε πξνζβνιέο ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςεο ηνπ. Καζέλαο έρεη ην 

δηθαίσκα λα ηνλ πξνζηαηεχνπλ νη λφκνη απφ επεκβάζεηο θαη πξνζβνιέο απηνχ ηνπ είδνπο. 
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δσήο ηνπ, ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ. 

2. Γελ επηηξέπεηαη λα ππάξμε επέκβαζηο δεκνζίαο αξρήο ελ ηε αζθήζεη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνχηνπ, εθηφο εάλ ε επέκβαζηο αχηε πξνβιέπεηαη ππφ ηνπ λφκνπ 

θαη απνηειεί κέηξνλ ην νπνίνλ, εηο κίαλ δεκνθξαηηθήλ θνηλσλίαλ, είλαη 

αλαγθαίνλ δηα ηελ εζληθήλ αζθάιεηαλ, ηελ δεκνζίαλ αζθάιεηαλ, ηελ 

νηθνλνκηθήλ επεκεξίαλ ηεο ρψξαο, ηελ πξνάζπηζηλ ηεο ηάμεσο θαη ηελ 

πξφιεςηλ πνηληθψλ παξαβάζεσλ, ηελ πξνζηαζίαλ ηεο πγείαο ή ηεο εζηθήο, ή 

ηελ πξνζηαζίαλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ άιισλ. 

 

Σν δηθαίσκα απηφ, αλ θαη δελ θάλεη αλαθνξά ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα, δίλεη γηα 

πξψηε θνξά πξνζηαζία ζηνλ πνιίηε απφ αδηθαηνιφγεηεο παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο 

ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, φπσο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηθνηλσληψλ ηνπ ή ηελ 

πνηληθνπνίεζε ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπ δσήο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ην δηθαίσκα απηφ 

επεθηάζεθε ψζηε λα πξνζηαηεχεη θαη απφ ηελ επέκβαζε ηδησηψλ (π.ρ. απφ 

παξαθνινχζεζε επηθνηλσληψλ απφ εξγνδφηε) αιιά ρσξίο λα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

πξνζηαηεχεη έλα πνιίηε απφ ηηο πξάμεηο άιισλ αηφκσλ.  

Ζ αιιαγή πνπ επέβαιε ηελ αλάγθε γηα επέθηαζε ηεο πξνζηαζίαο κε έλα λέν 

δηθαίσκα ήξζε κε ηε νινέλα θαη ηαρχηεξε δηείζδπζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θξαηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 νη 

Ζ/Τ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο εξγαζίεο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, φπσο 

γηα κηζζνδνζίεο, δεκφζηα κεηξψα θαη αξρεία, κεγάια λνζνθνκεία θ.α.. Ο αξρηθά 

κεγάινο φγθνο ηνπο θαη ην ηεξάζηην θφζηνο ηνπο ζηαδηαθά κεηψλεηαη, ελψ 

ηαπηφρξνλα νη δπλαηφηεηέο ηνπο νινέλα θαη απμάλνληαη. Σε δεθαεηία ηνπ 1970 ε 

ζπδήηεζε επηθεληξψλεηαη ζηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ ηδησηηθή δσή φρη κφλν απφ ιάζε 

ζε απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίεο αιιά θαη γηα ην θφβν ηεο ρξήζεο θεληξηθψλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ απφ απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα. Σν ιεγφκελν «θαθέισκα» ήηαλ 

άιισζηε πξαθηηθή γλσζηή ηφζν ζην Γπηηθφ φζν θαη ζηνλ Αλαηνιηθφ θφζκν.  

Γηα πξψηε θνξά ν φξνο «Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ» (ζηα γεξκαληθά Datenschutz) 

εκθαλίδεηαη ζε λφκν ηνπ θξαηηδίνπ ηεο Έζζεο. Μάιηζηα, πξσηεξγάηεο ηνπ ζεσξείηαη 

έλαο Έιιελαο, ν πχξνο εκίηεο. Σα επφκελα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

αθνινπζνχλ θαη άιια θξάηε (νπεδία, Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο, 

Γαιιία, Απζηξία, Γαλία, Ννξβεγία θαη Λνπμεκβνχξγν). 
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Ζ λνκνζεζία γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν 

πνπ επέξρεηαη κε ηε ρξήζε Ζ/Τ∙ νη Ζ/Τ απφ ηε θχζε ηνπο δηεπθνιχλνπλ ηε καδηθή 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη λέεο ρξήζεηο απηψλ, ρσξίο θαλέλα φξην. Υσξίο ηνπο 

Ζ/Τ είλαη πνιχ πηζαλφ φηη φια ηα δεηήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε 

άιια λνκνζεηηθά εξγαιεία 

 

 Ζ λνκνζεζία γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηελ 

θαηάρξεζε ησλ αηνκηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

2.1.3 Η ύμβαςη 108 του υμβουλύου τησ Ευρώπησ για την 
προςταςύα δεδομϋνων 

 

Σν 1981 είλαη έλα ζεκείν θακπήο γηα ηελ λνκνζεζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σν 

έηνο απηφ ςεθίδεηαη απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ε χκβαζε 108  (γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ) [6]. Ζ πξάμε απηή ήηαλ θαη παξακέλεη ε κφλε λνκηθά δεζκεπηηθή 

δηεζλήο πξάμε ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (εθηφο 

ΔΔ). Κη απηφ γηαηί σο ζπλζήθε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο είλαη αλνηρηή ζε 

ππνγξαθή θαη απφ θξάηε εθηφο ηεο επξσπατθήο επείξνπ. Σνπιάρηζηνλ νθηψ (8) 

θξάηε, εθηφο απφ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηελ έρνπλ επηθπξψζεη έσο 

ζήκεξα (ζπλνιηθά 55 έσο ηα ηέιε ηνπ 2021). Ζ χκβαζε 108 θπξψζεθε απφ ηελ 

Διιάδα κε ην Ν.2068/1992, ελψ άξρηζε λα ηζρχεη απφ ηελ 1/1/1995. Πξφζθαηα, ην 

2018, ε ζχκβαζε ηξνπνπνηήζεθε κε πξφζζεην πξσηφθνιιν (10/10/2018) κε ζηφρν λα 

βειηησζεί θαη λα επηθαηξνπνηεζεί [7]. Ζ Διιάδα ππέγξαςε ην Πξσηφθνιιν ζηηο αξρέο 

ηνπ επηεκβξίνπ 2019 θαη πξέπεη λα εηζάγεη λφκν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.  

χκθσλα κε ηε ζπλζήθε, ηα θξάηε πνπ ηε ζπλππνγξάθνπλ απαηηείηαη λα ιάβνπλ 

απαξαίηεηα κέηξα ζηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία ψζηε λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο πνπ 

θαζνξίδεη ε ζπλζήθε κε ζηφρν λα εμαζθαιίδεηαη φηη ζηελ επηθξάηεηά ηνπο ζα είλαη 

ζεβαζηφ ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα φισλ ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλζήθεο είλαη φηη 

αλαγλσξίδεηαη φηη γηα θάπνηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξνχληαη πην θνληά 
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ζην ππξήλα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο 

δηαζθαιίζεηο πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηφ γηα θάπνηνλ λα ηηο επεμεξγαζηεί 

απηνκαηνπνηεκέλα. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ, δηεζλψο, θάπνηεο θαηεγνξίεο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αλαγλσξίδνληαη σο «εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ» ηα 

ιεγφκελα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

(…) Οη πιεξνθνξίεο πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ απνθαιχπηνπλ ηε θπιεηηθή 

πξνέιεπζε, ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο, φπσο θαη 

νη πιεξνθνξίεο πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ή ηελ 

ζεμνπαιηθή δσή, δελ δχλαληαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν απηνκαηνπνηεκέλεο 

επεμεξγαζίαο, εάλ ην εζσηεξηθφ δίθαην δελ πξνβιέπεη θαηάιιειεο εγγπήζεηο. Σν 

απηφ ηζρχεη γηα ηηο πιεξνθνξίεο πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ πνηληθέο 

θαηαδίθεο (…) 

ην άξζξν 13 ηεο ζπλζήθεο πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία εζληθψλ αξρψλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

2.2 Σο Ευρωπαώκό πλαύςιο προςταςύασ δεδομϋνων προ του ΓΚΠΔ 
 

Πξηλ εμεηάζνπκε ηελ εμέιημε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, είλαη ρξήζηκν λα δνχκε ζπλνπηηθά κε πνην ηξφπν είλαη 

δηαξζξσκέλν ην ζχζηεκα δηθαίνπ ηεο Έλσζεο. Σν ζχζηεκα απηφ δελ δηαθέξεη 

νπζησδψο απφ ην ζχζηεκα ησλ πεξηζζνηέξσλ Κ-Μ, αιιά έρεη ηηο δηθέο ηνπ 

ηδηαηηεξφηεηεο. 

Σν δίθαην ηεο ΔΔ πεξηιακβάλεη ην πξσηνγελέο θαη ην παξάγσγν δίθαην ηεο ΔΔ.  

 

Πξσηνγελέο Γίθαην: Οη πλζήθεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΔΔ [8]) θαη ε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ 

[9]), έρνπλ θπξσζεί απφ φια ηα θξάηε κέιε ηεο θαη απνηεινχλ ην «πξσηνγελέο δίθαην 

ηεο ΔΔ». ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ηα Κ-Μ πξνζπάζεζαλ, αιιά απέηπραλ, 

λα εηζάγνπλ θαη ζπλζήθε γηα ηε ζέζπηζε πληάγκαηνο ηεο Δπξψπεο.  

Παξάγσγν Γίθαην: Οη θαλνληζκνί, νη νδεγίεο θαη νη απνθάζεηο ηεο ΔΔ πνπ εθδίδνληαη 

απφ ηα ζεζκηθά ηεο φξγαλα θαηφπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο βάζεη ησλ πλζεθψλ. 

πλνπηηθά δηαθξίλεηαη ζε:  
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 Καλνληζκνί: Έρνπλ γεληθή, εληαία θαη απφιπηε ηζρχ, είλαη δεζκεπηηθνί πξνο 

φια ηα θξάηε κέιε θαη ηζρχνπλ άκεζα ζε θάζε θξάηνο κέινο. Έηζη, δελ 

απαηηείηαη έθδνζε νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο πξάμεο ή ζπκπιεξσκαηηθνχ 

κέηξνπ γηα λα εθαξκνζηεί ζην θάζε θξάηνο. Γεζκεχνπλ φρη κφλν ηα Κ-Μ ή 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αιιά επεθηείλνληαη θαη ζηνπο 

ηδηψηεο. Μπνξεί βέβαηα λα απαηηείηαη αληίζηνηρε ελαξκφληζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

δηθαίνπ ησλ Κ-Μ πξνο απνθπγή ζπγθξνχζεσλ. 

 Οδεγίεο: Δίλαη δεζκεπηηθέο κφλν σο πξνο ην απνηέιεζκα πνπ επηδηψθεηαη ζην 

θξάηνο κέινο πξνο ην νπνίν απεπζχλνληαη, αιιά αθήλνπλ ηελ επηινγή ηνπ 

ηξφπνπ θαη ησλ κέζσλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ εζληθψλ θξαηψλ, ηάζζνληαο κηα 

θαζνξηζκέλε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη 

πνπ ζέηεη. Απεπζχλνληαη κφλν ζην θξάηνο κέινο, ην νπνίν νθείιεη λα εηζάγεη 

λφκν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαη φρη άκεζα ζηνπο ηδηψηεο. 

 Απνθάζεηο: Δίλαη δεζκεπηηθέο άκεζα θαη ζην ζχλνιφ ηνπο, αιιά κφλν γηα 

απηνχο ζηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη.  

 Γλψκεο – πζηάζεηο: Γελ έρνπλ δεζκεπηηθή ηζρχ, αιιά βνεζνχλ ζηελ αζθαιή 

εξκελεία ηνπ δηθαίνπ. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο βέβαηα, έλαο θαλνληζκφο πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο επηκέξνπο 

ξπζκίζεηο πνπ αθήλνπλ ηελ επρέξεηα ζηα Κ-Μ λα επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο 

ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο, έρνπλ δειαδή θαη 

ραξαθηεξηζηηθά νδεγίαο. 

2.2.1 Η προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων ςτο δύκαιο τησ ΕΕ 

Οη αξρηθέο πλζήθεο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ δελ πεξηείραλ θακία αλαθνξά ζε 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαζψο ε ηφηε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα είρε 

ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ εγθαζίδξπζε θνηλήο αγνξάο. 

Θεκειηψδεο αξρή ε νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ζήκεξα είλαη ε αξρή ηεο δνηήο 

αξκνδηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε ΔΔ ελεξγεί κφλν εληφο ησλ νξίσλ ησλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ ηεο αλαζέηνπλ ηα θξάηε κέιε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο πλζήθεο 

ηεο. ε αληίζεζε κε φ,ηη ζπκβαίλεη κε ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, νη πλζήθεο ηεο 

ΔΔ δελ πξνβιέπνπλ θακία ξεηή αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. 

Χζηφζν, θαζψο ην ΓΔΔ ζηαδηαθά εμέδηδε απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο ελέηαζζε ηα 
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ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ζηηο ιεγφκελεο γεληθέο αξρέο ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ, θαη 

θαζψο νη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ έρνπλ αληίθηππν ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε ΔΔ πξνέβε 

ην 2000 ζηε δηαθήξπμε ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (εθεμήο Υάξηεο [10]). 

Ο Υάξηεο ελζσκαηψλεη ην πιήξεο θάζκα ησλ αηνκηθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ, ζε κία ζχλζεζε ησλ θνηλψλ 

ζπληαγκαηηθψλ παξαδφζεσλ θαη ησλ θνηλψλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ησλ Κ-Μ. 

Πεξηιακβάλεη 6 θεθάιαηα: αμηνπξέπεηα, ειεπζεξίεο, ηζφηεηα, αιιειεγγχε, 

δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ θαη δηθαηνζχλε. Αλ θαη αξρηθά είρε ηε κνξθή δηαθήξπμεο, 

θαηέζηε λνκηθά δεζκεπηηθφο σο πξσηνγελέο ελσζηαθφ δίθαην (θαηά παξαπνκπή ηνπ 

άξζξνπ 6 ΔΔ) κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζπλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ηελ 1/12/2009.  

Ο Υάξηεο εγγπάηαη ηφζν ην ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο (άξζξν 7) 

φζν θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (άξζξν 8). πλεπψο, 

απφ ην 2009, ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έρεη αλαρζεί 

κέζσ ησλ ζπλζεθψλ ζε ζεκειηψδεο δηθαίσκα γηα ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ, αθφκα θαη 

γηα ηα Κ-Μ πνπ δελ έρνπλ ζρεηηθή ζπληαγκαηηθή πξφβιεςε. Πιένλ –ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία πνπ εηζήγαγε ε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο- ε ΔΔ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα λνκνζεηήζεη ζε επίπεδν Έλσζεο κε ηξφπν 

πνπ λα εμαζθαιίδεη άκεζε εθαξκνγή ξπζκίζεσλ ζε φια ηα Κ-Μ. 

Άξζξν 8 – Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

1.   Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ. 

2.   Ζ επεμεξγαζία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη λνκίκσο, γηα 

θαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο θαη κε βάζε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή γηα 

άιινπο ζεκηηνχο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν. Κάζε πξφζσπν δηθαηνχηαη 

λα έρεη πξφζβαζε ζηα ζπιιερζέληα δεδνκέλα πνπ ην αθνξνχλ θαη λα επηηπγράλεη ηε 

δηφξζσζή ηνπο. 

3.   Ο ζεβαζκφο ησλ θαλφλσλ απηψλ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν αλεμάξηεηεο αξρήο. 

Ζ αιιαγή απηή είλαη κηα ζεκαληηθή εμέιημε. Οη παιηφηεξνη θαλφλεο ηεο ΔΔ πεξί 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ βαζίδνληαλ ζηελ αλάγθε γηα νξζή ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζέγγηζεο ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ, ψζηε λα κελ 
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εκπνδίδεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ εληφο ηεο ΔΔ. Πιένλ ε 

πξνζέγγηζε ηνπ δηθαηψκαηνο δελ αθνξά κφλν ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο αιιά 

μεθάζαξα θαη ηελ πξνζηαζία ην ππξήλα ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο, ελψ θαιχπηεη φια 

ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΔ, αθφκα θαη ηελ αζηπλνκηθή θαη δηθαζηηθή 

ζπλεξγαζία.  

2.2.2 Η εξϋλιξη του δικαύου τησ ΕΕ ςε ςχϋςη με τα προςωπικϊ 
δεδομϋνα 

Ήδε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 αξθεηά Κ-Μ δηέζεηαλ εζληθή λνκνζεζία γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ελψ ηα πεξηζζφηεξα είραλ ππνγξάςεη θαη ηε χκβαζε 108 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Οη δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο αλά Κ-Μ έζεηαλ εκπφδηα 

ζηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Έηζη πξνέθπςε ε αλάγθε γηα ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ απηψλ, ψζηε 

αθελφο λα δηαζθαιίδεηαη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο θαη αθεηέξνπ ειεχζεξε ξνή ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ.  Ζ 

ειεχζεξε θπθινθνξία εκπνξεπκάησλ, θεθαιαίσλ, ππεξεζηψλ θαη πξνζψπσλ ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά απαηηνχζε ειεχζεξε ξνή ησλ δεδνκέλσλ θαη απηφ έπξεπε λα 

ζπκβαίλεη ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ. 

Σν 1995 εγθξίλεηαη ε πξψηε λνκηθή πξάμε ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ, ε νδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 24εο Οθησβξίνπ 1995, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία 

ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Ζ νδεγία είρε σο βάζε ηε ζχκβαζε 108 θαη ηηο πθηζηάκελεο 

εζληθέο λνκνζεζίεο θαη εηζήγαγε ηελ ππνρξέσζε ζηα Κ-Μ λα λνκνζεηήζνπλ κε βάζε 

ηα εμήο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 ειεχζεξε ξνή δεδνκέλσλ εληφο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

 εληαίν (ηζνδχλακν) θαη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 θαζηέξσζε ησλ αλεμάξηεησλ επνπηηθψλ αξρψλ 

 εδαθηθφ πεδίν εθαξκνγήο πνπ πεξηιακβάλεη θαη θξάηε ΔΟΥ 

ηα Κ-Μ δφζεθαλ πεξηνξηζκέλα πεξηζψξηα ειηγκνχ θαηά ηελ κεηαθνξά ηεο νδεγίαο, 

ψζηε λα επηηεπρζεί κεγάιν επίπεδν νκνηνγέλεηαο ηεο λνκνζεζίαο, ελψ πξνβιέθζεθε 

θαη νκάδα εξγαζίαο γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ησλ Κ-Μ θαη 
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κε γλσκνδνηηθφ ξφιν. Γεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ νκάδα εξγαζίαο πξνβιεπφηαλ ζην 

άξζξν 29 ηεο Οδεγίαο, θαζηεξψζεθε γηα απηήλ ν φξνο «Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 

29» (Article 29 Working Party) – εθεμήο, Ο.Δ ηνπ άξζξνπ 29. Ζ νδεγία δελ 

κπνξνχζε λα ξπζκίζεη ζέκαηα αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο 

ππνζέζεηο, ηα νπνία δελ είραλ ζρέζε κε ηε ξχζκηζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, 

αληηθείκελν πνπ ήηαλ ν ζηφρνο ηεο ΔΔ ζε εθείλν ην ζηάδην. 

Λίγα ρξφληα κεηά, ην 2001 εθδφζεθε ν Καλνληζκφο (ΔΔ) 2001/45, ν νπνίνο αθνξά 

ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ φξγαλα θαη νξγαληζκνχο 

ηεο Δ.Δ. Ο θαλνληζκφο απηφο αθνινπζνχζε ηηο ίδηεο βαζηθέο αξρέο. 

Δμεηδίθεπζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα απνηέιεζε ε νδεγία 

97/66/ΔΚ ε νπνία πνιχ γξήγνξα, εληφο πέληε εηψλ, αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ  νδεγία 

2002/58/EΚ [11] ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 

ηε ιεγφκελε νδεγία «e-Privacy».  Ζ νδεγία απηή, ε νπνία ηζρχεη θαη ζήκεξα (κεηά 

απφ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ Οδεγία 2009/136/ΔΚ [12]), απνηειεί lex-specialis 

λνκνζεηηθφ θείκελν, εηζάγνληαο εηδηθνχο θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, νη νπνίνη 

εθαξκφδνληαη απφ παξφρνπο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. 

2.2.3 Η ανϊγκη για τροποπούηςη τησ οδηγύασ 95/46/ΕΚ 

Αλ θαη ε νδεγία ηνπ 1995 είρε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ Κ-

Μ θαη έλα απμεκέλν επίπεδν πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ, ζηελ πξάμε κεηαθέξζεθε κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε Κ-Μ. Οη βαζηθνί θαλφλεο ήηαλ κελ θνηλνί, αιιά ζε θάζε 

θξάηνο ππήξραλ νξηζκνί πνπ δηέθεξαλ θαη θαλφλεο πνπ εξκελεχηεθαλ δηαθνξεηηθά 

ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο. Ζ ππνρξέσζε ηεο νδεγίαο λα εμαζθαιηζηεί έλα ειάρηζηνλ 

κελ αιιά πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο νδήγεζε θάπνηα Κ-Μ ζε εηζαγσγή 

κεγαιχηεξσλ πεξηνξηζκψλ, ελψ άιια Κ-Μ πξνηηκνχζαλ πεξηζζφηεξν αλνηρηνχο γηα 

ηελ αγνξά θαλφλεο. Δπίζεο, ηα επίπεδα επηβνιήο ηεο λνκνζεζίαο θαη ε βαξχηεηα ησλ 

θπξψζεσλ δηέθεξαλ αξθεηά. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη απφ ην ρξφλν θαηάξηηζεο ηεο 

νδεγίαο, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, είραλ ζπληειεζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2010 ε αγνξά φδεπε 

νινέλα θαη ζε πεξηζζφηεξν παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία. Οη κηθξέο ή κεγάιεο 
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δηαθνξνπνηήζεηο ζηα Κ-Μ δπζρέξαηλαλ πνιχ ηε δηαζπλνξηαθή ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη έθαλαλ ηελ εληαία αγνξά πξαθηηθά πνιχ δχζθνιε. ινη απηνί νη 

ιφγνη θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηε κεηαξξχζκηζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, κε ηελ νπνία 

κάιηζηα δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηελ ΔΔ λα λνκνζεηήζεη θαη γηα ηα δεηήκαηα 

αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζία, έδσζε ηελ επθαηξία γηα κηα επξεία 

αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

 

 

2.3 Σο Ελληνικό θεςμικό πλαύςιο ϋωσ το  ΓΚΠΔ 
 

2.3.1 Ο ν. 2472/1997 – πρώτοσ νόμοσ για τα προςωπικϊ δεδομϋνα 
ςτην Ελλϊδα 

Ζ Διιάδα, κέρξη θαη ην 1997 είρε έλα αηειέο πιαίζην πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Ζ ρψξα καο είρε θπξψζεη απφ ην 1992 ηε ζχκβαζε 108 ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο, ε νπνία άξρηζε λα ηζρχεη απφ ην 1995, αιιά ρσξίο λα εθαξκφδεηαη 

ζηελ πξάμε. Ζ βαζηθή αιιαγή έγηλε κε ηελ εηζαγσγή ηνπ λ. 2472/1997 [13] 

«Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» 

(ΦΔΚ Α 50/10.04.1997). Με ην λφκν απηφ ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε 

ηάμε ε νδεγία 95/46/ΔΚ. Ο λφκνο δελ είρε άκεζε ζπληαγκαηηθή αλαθνξά, αιιά 

ππνζηεξίδεηαη φηη κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί ζηα άξζξα 2§1, 5§1, 9§1 θαη 19 ηνπ 

πληάγκαηνο ηνπ 1975 κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 1986. Απφ ην 1997 θαη κεηά 

μεθίλεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ) σο αλεμάξηεηεο αξρήο (αιιά αθφκα ρσξίο άκεζε 

ζπληαγκαηηθή ζεκειίσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο).  

πσο ήηαλ αλακελφκελν, ν λφκνο αθνινπζνχζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νδεγία 

95/46/ΔΚ, εηζάγνληαο φκσο λέεο εηδηθφηεξεο έλλνηεο πνπ εκθαλίζηεθαλ κφλν ζηελ 

Διιάδα, φπσο ε «δηαζχλδεζε» αξρείσλ αιιά ρσξίο λα αμηνπνηήζεη φιεο ηηο επειημίεο 

πνπ άθελε ε νδεγία. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζην αξρηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ ηεο ΔΔ πξνβιεπφηαλ, σο κέηξν πξφιεςεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ε γλσζηνπνίεζε ζηηο επνπηηθέο αξρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

απηψλ θαη ε αδεηνδφηεζε φζσλ ελείραλ επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. Καζψο 

ε αξρηθή έθδνζε ηνπ λ. 2472/1997 είρε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο απφ ηηο ππνρξεψζεηο 
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γλσζηνπνίεζεο θαη άδεηαο, φιεο νη επηρεηξήζεηο, αθφκα θαη νη πην κηθξέο, είραλ ηε 

γξαθεηνθξαηηθή ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηήζνπλ ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

αθφκα θαη ηηο πην ηππηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. αξρεία πξνζσπηθνχ θαη 

πειαηψλ). Απηφ νδήγεζε ζηελ ππνβνιή εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ γλσζηνπνηήζεσλ 

αξρείνπ έσο ην 1999. Φπζηθά ν λφκνο ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα εμαηξνχληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο νη ηππηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

2.3.2 Σο ϊρθρο 9Α του υντϊγματοσ 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, αθφκα θαη κεηά ηελ 

ςήθηζε ηνπ λ. 2472/1997 είρε δερζεί ακθηζβήηεζε, ιφγσ ηεο κε ξεηήο 

ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο. Παξάιιεια, αθφκα κεγαιχηεξε ακθηζβήηεζε είρε 

δερζεί ε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ σο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο. Γηα πνιινχο, ε έλλνηα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο, δειαδή κηαο δεκφζηαο αξρήο 

κε ειεγρφκελεο απφ ηελ θιαζηθή εθηειεζηηθή εμνπζία (θπβέξλεζε), ε νπνία ήηαλ 

κάιηζηα ζε ζέζε λα ειέγρεη σο έλα βαζκφ, δνκέο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, ήηαλ 

μέλε πξνο ην Διιεληθφ χληαγκα.  

Ζ ζπδήηεζε απηή ηειείσζε ην 2001 κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο, φηαλ θαη 

πξνζηέζεθε ην άξζξν 9
Α
 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Μάιηζηα, 

κε ηνλ ηξφπν απηφ, ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε επξχηεξε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο νδεγίαο, θαζψο ε εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ λφκνπ δελ πεξηνξηδφηαλ 

ζε φζα ζέκαηα κπνξεί λα ξπζκίζεη ην δίθαην ηεο ΔΔ, αιιά αθφκα θαη ζε απηά πνπ 

είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ ηνπ εθαξκνγήο, φπσο ε εζληθή αζθάιεηα. Ήδε ζην λ. 

2472/1997 πξνβιεπφηαλ ε δπλαηφηεηα ηεο ΑΠΓΠΥ, ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο 

(π.ρ. παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ ηεο), λα ειέγρεη αθφκα θαη ηελ Δζληθή Τπεξεζία 

Πιεξνθνξηψλ. 

 

Άξζξν 9Α πληάγκαηνο: Καζέλαο έρεη δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηε ζπιινγή, 

επεμεξγαζία θαη ρξήζε, ηδίσο κε ειεθηξνληθά κέζα, ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, 

φπσο λφκνο νξίδεη. Ζ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δηαζθαιίδεηαη απφ 

αλεμάξηεηε αξρή, πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί, φπσο λφκνο νξίδεη 

Παξάιιεια, κε ην άξζξν 101
Α
 ηνπ πληάγκαηνο θαηνρπξψλεηαη θαη ζπληαγκαηηθά ε 

αλεμαξηεζία ηεο ΑΠΓΠΥ (κηα απφ ηηο πέληε αξρέο) ελψ θαζνξίδεηαη θαη ν ηξφπνο 

επηινγήο ηνπο, κε απμεκέλε πιεηνςεθία ηεο δηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο. 
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2.3.3 Λοιπό ςχετικό νομοθεςύα 

Ο λ. 2472/1997 δέρζεθε, θαηά θαηξνχο, κηθξέο αιιαγέο, ρσξίο λα δηαθνξνπνηεζνχλ 

νπζηαζηηθά νη βαζηθέο ηνπ αξρέο∙ απηφ άιισζηε ζα ήηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ νδεγία 

95/46/ΔΚ. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ην εζληθφ δίθαην εκπινπηίζηεθε κε άιιεο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ελψ αθνινχζεζε ηηο αιιαγέο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ. Δηδηθφηεξα 

αλαθέξνπκε ηα εμήο: 

 Ν. 3471/2006 [14] «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» Ο λφκνο απηφο 

ελαξκφληζε ην εζληθφ δίθαην κε ηελ νδεγία «ePrivacy» 2002/58/ΔΚ. 

Αληηθαηέζηεζε ην λ. 2774/1999. Ο λφκνο απηφο ηζρχεη έσο ζήκεξα κε 

δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο, νη βαζηθφηεξεο ησλ νπνίσλ έρνπλ επέιζεη κε ην λ. 

4070/2012 βάζεη ηεο νδεγίαο 2009/136/ΔΚ. Γηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ 

αλαιχνληαη ζηελ Δλφηεηα 13. 

 Ν. 3917/2011  «Γηαηήξεζε δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη ή ππνβάιινληαη ζε 

επεμεξγαζία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή δεκφζησλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ (ελαξκφληζε 

κε 2006/24/EΚ), ρξήζε ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο κε ηε ιήςε ή θαηαγξαθή 

ήρνπ ή εηθφλαο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο». Ο λφκνο απηφο, 

ζην πξψην ηνπ κέξνο, κεηαθέξεη ζην εζληθφ δίθαην ηελ νδεγία 2006/24/EΚ, ε 

νπνία ελ ησ κεηαμχ έρεη αθπξσζεί απφ ην ΓΔΔ, ρσξίο φκσο λα έρνπλ 

αθπξσζεί θαη νη ζρεηηθνί εζληθνί λφκνη. ην άξζξν 14 ηνπ λφκνπ, εηζήρζε 

εηδηθφ άξζξν, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο ΑΠΓΠΥ, γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία 

ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο κε ηε ιήςε ή θαηαγξαθή ήρνπ ή εηθφλαο ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο, κε ην νπνίν νξηνζεηήζεθε ε ρξήζε θακεξψλ απφ δεκφζηεο 

αξρέο. ρεηηθή ζπδήηεζε γίλεηαη θαη ζηελ Δλφηεηα 14. 

2.4 Σο αναθεωρημϋνο πλαύςιο προςταςύασ δεδομϋνων ςτην Ελλϊδα 
To Μάην ηνπ 2016 εγθξίζεθε ζηελ ΔΔ κηα δέζκε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ πνπ θηινδνμνχλ λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ Δπξψπε γηα ηελ 

ςεθηαθή επνρή. Ζ δέζκε απηή πεξηιακβάλεη δχν βαζηθά εξγαιεία, ηνλ Καλνληζκφ 

(ΔΔ) 2016/679 θαη ηελ Οδεγία (EE) 2016/680. 
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2.4.1 Γενικόσ κανονιςμόσ για την προςταςύα δεδομϋνων (ΓΚΠΔ) 

Ο «Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ 

(Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ)» έγηλε πνιχ γξήγνξα γλσζηφο 

ζε φιν ηνλ θφζκν σο GDPR (General Data Protection Regulation). Απνηειεί έλα 

νπζηαζηηθφ βήκα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ θαη 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε δηεπθξίληζε ησλ 

θαλφλσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο δεκφζηνπο θνξείο ζηελ εληαία ςεθηαθή αγνξά. 

Πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ζηα δηάθνξα εζληθά λνκνζεηηθά 

ζπζηήκαηα κε ηηο δηαδηθαζίεο ζπλεθηηθφηεηαο αιιά θαη ηνλ πεξηηηφ δηνηθεηηθφ θφξην, 

κε θαηάξγεζε δηαδηθαζηψλ φπσο νη γλσζηνπνηήζεηο. Ζ εηζαγσγή ηεο αξρήο ηεο 

ινγνδνζίαο, κεηαθέξεη πιένλ κεγάιν βάξνο απφδεημεο ηεο λνκηκφηεηαο, πξνιεπηηθά, 

ζηηο εηαηξείεο θαη ηνπο δεκφζηνπο θνξείο. Παξάιιεια, είλαη ζρεδηαζκέλνο κε ηξφπν 

πνπ εθηηκάηαη φηη ζα αληέμεη πεξηζζφηεξν ζηηο κειινληηθέο ηερλνινγηθέο αιιαγέο. Ο 

θαλνληζκφο ελζσκαηψζεθε θαη ζηε ζπκθσλία κε ηνλ ΔΟΥ ψζηε λα εθαξκφδεηαη θαη 

απφ ηηο ηξεηο ρψξεο ηεο πνπ δελ είλαη κέιε ηεο ΔΔ (Ννξβεγία, Ηζιαλδία, 

Ληρηελζηάηλ).  

Χο θαλνληζκφο, μεθίλεζε λα ηζρχεη άκεζα ζε φια ηα ΚΜ απφ ηηο 25/5/2016, αιιά 

δφζεθε ζε φινπο ηνπο θνξείο έλα δηάζηεκα πξνζαξκνγήο. Ο ΓΚΠΓ ραξαθηεξίζηεθε 

κεξηθέο θνξέο σο θαλνληζκνδεγία. Σα ΚΜ έπξεπε, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία 

εθαξκνγήο ηνπ, λα εηζάγνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο δίθαην νξηζκέλα κέηξα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ (π.ρ. λα νξίζνπλ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή) ελψ ζε ιίγα ζπγθεθξηκέλα 

άξζξα ηνπ έρεη δνζεί επειημία ζηα ΚΜ λα δηαθνξνπνηεζνχλ σο έλα βαζκφ ή λα 

πξνζδηνξίζνπλ εηδηθφηεξνπο θαλφλεο γηα ζπγθεθξηκέλεο επεμεξγαζίεο. ηηο 25/5/2018 

ν ΓΚΠΓ ηέζεθε ζε εθαξκνγή, αθφκα θη αλ έλα ΚΜ (φπσο ε Διιάδα) δελ είρε 

νινθιεξψζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ κε εζληθφ λφκν. 

2.4.2 Οδηγύα για την προςταςύα των δεδομϋνων ςτο πλαύςιο τησ 
επιβολόσ του νόμου 

Σν «αδειθάθη» ηνπ ΓΚΠΓ είλαη ε Οδεγία (EE) 2016/680 [15]. Ζ νδεγία απηή, 

πξνζηαηεχεη ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, 
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φηαλ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ αξρέο επηβνιήο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ζθνπνχο 

επηβνιήο ηνπ λφκνπ (πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη θαηαρξεζηηθά σο «αζηπλνκηθή» 

νδεγία), φπσο ε Αζηπλνκία, ην Ληκεληθφ ή θαη ε Ππξνζβεζηηθή, φηαλ ην αληηθείκελφ 

ηνπο είλαη ε δίσμε εγθιεκάησλ. Γηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζπκάησλ, καξηχξσλ θαη ππφπησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ θαη δηεπθνιχλεη 

ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Οη δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο αθνινπζνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηε 

ινγηθή ηνπ ΓΚΠΓ. ε κεγάιν βαζκφ νη ππνρξεψζεηο ησλ ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο 

θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ είλαη παξφκνηα, κε εμαηξέζεηο 

πνπ είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ αξρψλ απηψλ. 

Μάιηζηα, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο «αζηπλνκηθέο» αξρέο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηελ 

νδεγία 2016/680 γηα θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (απηέο πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο) ελψ γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (απηέο πνπ είλαη 

δηνηθεηηθήο θχζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ) εθαξκφδνπλ 

ην ΓΚΠΓ. 

Ζ νδεγία ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 5 Μαΐνπ 2016 θαη ηα ΚΜ φθεηιαλ λα ηε κεηαθέξνπλ 

ζην εζληθφ ηνπο δίθαην έσο ηηο 6 Μαΐνπ 2018. Ζ Διιάδα θαζπζηέξεζε πάλσ απφ έλα 

έηνο ζηε κεηαθνξά ηεο νδεγίαο. 

2.4.3 Η εφαρμογό του αναθεωρημϋνου πλαιςύου ςτην Ελλϊδα – ν. 
4624/2019 

Με ηνλ λ. 4624/2019 (ΦΔΚ Α‘137/29.8.2019 [16]) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» ειήθζεζαλ ηα απαξαίηεηα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ ΓΚΠΓ θαη παξάιιεια 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ε Οδεγία 2016/680.  

Γηα ηε ελζσκάησζε ησλ δχν επξσπατθψλ θεηκέλσλ δεκηνπξγήζεθε 

λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή, νη εξγαζίεο ηεο νπνίαο δηήξθεζαλ κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Σειηθά, θαη ππφ ηελ απεηιή πξνζηίκνπ απφ ηελ ΔΔ ιφγσ κε ελζσκάησζεο 

ηεο νδεγίαο 2016/680, ν λφκνο 4624/2019 ςεθίζηεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2019 κε ηε 
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δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο. Μεηά ηελ έθδνζή ηνπ, ε ΑΠΓΠΥ (ε νπνία δελ είρε 

πξνιάβεη λα γλσκνδνηήζεη γηα ην ηειηθφ ζρέδην ηνπ λφκνπ, παξά κφλν άηππα θαη ζε 

ελδηάκεζεο εθδφζεηο ηνπ πνπ δηέθεξαλ απφ ηελ ηειηθή [17]) εμέδσζε αλαιπηηθή 

γλσκνδφηεζε [18] κε ηελ νπνία άζθεζε θξηηηθή ζε αξθεηέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. Ζ 

Αξρή επεζήκαλε φηη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απφ απηή δελ ζα ηχρνπλ 

εθαξκνγήο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4624/2019, νη 

νπνίεο ζα θξηζνχλ φηη έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ ΓΚΠΓ ή δελ βξίζθνπλ έξεηζκα ζε 

«ξήηξεο αλνίγκαηνο – εμεηδίθεπζεο» ελψ έθαλε πιείζηεο παξαηεξήζεηο γηα κε νξζή 

ελζσκάησζε ζε δηάθνξα άξζξα ηνπ λφκνπ. Κάπνηα απφ ηα βαζηθά ζεκεία θξηηηθήο 

είλαη ε κε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο «εζληθήο λνκηθήο βάζεο» γηα επεμεξγαζίεο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε κε νξζή εμεηδίθεπζε θαλφλσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, νη εθηεηακέλνη πεξηνξηζκνί ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ρσξίο λα νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο δηαζθάιηζεο (φπσο απαηηεί 

ν ΓΚΠΓ), ε απνπζία ξχζκηζεο γηα ηα δηθαζηήξηα, ε εμαίξεζε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο 

(δήηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ξπζκίζεη ην δίθαην ηεο ΔΔ, αιιά απνξξέεη απφ ην 

χληαγκα), νη επξχηαηεο εμαηξέζεηο ζε ζρέζε κε ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο θαη πιεξνθφξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο γηα 

δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο, ε εηζαγσγή ηεο ζπγθαηάζεζεο σο λνκηθήο βάζεο γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο νδεγίαο 2016/680 θ.α. 

Πξαθηηθά, απηφ ζεκαίλεη φηη έλαο δεκφζηνο θνξέαο πνπ δξα σο ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο, νθείιεη, θαη’ αξρήλ, λα αλαηξέρεη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ΓΚΠΓ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4624/2019 κφλν φηαλ είλαη μεθάζαξν φηη ν 

εζληθφο απηφο λφκνο δε βξίζθεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ην ΓΚΠΓ. 

Δπνκέλσο, ην ζεκεξηλφ (αξρέο 2022) ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη:  

 Σν ΓΚΠΓ (Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679) [1] 

 Σν λ. 4624/2019 [16] ν νπνίνο εθαξκφδεηαη: 

i. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο «αζηπλνκηθήο» νδεγίαο 2016/680 [15] 

(θεθάιαην Γ ηνπ λφκνπ) θαη 

ii. ε φζεο πεξηπηψζεηο ν ΓΚΠΓ πξνβιέπεη ξήηξεο αλνίγκαηνο ή 

εμεηδίθεπζεο (δειαδή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα Κ-Μ λα λνκνζεηήζνπλ) 

 Σν λ. 3471/2006 (κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ) [14] πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ 
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επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ παξφρνπο ππεξεζηψλ  

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο (θαη ηνπ νπνίνπ νη δηαηάμεηο επεξεάδνπλ ηνπο 

θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ζε ιίγεο, θαζνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο). 

 

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ ηφζν γηα δεκφζην φζν θαη γηα ηδησηηθφ ηνκέα. ηε ζπλέρεηα 

αλαιχνπκε ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κε θχξην 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην δεκφζην ηνκέα (αλ θαη πνιιά δεηήκαηα ηζρχνπλ απηνχζηα θαη 

γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα). Μάιηζηα, ην άξζξν 4 ζηνηρ. α‘ ηνπ λ. 4624/2019 νξίδεη ηνπο 

δεκφζηνπο θνξείο σο «νη δεκφζηεο αξρέο, νη αλεμάξηεηεο θαη ξπζκηζηηθέο δηνηθεηηθέο 

αξρέο, ηα λνκηθά  πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη επηρεηξήζεηο απηψλ, νη 

θξαηηθέο ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί, ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ή ε δηνίθεζή ηνπο νξίδεηαη απφ απηφ». 

 

2.5 Βιβλιογραφύα για περιςςότερη μελϋτη 

 Πνιηηηθή θαη Γίθαην, Β΄ Γεληθνχ Λπθείνπ, Καιιηφπε Παπαθσλζηαληίλνπ, 

Λεσλίδαο Καηζίξαο [19] 

 T4DATA Project - The DPO Handbook - Guidance for data protection 

officers in the public and quasi‐public sectors on how to ensure compliance 

with the European Union General Data Protection Regulation - Douwe Korff 

and Marie Georges [20] 

 Οξγαληζκφο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο  (FRA - CoE) – Δγρεηξίδην ζρεηηθά κε ηελ 

επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(έθδνζε 2018) [21] 

 Βαζίιεο σηεξφπνπινο - Σν άξζξν 9Α ηνπ πληάγκαηνο 1975/1986/2001 

[22]  
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3. Ο ΓΚΠΔ: τόχοσ και πεδύο εφαρμογόσ 
 

Ο ΓΚΠΓ είλαη έλα λνκνζεηηθφ θείκελν κε ηδηαίηεξε νξνινγία. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εηψλ κεηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ έρνπλ παγησζεί νη βαζηθέο 

έλλνηεο θαη νη βαζηθνί νξηζκνί ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Οη 

νξηζκνί απηνί κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηε λνκνζεζία άιισλ θνξέσλ. Πξηλ ινηπφλ 

αξρίζνπκε λα αλαιχνπκε ηε λνκνζεζία, αο πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο 

βαζηθέο ηεο έλλνηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα είκαζηε ζε ζέζε λα εξκελεχζνπκε ην 

ξφιν ελφο θνξέα ηνπ δεκνζίνπ (αιιά θαη ηδησηηθνχ) ηνκέα ζην «νηθνζχζηεκα» κηαο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Οη νξηζκνί πνπ ζα αλαιχζνπκε 

πεξηέρνληαη, θπξίσο, ζην άξζξν 4 ηνπ ΓΚΠΓ. 

3.1 Σι εύναι Δεδομϋνα Προςωπικού Χαρακτόρα; 
Ο νξηζκφο ηνπ ΓΚΠΓ γηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (ηα νπνία ζπρλά, ζηελ 

θαζνκηινπκέλε, απνθαινχληαη απιά «πξνζσπηθά δεδνκέλα») είλαη: «θάζε 

πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν («ππνθείκελν 

ησλ δεδνκέλσλ»)· ην ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν είλαη εθείλν ηνπ νπνίνπ ε 

ηαπηφηεηα κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, άκεζα ή έκκεζα, ηδίσο κέζσ αλαθνξάο ζε 

αλαγλσξηζηηθφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο, φπσο φλνκα, ζε αξηζκφ ηαπηφηεηαο, ζε δεδνκέλα 

ζέζεο, ζε επηγξακκηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηαπηφηεηαο ή ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

παξάγνληεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε ζσκαηηθή, θπζηνινγηθή, γελεηηθή, ςπρνινγηθή, 

νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή ή θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θπζηθνχ πξνζψπνπ» 

Ο νξηζκφο είλαη πάξα πνιχ επξχο αιιά πάξα πνιχ εχθνιν λα γίλεη θαηαλνεηφο. Γηα 

λα απνηειεί κία πιεξνθνξία πξνζσπηθφ δεδνκέλν, ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Να είλαη πιεξνθνξία, αλεμαξηήησο είδνπο, πνπ… 

 αλαθέξεηαη (κπνξεί λα απνδνζεί), έκκεζα ή άκεζα,  

 ζε έλα θπζηθφ πξφζσπν
2
.  

Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ επξσπατθή λνκνζεζία, θάζε πιεξνθνξία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε έλαλ άλζξσπν ελ δσή, θαιχπηεηαη θαη‘ αξρήλ απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα λα θξηζεί θαηά πφζνλ έλα θπζηθφ πξφζσπν 

είλαη ηαπηνπνηήζηκν, αλ δειαδή κηα πιεξνθνξία κπνξεί άκεζα ή έκκεζα λα απνδνζεί 

                                                           
2
 Φπζηθφ πξφζσπν: άλζξσπνο ελ δσή. Ο νξηζκφο δελ θαιχπηεη ζαλφληεο.  
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ζε έλα άλζξσπν, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα κέζα ηα νπνία είλαη 

επιφγσο πηζαλφ φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα ηελ άκεζε ή έκκεζε εμαθξίβσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. Μάιηζηα, δελ έρεη ζεκαζία αλ ηα κέζα απηά 

είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ θαηφρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ. Έκκεζε ηαπηνπνίεζε κπνξεί λα 

γίλεη θαη κε δηαζηαχξσζε κε άιιεο γλσζηέο πεγέο. 

 

Παξάδεηγκα:  ε κηα βάζε δεδνκέλσλ ελφο Τπνπξγείνπ, θάζε ηηκή (φξηζκα) κηαο 

νληφηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε έλαλ άλζξσπν (π.ρ. ζε έλα πνιίηε) είλαη  πξνζσπηθφ 

δεδνκέλν (π.ρ. νλνκαηεπψλπκν, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, εκεξνκελία γέλλεζεο θ.α.). 

Πξνζσπηθφ δεδνκέλν φκσο απνηειεί θαη θάζε άιιε ηηκή, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε άιιε 

νληφηεηα, αλ κέζσ εξσηεκάησλ ή κέζσ δηαζχλδεζεο –αθφκα θαη κε άιιεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ-, απηή ε ηηκή κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε έλα άλζξσπν (π.ρ. αλ ππάξρεη 

πίλαθαο ζε έλαλ νξγαληζκφ κε ηνπο αθξηβείο κηζζνχο αλά θαηεγνξία ππαιιήινπ θαη 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ελψ ηαπηφρξνλα ζε άιινλ πίλαθα κε ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαηαγξάθεηαη, γηα θάζε ππάιιειν νλνκαζηηθά, ηφζν ε θαηεγνξία ηνπ φζν θαη ε 

πξνυπεξεζία ηνπ: ζπλδπαζκφο ησλ δχν πηλάθσλ επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

κηζζνχ γηα ηνλ θάζε ππάιιειν). 

 

Ο Καλνληζκφο δίλεη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα κεξηθέο θαηεγνξίεο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, ζέινληαο λα δψζεη έκθαζε ζε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο. Σέηνηα π.ρ. είλαη 

ηα αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ηα δεδνκέλα ηεο ζέζεο ελφο πξνζψπνπ (π.ρ. 

απφ ην GPS ηνπ θηλεηνχ καο), ηα επηγξακκηθά (online) αλαγλσξηζηηθά ηαπηφηεηαο 

(π.ρ. email, νλφκαηα ρξήζηε ππεξεζηψλ, IP δηεπζχλζεηο) θαη παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ θάζε κα θάζε πηπρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ελφο αλζξψπνπ. ήκεξα, κε ηελ 

αχμεζε ηεο ρξήζεο «έμππλσλ» ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, θάζε κηα ηέηνηα ζπζθεπή 

παξάγεη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηνλ 
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ηδηνθηήηε ή ην ρξήζηε ηνπο. Παξαδείγκαηα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη νη 

θαηαγξαθέο ζπλνκηιηψλ γηα απφδεημε ζπλαιιαγψλ, νη εηθφλεο απφ θάκεξεο γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ δηαπξάμεη κηα πξάμε ή παξάβαζε, γξαπηά ή 

ζρέδηα ελφο παηδηνχ, νη πιεξνθνξίεο ζπληήξεζεο ελφο ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ, νη 

αμηνινγήζεηο ελφο δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ κεηξψν θ.ά. ιεο απηέο 

νη πιεξνθνξίεο, είλαη πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

Δμαηξνχληαη απφ ηελ έλλνηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηα αλψλπκα δεδνκέλα, απηά 

δειαδή ηα νπνία δελ κπνξεί (πιένλ) λα ζπλδεζνχλ κε ηαπηνπνηεκέλν ή 

ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν. Πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο έλλνηαο ησλ αλψλπκσλ 

δεδνκέλσλ αιιά θαη ησλ ςεπδψλπκσλ δεδνκέλσλ (ηα νπνία φκσο απνηεινχλ 

πξνζσπηθά) ζα βξείηε ζηελ Δλφηεηα 15. 

Πξνθαλψο, ν παξαπάλσ νξηζκφο, δελ πεξηιακβάλεη λνκηθά πξφζσπα. πλεπψο, νη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ έλα λνκηθφ πξφζσπν δελ εκπίπηνπλ ζην πξνζηαηεπηηθφ 

πιαίζην ηνπ ΓΚΠΓ. Βέβαηα, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα πξνζηαηεχνληαη απφ 

άιιεο δηαηάμεηο απνξξήηνπ (π.ρ. ηξαπεδηθφ ή θνξνινγηθφ) ή φηη δελ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ εηδηθέο ξπζκίζεηο σο πξνο απηέο (π.ρ. φηαλ έλα λνκηθφ πξφζσπν 

ζπκβάιιεηαη κε πάξνρν ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο). Πξνζνρή: νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ, 

αλ θαη θνξνινγηθά κπνξεί λα έρνπλ ηελ ίδηα κεηαρείξηζε κε απηέο ελφο λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, απνηεινχλ (θαη) πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ελ ιφγσ θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

 

 Χο θαηαθιείδα: ρεδφλ θάζε πιεξνθνξία κπνξεί λα είλαη πξνζσπηθφ δεδνκέλν. 

Δίλαη φκσο κεγάιν ιάζνο λα ζεσξνχκε φηη δελ επηηξέπεηαη λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. Αλ εμαζθαιίζνπκε φηη ηελ επεμεξγαδφκαζηε λφκηκα, δελ 

ππάξρεη εκπφδην. 

 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: ε ππφζεζή ηνπ
3
 ην ΓΔΔ εμέηαζε αλ νη δπλακηθέο 

δηεπζχλζεηο IP, νη νπνίεο αιιάδνπλ θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη λέα ζχλδεζε 

ζην δηαδίθηπν, απνηεινχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα. Μηα ηζηνζειίδα θαηέγξαθε θαη 

                                                           
3
 ΓΔΔ, C-582/14, Patrick Breyer θαηά Bundesrepublik Deutschland 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&jur=C,T,F&num=C-582/14&td=ALL  

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&jur=C,T,F&num=C-582/14&td=ALL
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απνζήθεπε δπλακηθέο δηεπζχλζεηο IP γηα ηελ πξφιεςε θπβεξλνεπηζέζεσλ. κσο, 

κφλν ν πάξνρνο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ δηέζεηε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ήηαλ αλαγθαίεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Με παξφκνην ηξφπν 

ιεηηνπξγνχλ πνιιέο ηζηνζειίδεο ζήκεξα. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο ηζηνζειίδαο, δελ κπνξεί 

λα γλσξίδεη ζε πνην πξφζσπν αληηζηνηρεί κηα IP δηεχζπλζε. Σν ΓΔΔ φκσο έθξηλε φηη 

απνηειεί πξνζσπηθφ δεδνκέλν. Γηαηί; Αηηηνινγήζηε. 

Γείηε ην ζχλδεζκν ή αλαηξέςηε ζην εγρεηξίδην ηνπ FRA [21] (ζει 117-118) γηα λα 

δείηε ην ζθεπηηθφ ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

 

3.1.1 Ειδικϋσ κατηγορύεσ δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα 

ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαίνπ ππάξρνπλ θάπνηεο (εηδηθέο) θαηεγνξίεο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο, εθ θχζεσο, ελδέρεηαη λα ελέρνπλ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

φηαλ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία. Σα δεδνκέλα απηά ζρεηίδνληαη ηδίσο κε ηνλ 

ππξήλα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ θαη είλαη απηά πνπ παιαηφηεξα ήηαλ 

γλσζηά σο «επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα» (εμ απηνχ, ν παιαηφηεξνο απηφο φξνο 

ελίνηε ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα). Απηά ηα δεδνκέλα είλαη: 

 Απηά πνπ απνθαιχπηνπλ ηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή. Πξνζνρή, δελ 

πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηελ ππεθνφηεηα (ηζαγέλεηα) ελφο πξνζψπνπ, ε νπνία 

απνηειεί (απιφ) δεδνκέλν ηαπηφηεηα. Σέηνηα π.ρ. κπνξεί λα είλαη ε έληαμε ζε 

κεηνλφηεηεο ή ζπγθεθξηκέλε εζληθή θαηαγσγή Έιιελα ππεθφνπ. 

 Απηά πνπ απνθαιχπηνπλ πνιηηηθά θξνλήκαηα, ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο 

πεπνηζήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηινζνθηθψλ πεπνηζήζεσλ. 

Σέηνηα κπνξεί λα είλαη ε έληαμε ζε πνιηηηθφ θφκκα, νη πνιηηηθέο απφςεηο ελφο 

αλζξψπνπ, ε ζξεζθεία ηνπ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο,  

 Απηά πνπ απνθαιχπηνπλ ηε ζπκκεηνρή ελφο αηφκνπ ζε ζπλδηθαιηζηηθή 

νξγάλσζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ζε ΝΠΓΓ πνπ 

έρεη θαη ζπλδηθαιηζηηθφ ραξαθηήξα (Π.ρ. Σερληθφ ή Οηθνλνκηθφ 

Δπηκειεηήξην, Γηθεγνξηθφο ή Ηαηξηθφο χιινγνο) δελ απνηειεί εηδηθέο 

θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ. 



30 

 

 Απηά πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία, ηε ζεμνπαιηθή δσή ή ηνλ γελεηήζην 

πξνζαλαηνιηζκφ. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ηα δεδνκέλα αζζελεηψλ, 

αλαπεξηψλ, ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο. 

 Σα γελεηηθά δεδνκέλα, δειαδή νη πιεξνθνξίεο ηνπ DNA ελφο αηφκνπ. Απηέο 

πξνθχπηνπλ, ζπλήζσο, απφ αλάιπζε βηνινγηθνχ δείγκαηνο θαη παξέρνπλ 

κνλαδηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θπζηνινγία ή ηελ πγεία ηνπ ελ ιφγσ 

θπζηθνχ αηφκνπ. 

 Σα βηνκεηξηθά δεδνκέλα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ εηδηθή ηερληθή 

επεμεξγαζία ζπλδεφκελε κε θπζηθά, βηνινγηθά ή ζπκπεξηθνξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα νπνία επηηξέπνπλ ή επηβεβαηψλνπλ ηελ 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε. 

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα απηά ππφθεηληαη ζε εηδηθφ ρεηξηζκφ θαη νη πξνυπνζέζεηο ππφ 

ηηο νπνίεο ε επεμεξγαζία ηνπο είλαη λφκηκε είλαη πεξηνξηζκέλεο.  

Μηα μερσξηζηή θαηεγνξία εηδηθψλ δεδνκέλσλ είλαη απηά πνπ αθνξνχλ πνηληθέο 

θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα. Σέηνηα π.ρ. είλαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ. Ζ 

δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ είλαη αθφκα πην 

πεξηνξηζκέλε. 

Μεξηθέο θνξέο, γηα λα πεξηγξάςνπκε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ εηδηθέο θαηεγνξίεο, ρξεζηκνπνηνχκε θαηαρξεζηηθά ηνλ φξν 

«απιά» πξνζσπηθά δεδνκέλα, σο αληίζεζε. 

 

Δηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ ππξήλα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ. 

 

 

 Πνιινί ζπλεζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «επαίζζεηα δεδνκέλα» γηα 
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νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζεσξνχλ, κε ην δηθφ ηνπο ππνθεηκεληθφ θξηηήξην, φηη 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή – π.ρ. ηα ζηνηρεία θνξνινγηθήο δήισζεο ή αθφκα θαη ν 

ίδηνο ν ΑΦΜ. Απηφ δελ είλαη αθξηβέο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ: ηνχην βέβαηα δελ 

ζεκαίλεη φηη ηα «απιά» (κε επαίζζεηα) δεδνκέλα δελ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο.   

 

 

3.2 Η ϋννοια τησ επεξεργαςύασ  
Κάζε πξάμε πνπ δηελεξγείηαη ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζεσξείηαη 

«επεμεξγαζία» πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. ηελ νπζία, ε λνκνζεζία ειέγρεη αθξηβψο 

απηφ, ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο απφ απηή κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θίλδπλνη γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ αηφκσλ. Δπεμεξγαζία 

κπνξεί λα έρνπκε είηε ζε απηνκαηνπνηεκέλε κνξθή (π.ρ. κε Ζ/Τ) είηε θαη 

ρεηξνθίλεηα ζε δηαξζξσκέλα ζπζηήκαηα αξρεηνζέηεζεο. Ο ΓΚΠΓ αλαθέξεη 

ελδεηθηηθά πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα ζεσξνχκε φηη πθίζηαηαη επεμεξγαζία. Σέηνηεο 

είλαη: 

 Ζ ζπιινγή. Σέηνηα είλαη π.ρ. φηαλ θάπνηνο θαηαγξάθεη νλφκαηα θαη 

δηεπζχλζεηο θαηνίθσλ απφ ηα θνπδνχληα ηνπο ή φηαλ θάπνηνο ζπιιέγεη 

δεκφζηα δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο απφ αλαδεηήζεηο ζην δηαδίθηπν. 

 Ζ θαηαρψξηζε. Σέηνηα είλαη π.ρ. φηαλ έλαο θνξέαο θαηαρσξίδεη ζε βάζε 

δεδνκέλσλ πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο έρεη πξψηα ζπιιέμεη. 

 Ζ νξγάλσζε. Σέηνηα είλαη π.ρ. φηαλ έλαο θνξέαο ηαμηλνκεί πιεξνθνξίεο πνπ 

ήδε δηαζέηεη, ψζηε λα είλαη επθνιφηεξα αλαδεηήζηκεο. 

 Ζ δηάξζξσζε. Σέηνηα είλαη π.ρ. φηαλ θάπνηνο κνξθνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ δηαζέηεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ψζηε λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

αξκνληθφηεξα. 

 Ζ απνζήθεπζε. Σέηνηα είλαη π.ρ. φηαλ θάπνηνο απνζεθεχεη ζε ειεθηξνληθφ 

αξρείν πιεξνθνξίεο ή αθφκα θαη ζε έγραξηε κνξθή. 

 Ζ πξνζαξκνγή ή ε κεηαβνιή. Σέηνηα είλαη π.ρ. φηαλ θάπνηνο ηξνπνπνηεί 

απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο. 

 Ζ αλάθηεζε. Σέηνηα είλαη π.ρ. φηαλ θάπνηνο αλαθηά πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

είραλ πξνεγνπκέλσο δηαγξαθεί. 

 Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Σέηνηα είλαη π.ρ. φηαλ θάπνηνο αλαδεηά 
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πξνζσπηθά δεδνκέλα ζην δηαδίθηπν ή πξνζπαζεί λα αλαγλσξίζεη έλα 

πξφζσπν ζε κηα θαηαγξαθή βίληεν. 

 Ζ ρξήζε. Σέηνηα είλαη π.ρ. φηαλ έλαο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθά 

δεδνκέλα γηα ηελ έθδνζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο. 

 Ζ θνηλνιφγεζε κε δηαβίβαζε. Σέηνηα είλαη π.ρ. φηαλ έλαο θνξέαο απνζηέιιεη 

έλα έγγξαθν πνπ πεξηέρεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

(γλσζηψλ) απνδεθηψλ. 

 Ζ δηάδνζε ή θάζε άιιε κνξθή δηάζεζεο. Σέηνηα είλαη π.ρ. φηαλ έλαο θνξέαο 

αλαξηά έλα έγγξαθν πνπ πεξηέρεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ζην δηαδίθηπν. 

 Ζ ζπζρέηηζε ή ν ζπλδπαζκφο. Σέηνηα είλαη π.ρ. φηαλ έλαο θνξέαο ζπλδπάδεη 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ζε δηαθνξεηηθά κεηξψα ή αξρεία, γηα ηελ έθδνζε 

κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο. 

 Ο πεξηνξηζκφο. Σέηνηα είλαη π.ρ. φηαλ έλαο θνξέαο επηζεκαίλεη θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο σο εκπίπηνπζεο ζε εηδηθφ απφξξεην, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε 

ρξήζε ηνπο ή φηαλ ελψ ζα έπξεπε λα δηαγξάςεη ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο ηεξεί ζε 

εηδηθφ αξρείν γηα λνκηθνχο ιφγνπο. 

 Ζ δηαγξαθή ή ε θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ.  

 

 Τπνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ (data subject): Σα θπζηθά πξφζσπα ησλ νπνίσλ ηα 

δεδνκέλα πθίζηαληαη επεμεξγαζία νλνκάδνληαη «ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ» 

Ο νξηζκφο απηφο, αλ θαη κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν εχερνο, είλαη απφιπηα αθξηβήο 

γξακκαηηθά. Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ είλαη ν θνξέαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

ΓΚΠΓ. 

 

Ζ λνκνζεζία γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα επεκβαίλεη ζην ζηάδην ηεο «επεμεξγαζίαο» 

θαη επηβάιιεη λα ειέγρεηαη ε λνκηκφηεηα θάζε πξάμεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ. 
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3.3 Οι Ρόλοι: Τπεύθυνοσ Επεξεργαςύασ  - Εκτελών την Επεξεργαςύα 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, είλαη 

θξίζηκν λα θαηαλνήζνπκε πνηνη είλαη απηνί πνπ έρνπλ ηελ επζχλε, έλαληη ηεο 

λνκνζεζίαο απηήο αιιά θαη έλαληη ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ. Μφλν έηζη είλαη δπλαηφ λα απνδνζνχλ επζχλεο γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο 

ζε ζρέζε κε κηα επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, έλα ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ δηαζέηεη δηθαηψκαηα ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αζθεί πξνο ηνλ 

εθάζηνηε αξκφδην. Οη ξφινη ηνπ «Τπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο» (data controller) θαη ηνπ 

«Δθηεινχληνο ηελ Δπεμεξγαζία» (data processor) θαζνξίδνληαη ξεηά ζην άξζξν 4 ηνπ 

ΓΚΠΓ θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φιν ην θάζκα ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηελ Δ.Δ. θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. 

Με βάζε απηνχο ηνπο ξφινπο θαζνξίδεηαη πνηνο είλαη ππεχζπλνο: 

 γηα ηε ζπκκφξθσζε κε δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ  

 γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα 

αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο 

Πέξαλ απφ ηνπο δχν απηνχο ξφινπο, ν ΓΚΠΓ αλαθέξεη επίζεο σο (δηαθνξεηηθνχ 

ηχπνπ) ξφινπο ηνλ «Απνδέθηε» θαη ηνλ «Σξίην» αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ή φρη 

ζε κηα επεμεξγαζία. 

Οη έλλνηεο απηέο είλαη ιεηηνπξγηθέο έλλνηεο. Γειαδή δελ αξθεί λα νξίδνληαη ηππηθά ζε 

θείκελν(π.ρ. ζε έλα λφκν ή ζε κηα πνιηηηθή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ) αιιά λα 

αληηζηνηρνχλ θαη κε ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ.  
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3.3.1 Ο Τπεύθυνοσ τησ επεξεργαςύασ 

Ο Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο είλαη ίζσο ν βαζηθφηεξνο ξφινο γηα ηελ πξνζηαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θαη επζχλεηαη, ζην κεγαιχηεξν βαζκφ, γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία. 

Ο νξηζκφο ηνπ ΓΚΠΓ γηα ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο αλαθέξεη: «ην θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν, ε δεκφζηα αξρή, ε ππεξεζία ή άιινο θνξέαο πνπ, κφλα ή απφ θνηλνχ κε 

άιια, θαζνξίδνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνλ ηξφπν ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα· φηαλ νη ζθνπνί θαη ν ηξφπνο ηεο επεμεξγαζίαο απηήο 

θαζνξίδνληαη απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ην δίθαην θξάηνπο κέινπο, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο ή ηα εηδηθά θξηηήξηα γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ κπνξνχλ λα πξνβιέπνληαη απφ 

ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ην δίθαην θξάηνπο κέινπο». Ζ έλλνηα ηνπ ππεπζχλνπ ηεο 

επεμεξγαζίαο είλαη απηφλνκε, ππφ ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα εξκελεχεηαη θπξίσο 

ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ δίθαην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, θαη ιεηηνπξγηθή, 

ππφ ηελ έλλνηα φηη πξννξίδεηαη λα θαηαλείκεη αξκνδηφηεηεο εθεί φπνπ βξίζθεηαη ε 

πξαγκαηνινγηθή επηξξνή θαη, επνκέλσο, βαζίδεηαη κάιινλ ζε πξαγκαηνινγηθή παξά 

ζε ηππηθή αλάιπζε. 

Απφ ηνλ νξηζκφ απηφ θαηαλννχκε φηη ν νξηζκφο έρεη πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία, ηα 

νπνία ζα δνχκε ζπλνπηηθά. 

 

3.3.1.1 Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε δεκφζηα αξρή, ε ππεξεζία ή άιινο θνξέαο 
 

Δπί ηεο νπζίαο, δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην πνηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο. Μπνξεί λα είλαη κηα κεγάιε πνιπεζληθή εηαηξεία, έλαο δεκφζηνο 

θνξέαο αιιά θαη έλαο ηδηψηεο. ην δεκφζην ηνκέα
4
 φκσο, αλαδεηνχκε, ζπλήζσο, ηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζε πςειφ επίπεδν, ζηε λνκηθή νληφηεηα ελφο δεκφζηνπ 

θνξέα, θαη φρη ζε κεκνλσκέλνπο ππαιιήινπο, δηεπζπληέο, γεληθνχο γξακκαηείο ή 

ππνπξγνχο, νχηε ζε κεκνλσκέλα ηκήκαηα ή δηεπζχλζεηο. Αθφκα θη αλ έλαο 

ππάιιεινο ή κηα νξγαληθή κνλάδα (π.ρ. ηκήκα ή δηεχζπλζε) έρεη αλαιάβεη ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο επεμεξγαζίαο, ν ππάιιεινο ή ε κνλάδα δελ 

ζεσξνχληαη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο, θαζψο δελ έρνπλ ηελ απηνλνκία λα δξνχλ θαη 

λα απνθαζίδνπλ κφλνη ηνπο, αιιά ελεξγνχλ ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηηο εληνιέο ηνπ θνξέα 

                                                           
4
 Αληίζηνηρα θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ ζεσξείηαη ν Γηεπζπληήο ή ν 

Πξφεδξνο ηνπ Γ κηαο επηρείξεζεο, αιιά ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. 
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ηνπο.  

 

 Κάζε δξαζηεξηφηεηα επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ππαιιήινπο, ε 

νπνία δηελεξγείηαη ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα ησλ ππαιιήισλ, 

πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ιακβάλεη ρψξα ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ θνξέα. 

 

3.3.1.2 Καζνξίδεη 
 

Με βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ
5
 (εθεμήο, ΔΠΓ) [23], ε έλλνηα ηνπ πνηνο θαζνξίδεη ζθνπνχο θαη κέζα 

επεμεξγαζίαο ζπλδέεηαη κε κηα απφ δχν βαζηθέο πεξηπηψζεηο: 

α) Καζνξηζκφο ιφγσ εθ ηνπ λφκνπ ππνρξέσζεο: πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε δηάηαμε 

γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, απηφο κπνξεί λα νξίδεηαη ζε λφκν 

(εζληθφ ή επξσπατθφ) πνπ αθνξά κηα δξαζηεξηφηεηα επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Τπάξρνπλ δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο ν λνκνζέηεο ξεηά πξνζδηνξίδεη έλα 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη ν λνκνζέηεο έρεη θάλεη ζσζηή 

αλάιπζε ψζηε ν θνξέαο πνπ νξίδεηαη σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο λα έρεη πξαγκαηηθή 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο επεμεξγαζίαο. Πην ζπρλφ είλαη φκσο λα κελ θαζνξίδεηαη 

ξεηά ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζην λφκν, αιιά λα ζεζκνζεηνχληαη θαζήθνληα γηα 

έλα θνξέα, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ππνρξέσζή ηνπ λα επεμεξγαζηεί πξνζσπηθά 

δεδνκέλα.  

 Έλαο θνξέαο ζεσξείηαη ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο φηαλ πξνθχπηεη φηη γηα λα 

εθηειέζεη κηα εθ ηνπ λφκνπ αξκνδηφηεηά ηνπ είλαη απαξαίηεην λα επηηειέζεη 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

β) Καζνξηζκφο εθ ησλ πξαγκάησλ 

Απνπζία λφκνπ, απαηηείηαη λα εμεηαζηνχλ νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ψζηε λα 

θαζνξηζηεί πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε δεκνζίσλ 

θνξέσλ, νη νπνίνη νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, είλαη αζθαιέζηεξν ν θαζνξηζκφο λα γίλεηαη κε βάζε ηηο 

ζεζκνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ θνξέα. 

                                                           
5
 Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 12 
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3.3.1.3 Μφλνο ή απφ θνηλνχ κε άιινπο 
 

Ο νξηζκφο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ζην ΓΚΠΓ πξνβιέπεη φηη ζθνπφο θαη ηξφπνο 

επεμεξγαζίαο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη απφ παξαπάλσ απφ έλαλ θνξέα. Απηή είλαη ε 

πεξίπησζε ησλ «απφ θνηλνχ ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο» (joint controllers). Γειαδή, 

έλαο θνξέαο κπνξεί λα κελ απνθαζίδεη γηα φια ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επεμεξγαζίαο, αιιά λα κνηξάδεηαη ηελ επζχλε κε άιινπο θνξείο. Σα θξηηήξηα θαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πεξίπησζε απφ θνηλνχ ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο ζα εμεηαζηνχλ 

ζηνλ άξζξν 26 ηνπ ΓΚΠΓ.  

 

3.3.1.4 θνπνί θαη ηξφπνο  
 

Γηα λα βξνχκε ην πνηνο θαζνξίδεη ην ζθνπφ θαη ηα κέζα γηα κηα επεμεξγαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηελ απάληεζε ζηα εμήο δχν 

εξσηήκαηα:  

1. Γηαηί γίλεηαη κηα επεμεξγαζία; 

2. Πψο (κε πνην ηξφπν) γίλεηαη κηα επεμεξγαζία; 

ην δεκφζην ηνκέα ην «γηαηί» γίλεηαη κηα επεμεξγαζία ζπλδέεηαη (ζεσξεηηθά πάληα) 

κε κηα αξκνδηφηεηα ελφο θνξέα, ε νπνία –πξνθαλψο κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο- ηνπ έρεη απνδνζεί κε δηάηαμε λφκνπ. Βέβαηα, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο δελ αξθεί λα δηαζέηεη ηελ αξκνδηφηεηα (ην «γηαηί») αιιά πξέπεη θαη 

ζηελ πξάμε, κε θάπνην ηξφπν, λα ηελ αζθεί (ην «πψο»). Ο θαζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ 

δελ αξθεί απφ κφλνο ηνπ, αιιά πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλα θαζνξηζκφ ησλ 

«νπζησδψλ» κέζσλ ηεο επεμεξγαζίαο. Αλ φκσο έλαο θνξέαο ζπλεξγάδεηαη κε έλαλ 

άιιν θνξέα, σο ππεξγνιάβν, γηα ηελ εθηέιεζε κηαο επεμεξγαζίαο, θαη θαζνξίδεη  ην 

πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ππεξγνιάβνπ, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν πξψηνο 

θνξέαο είλαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο. 

Γπζηπρψο νη πεξηζηάζεηο δελ είλαη πάληα ηφζν μεθάζαξεο. πλήζσο, ν ζθνπφο ηεο 

επεμεξγαζίαο εχθνια ή δχζθνια κπνξεί λα απνδνζεί ζε έλα θνξέα, εηδηθά ζην 

δεκφζην πνπ απηφ ζπλδέεηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θνξέα. Με πνηα θξηηήξηα 

κπνξνχκε λα αλαγλσξίδνπκε αλ έλαο θνξέαο θαζνξίδεη ηα «νπζηψδε» κέζα ηεο 

επεμεξγαζίαο; Με βάζε ην ΔΠΓ, νπζηψδε κέζα είλαη απηά πνπ ζπλδένληαη κε ην 
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ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, φπσο: 

 Πνηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο; 

 Γηα πφζν ρξφλν πξέπεη απηά λα ηεξνχληαη; 

 Πνηα πξφζσπα κπνξεί λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά; 

 Πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ; 

Σα «κε νπζηψδε» κέζα αθνξνχλ πην πξαθηηθέο πηπρέο ηεο πινπνίεζεο ηεο 

επεμεξγαζίαο, φπσο ηελ επηινγή ινγηζκηθνχ ή πιηζκηθνχ (softaware/hardware) θαη ην 

ιεπηνκεξή θαζνξηζκφ ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο.  

 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο κπνξεί λα θαζνξίδεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

επεμεξγαζίαο θαη λα αθήλεη ζηνπο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία (φπσο απηνί 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα) ηελ επρέξεηα ηνπ ιεπηνκεξνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπο. 

 

3.3.1.5 Δπεμεξγαζία 
 

Δίλαη ζχλεζεο κηα δξαζηεξηφηεηα λα απαξηίδεηαη απφ πνιιέο επηκέξνπο επεμεξγαζίεο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ζην δεκφζην 

απαηηεί ππνινγηζκφ ηνπ κηζζνχ κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ (απφ ην θνξέα), 

απνζηνιή ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ θαη δηεθπεξαίσζε ησλ 

πιεξσκψλ κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ΓΗΑ. Δίλαη ζαθέο φηη γηα λα 

νινθιεξσζεί ε πιεξσκή απαηηείηαη ε ζπλέξγεηα ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ θνξέσλ, αιιά ν 

θάζε έλαο απφ απηνχο ειέγρεη πιήξσο ηνλ επηκέξνπο ζθνπφ ή θαη ηα κέζα ηεο 

επεμεξγαζίαο. Έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο κπνξεί ινηπφλ, λα ζπλδέεηαη κε ην 

ζχλνιν ησλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ή θαη κφλν κε θάπνηεο απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πξάμε, φηαλ γηα κηα δξαζηεξηφηεηα εκπιέθνληαη αξθεηνί 

θνξείο, απηή ζα πξέπεη λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα 

θαζνξίδεηαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο (ή νη ξφινη) γηα θάζε κία απφ απηέο. 

 

 ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ην ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο ζπλάπηεηαη θαη‘ αξρήλ κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ απνλέκεη ν λφκνο 

ζε ζπγθεθξηκέλε αξρή, ππεξεζία ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νπνίεο, 

επηπιένλ, πξέπεη ζηελ πξάμε λα αζθνχληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπο.  
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Παξάδεηγκα:  Ζ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ελφο Τπνπξγείνπ ηεξεί ηνπο θαθέινπο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη ην Τπνπξγείν θαη φρη ε ζπγθεθξηκέλε Γηεχζπλζε, νχηε ν 

Γηεπζπληήο ηεο. Αλ θαη ε Γηεχζπλζε θαη ν πξντζηάκελφο ηεο κπνξεί λα έρνπλ ηελ 

εμνπζία λα απνθαζίδνπλ γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ηεο επεμεξγαζίαο 

(π.ρ. κε πνην ηξφπν ζα ηαμηλνκνχληαη θαη ζα θπιάζζνληαη νη θάθεινη ησλ 

ππαιιήισλ) ζπλερίδνπλ λα ελεξγνχλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Τπνπξγείνπ (π.ρ. 

πεηζαξρηθφο έιεγρνο). 

 

 

Παξάδεηγκα: Ο λφκνο πξνζδηνξίδεη φηη έλαο Γήκνο παξέρεη επίδνκα ζε άπνξνπο 

δεκφηεο. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθ ηνπ λφκνπ αξκνδηφηεηάο ηνπ, ηνλ ηξφπν ηεο νπνίαο 

θαζνξίδεη ν ίδηνο, ν Γήκνο είλαη απαξαίηεην λα επεμεξγαζηεί πξνζσπηθά δεδνκέλα, 

άξα είλαη ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, ρσξίο λα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά ζηε δηάηαμε. 

 

3.3.2 Ο Εκτελών την Επεξεργαςύα 

Ο νξηζκφο ηνπ ΓΚΠΓ γηα ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία είλαη: «ην θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν, ε δεκφζηα αξρή, ε ππεξεζία ή άιινο θνξέαο πνπ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεπζχλνπ ηεο επεμεξγαζίαο». Απφ ηνλ 

νξηζκφ θαηαιαβαίλνπκε φηη ν ΓΚΠΓ δελ πεξηνξίδεη ην ξφιν ηνπ εθηεινχληα ηελ 

επεμεξγαζία. Μπνξεί λα είλαη δεκφζηα ππεξεζία, κπνξεί λα είλαη κηα εηαηξεία, 

κπνξεί λα είλαη θαη έλαο ηδηψηεο. Οη δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ εθηεινχληα 

ηελ επεμεξγαζία είλαη: 

1. Δίλαη δηαθξηηή νληφηεηα απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαη 

2. Δπεμεξγάδεηαη πξνζσπηθά δεδνκέλα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο. 

Γηαθξηηή νληφηεηα ζεκαίλεη φηη έλα ηκήκα ηεο ίδηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ή έλαο 

ππάιιεινο ηεο (κε νπνηαδήπνηε κνξθή εμάξηεζεο απφ ηελ δεκφζηα ππεξεζία π.ρ. 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, ΗΓΑΥ, ζπκβαζηνχρνο) δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη σο εθηειψλ ηελ 

επεμεξγαζία. Ο ΓΚΠΓ αληηκεησπίδεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο σο έλα (δσληαλφ) 
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νξγαληζκφ ηα φξγαλα ηνπ νπνίνπ (ηκήκαηα θαη ππάιιεινη) δελ ελεξγνχλ αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ νξγαληζκφ. Σν πάζεο θχζεο εμαξηψκελν πξνζσπηθφ ηνπ ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο νθείιεη λα ελεξγεί ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ (βι. άξζξν 29 ΓΚΠΓ) αιιά 

ρσξίο λα δηαζέηεη ηελ απηνηέιεηα ηνπ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία. 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία επεμεξγάδεηαη πξνζσπηθά δεδνκέλα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, αιιά φρη ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ. Ο εθηειψλ ηελ 

επεμεξγαζία νθείιεη βέβαηα λα εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ 

ππεπζχλνπ θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ, αιιά έρεη ηελ επρέξεηα λα θξίλεη κε πνην 

ηξφπν ζα εμππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ππεπζχλνπ.  

Οη ζπλεζέζηεξεο πεξηπηψζεηο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία 

ελφο δεκφζηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο λα είλαη: 

 Έλαο ηδηψηεο αλάδνρνο έξγνπ (π.ρ. ππεξγνιάβνο) 

 Έλαο άιινο δεκφζηνο θνξέαο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη κε δηάηαμε λφκνπ, ηελ 

ππνζηήξημε ηεο εθηέιεζεο ηεο αξκνδηφηεηαο άιισλ δεκνζίσλ θνξέσλ.  

Σππηθνί δεκφζηνη θνξείο πνπ αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ εθηεινχληα ηελ 

επεμεξγαζία ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ΓΓΠΓΓ γηα 

εθαξκνγέο ηνπ Taxisnet, ε ΚηΠ Α.Δ. γηα δηάθνξα έξγα, ε ΖΓΗΚΑ γηα ππνζηήξημε 

θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε ΔΓΤΣΔ Α.Δ. (ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη νη θνξείο 

απηνί, γηα άιιεο επεμεξγαζίεο, δελ κπνξεί λα είλαη νη ίδηνη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο). 

ηε ζεκεξηλή παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία ππάξρνπλ «κεγάινη» εθηεινχληεο ηελ 

επεμεξγαζία γηα δξαζηεξηφηεηεο φκσο ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε  

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, φπσο π.ρ. ππνινγηζηηθνχ λέθνπο (cloud computing). 

Δπίζεο, είλαη ζπλεζηζκέλν έλαο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία λα κπνξεί λα «πξνζιάβεη» 

θαη άιινλ επηκέξνπο εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία. Ο ΓΚΠΓ έρεη θαηάιιειεο 

πξνβιέςεηο γηα ηηο αλαζέζεηο ζε εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία ζην άξζξν 28. 

 

Παξάδεηγκα:  Ο Γήκνο Α, αλαζέηεη ζε κία εηαηξεία πιεξνθνξηθήο B ηελ αλάπηπμε 

ηζηνζειίδαο γηα ηελ είζπξαμε λέσλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Οη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ A 

κπνξνχλ λα θάλνπλ εγγξαθή (registration) ζηελ ηζηνζειίδα, λα ελεκεξψλνληαη θαη λα 

πξνβαίλνπλ ζε πιεξσκή κέζσ Γηαδηθηχνπ. Ζ πιήξεο ηερληθή ππνζηήξημε/ζπληήξεζε 

ηεο ηζηνζειίδαο γίλεηαη απφ ηελ εηαηξεία B. Γηα ηελ πεξαίσζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

πιεξσκψλ, ν Γήκνο A ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εηαηξεία Γ ε νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλνο 
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πάξνρνο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα 

πηζησηηθψλ θαξηψλ δεκνηψλ ηνπ A πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί κία πιεξσκή.  

ηελ πεξίπησζε απηή, ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο είλαη ν Γήκνο Α, ελψ νη εηαηξείεο B 

θαη Γ είλαη εθηεινχζεο ηελ επεμεξγαζία. Ζ Γ εηαηξεία κπνξεί λα είλαη θαη απηνηειψο 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, θαζψο εθ ηνπ λφκνπ, σο ίδξπκα πιεξσκψλ, νθείιεη λα 

ηεξεί ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαγψλ κε πηζησηηθέο θάξηεο. 

Οη δεκφηεο (ρξήζηεο) είλαη ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. 

 

3.3.3 Αποδϋκτεσ και τρύτοι 

Ο ΓΚΠΓ θαζνξίδεη δχν αθφκα ξφινπο νη νπνίνη αθνξνχλ, θπξίσο, ηελ 

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία θαηέρεη ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο.  

«Σξίηνο» είλαη πξφζσπν άιιν, εθηφο απφ: 

 Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ  

 Σνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο  

 Σνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία.  

 ηα πξφζσπα ηα νπνία, ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο 

ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία, είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα 

επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζε θνξέα δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο ζα είλαη «ηξίηνη» (ή ζα αλήθνπλ ζε «ηξίην»). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα 

ηκήκαηα ελφο δεκφζηνπ θνξέα πνπ, κε βάζε νξγαλφγξακκα, επεμεξγάδνληαη 

δεδνκέλσλ πνιηηψλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ θνξέα, δελ είλαη 

«ηξίηνη». Οη ηξίηνη δε κεηέρνπλ, κε θαλέλα ηξφπν, ζηελ δξαζηεξηφηεηα επεμεξγαζίαο. 

Ο φξνο «απνδέθηεο» είλαη επξχηεξνο απφ ηνλ φξν «ηξίηνο». Απνδέθηεο είλαη «ην 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε δεκφζηα αξρή, ε ππεξεζία ή άιινο θνξέαο, ζηα νπνία 

κοινολογούνηαι ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, είηε πξφθεηηαη γηα ηξίηνλ είηε 

φρη». Ο απνδέθηεο κπνξεί λα είλαη είηε πξφζσπν άιιν, πέξαλ ηνπ ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία –νπφηε ζα είλαη ηξίηνο– ή πξφζσπν 

εληφο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία, φπσο 
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ππάιιεινο ή άιιν ηκήκα εληφο ηεο ίδηαο ππεξεζίαο
6
.  

Ζ δηάθξηζε κεηαμχ απνδεθηψλ θαη ηξίησλ έρεη ζεκαζία κφλν ζε ζρέζε κε ηε λφκηκε 

θνηλνπνίεζε δεδνκέλσλ. Οη ππάιιεινη ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή εθηεινχληνο ηελ 

επεμεξγαζία κπνξνχλ λα είλαη απνδέθηεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ρσξίο 

θακία πεξαηηέξσ λνκηθή απαίηεζε, εάλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο ηνπ 

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία. Απνηεινχλ απιά, θαηά 

κία έλλνηα, «θχηηαξα» ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππεξεηνχλ. Οη ππάιιεινη έρνπλ 

ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο πξνο ηνλ εξγνδφηε ηνπο, αιιά δελ 

αληηκεησπίδνληαη σο έρνληεο πξφζζεηε εηδηθή επζχλε απφ ηε λνκνζεζία γηα ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα, ζην βαζκφ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα γηα δηθφ ηνπο 

ζθνπφ. θάηη πνπ ζα παξέβαηλε ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο ηνπο. Οη επζχλεο βαξχλνπλ 

πάληα ηνλ εξγνδφηε ηνπο (ππεχζπλν ή εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία). Αληηζέησο, 

ηξίηνο, ν νπνίνο απνηειεί απηνηειή νληφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο 

ή ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία, δελ εμνπζηνδνηείηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία επεμεξγάδεηαη ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο παξά κφλν 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο λφκηκνπο ιφγνπο ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  

 

 Τπάιιεινη (κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο) ηνπ ππεπζχλνπ θαη ηνπ 

εθηεινχληνο δελ έρνπλ επζχλε φζν επεμεξγάδνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηε 

βάζε ησλ εληνιψλ ησλ εξγνδνηψλ ηνπο. 

 Καζίζηαληαη φκσο ηξίηνη αλ παξαβνχλ ηηο εληνιέο γηα δηθφ ηνπο ζθνπφ. 

 

Ο νξηζκφο ησλ απνδεθηψλ έρεη κηα εμαίξεζε. Γεκφζηεο αξρέο πνπ ελδέρεηαη λα 

ιάβνπλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

ζχκθσλα κε λφκν δελ ζεσξνχληαη σο απνδέθηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη ππεχζπλνη  

επεμεξγαζίαο εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ  

δεδνκέλσλ, φηαλ δηελεξγείηαη ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απφ θνξνινγηθέο ή ηεισλεηαθέο 

αξρέο, κνλάδεο νηθνλνκηθήο έξεπλαο, αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο ή αξρέο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. Σα αηηήκαηα ιήςεο ζηνηρείσλ πνπ απνζηέιινληαη απφ 

ηηο δεκφζηεο απηέο αξρέο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα γξαπηά, αηηηνινγεκέλα θαη 

                                                           
6
 Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ απνδέθηε αθνινπζνχκε ηε ινγηθή ηνπ εγρεηξηδίνπ FRA-CoE [21]. Καζψο ην ζέκα 

βξίζθεηαη ζε ζπδήηεζε ζην ΔΠΓ, ελδέρεηαη λα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια. 
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ζχκθσλα κε ηελ πεξίζηαζε θαη δελ ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ή λα νδεγνχλ ζηε δηαζχλδεζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Πξνθαλψο βέβαηα, κεηά ηε ρνξήγεζε ησλ ζηνηρείσλ, ε επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηηο ελ ιφγσ δεκφζηεο αξρέο ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ αλάινγα κε 

ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο. 

3.4 ύςτημα αρχειοθϋτηςησ 
ηνλ ΓΚΠΓ νξίδεηαη σο «ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο»: 

 θάζε δηαξζξσκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

 ηα νπνία είλαη πξνζβάζηκα κε γλψκνλα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα,  

 είηε ην ζχλνιν απηφ είλαη ζπγθεληξσκέλν είηε απνθεληξσκέλν είηε 

θαηαλεκεκέλν ζε ιεηηνπξγηθή ή γεσγξαθηθή βάζε. 

Ο νξηζκφο απηφο (πνπ αληηθαηέζηεζε απηφλ ηνπ «αξρείνπ» ζηελ παιαηφηεξε 

λνκνζεζία) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί εάλ κηα κε απηνκαηνπνηεκέλε 

(ρεηξνθίλεηε) επεμεξγαζία εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΚΠΓ. Γηαξζξσκέλν 

ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο είλαη απηφ ην νπνίν θαηεγνξηνπνηεί έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζηζηψληαο ηα πξνζβάζηκα βάζεη νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλα γξαθείν πξνζσπηθνχ κηθξήο ππεξεζίαο ηεξεί έληππν αξρείν 

αδεηψλ, ην νπνίν πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ησλ αδεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κε 

αιθαβεηηθή ηαμηλφκεζε αλά ππάιιειν, ην αξρείν απηφ ζα ζπληζηά ρεηξνθίλεην 

ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο.  

Ζ έλλνηα ηνπ «ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο» ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη γηα ηηο 

πνηληθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4624/2019, αιιά απηφ είλαη θάηη πνπ αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηηο δησθηηθέο αξρέο. Καηά θαλφλα φκσο γίλεηαη δεθηφ φηη θάζε 

απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, νδεγεί ζε έλα ζχζηεκα 

αξρεηνζέηεζεο, θαζψο είλαη πάληα εχθνιε ε ειεθηξνληθή αλαδήηεζε κε θάπνηα 

θξηηήξηα. Οη Βάζεηο Γεδνκέλσλ είλαη θιαζηθά παξαδείγκαηα ζπζηεκάησλ 

αξρεηνζέηεζεο. 

 

Παξάδεηγκα:  Σν «νηθνζχζηεκα» επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
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Σν νηθνζχζηεκα απηφ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Δπνπηηθή Αξρή, ε νπνία επηβιέπεη ηελ 

εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Αλεμάξηεηε δεκφζηα Αξρή (Α) εηζπξάηηεη εθ ηνπ λφκνπ 

παξάβνια απφ αηηήζεηο θπζηθψλ πξνζψπσλ. Γηα ηελ δηαδηθαζία αίηεζεο αλέζεζε 

ζηελ ηδησηηθή εηαηξεία (Β) λα πινπνηήζεη εηδηθή ηζηνζειίδα, ε νπνία θηινμελείηαη 

ζηελ ππνδνκή G-Cloud ηνπ Τπνπξγείνπ (Γ). Ζ εηαηξεία Β έρεη αλαιάβεη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ ζε πεξίπησζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, ελψ ην Τπνπξγείν Γ 

ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηεο ππνδνκήο θαη θάπνηα απφ ηα κέηξα αζθάιεηαο απηήο, 

φζα ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ππνδνκήο. Γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαβφισλ, ε 

Αξρή Α δίλεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο πιεξσκήο, κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.  

Αλαιχζηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο θαη πξνζδηνξίζηε πνηνο είλαη ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο θαη πνηνο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία. 

  

3.5 Ο ςτόχοσ του ΓΚΠΔ 
Ο Καλνληζκφο παίξλεη ηε ζθπηάιε απφ ηελ Οδεγία 95/46/ΔΚ. Ο βαζηθφο ηνπ ζηφρνο 

παξακέλεη ν ίδηνο. Να ζεζπίζεη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ: 

 ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη  

 ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

Πξαθηηθά, ν ΓΚΠΓ, φπσο θαη ε νδεγία, πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη ηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο γηα απξφζθνπηε αληαιιαγή δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγεί ε 
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ζχγρξνλε ειεθηξνληθή θαη παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία κε ηξφπν απνδνηηθφ, ελψ 

παξάιιεια λα εμαζθαιίδνληαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη εηδηθφηεξα ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Διεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα εληφο ηεο Δ.Δ. ζεκαίλεη φηη, εθφζνλ ηεξείηαη ν θαλνληζκφο, δελ κπνξεί λα 

πεξηνξίδεηαη ή λα απαγνξεχεηαη ε ξνή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εληφο ηεο Δ.Δ.. 

Γηα λα πεηχρεη απηφ ην ζηφρν, ε Δ.Δ. εηζήγαγε θαλνληζκφ, ψζηε νη θαλφλεο λα είλαη 

θνηλνί γηα φια ηα Κ-Μ.  

 ε κηα γξήγνξα εμειηζζφκελε αγνξά, ζηελ νπνία ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

απνηεινχλ «αμία», πξέπεη λα επηηπγράλεηαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη 

ηαπηφρξνλα πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ. 

 

Βέβαηα, κε ηηο ξήηξεο εμεηδίθεπζεο θαη επειημίαο, ηελ επνπηεία ηνπ ΓΚΠΓ κέζσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θάζε Κ-Μ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ζπλεθηηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, είλαη ακθίβνιν αλ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

ε επηζπκεηή ζπλεθηηθφηεηα. Απηφ φκσο είλαη έλα δήηεκα πνπ δελ αθνξά ηνλ 

εθάζηνηε δεκφζην ηνκέα, ζηνλ νπνίν έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ε εθάζηνηε 

εζληθή επνπηηθή αξρή (πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ). 

3.6 Σο πεδύο εφαρμογόσ του ΓΚΠΔ 
Ο ΓΚΠΓ, αλ θαη εληαίαο εθαξκνγήο ζε φιε ηελ ΔΔ (θαιχηεξα ηνλ ΔΟΥ), δελ 

εθαξκφδεηαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Αλ θαη 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ είλαη αξθεηά επξχ, ππάξρνπλ εμαηξέζεηο ζηηο νπνίεο δελ 

εθαξκφδεηαη. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ δηαθξίλεηαη ζε «νπζηαζηηθφ», δειαδή ζε 

ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα εκπίπηνπλ ζε απηφλ, θαη εδαθηθφ, δειαδή 

ζε ζρέζε κε ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο. 

3.6.1 Ουςιαςτικό πεδύο εφαρμογόσ 

ην άξζξν 2 ηνπ ΓΚΠΓ νξίδεηαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο απηφο εθαξκφδεηαη. Ο θαλφλαο 

είλαη φηη ν ΓΚΠΓ «εθαξκφδεηαη ζηελ, ελ φισ ή ελ κέξεη, απηνκαηνπνηεκέλε 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ζηε κε απηνκαηνπνηεκέλε 

επεμεξγαζία ηέηνησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή πξφθεηηαη λα πεξηιεθζνχλ 
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ζε ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο.» Γειαδή ν θαλνληζκφο θαη‘ αξρήλ εθαξκφδεηαη φηαλ 

ππάξρεη: 

 ελ φισ ή ελ κέξεη, απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ή  

 κε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ή πξφθεηηαη λα πεξηιεθζνχλ ζε ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο 

Ζ πξψηε πεξίπησζε ζεκαίλεη φηη νπνηεδήπνηε ππάξρεη απηνκαηνπνηεκέλε 

επεμεξγαζία, έζησ θαη ζε έλα ηκήκα απηήο, ν ΓΚΠΓ εθαξκφδεηαη άκεζα. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο 

(αξρείνπ). Άξα, κηα ειεθηξνληθή εθαξκνγή ε νπνία ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθά 

δεδνκέλα, αθφκα θαη ρσξίο λα ηα απνζεθεχεη, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

Καλνληζκνχ. Σππηθφ παξάδεηγκα είλαη έλα ζχζηεκα βηληενεπηηήξεζεο ρσξίο 

θαηαγξαθή∙ ε απιή επφπηεπζε ζεσξείηαη επεμεξγαζία γηα ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε 

ΓΚΠΓ. 

Ζ δεχηεξε πεξίπησζε θαιχπηεη ηα δηαξζξσκέλα ζπζηήκαηα κε ειεθηξνληθήο 

αξρεηνζέηεζεο. Σππηθφ παξάδεηγκα είλαη έλα ζχζηεκα θαθέισλ ην νπνίν εθφζνλ 

είλαη δηαξζξσκέλν κε θάπνηα θξηηήξηα (π.ρ. νλνκαηεπψλπκν, αξηζκνχο θαη βηβιίν 

πξσηνθφιινπ) εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΠΓ. 

 

Ο Καλνληζκφο δελ εθαξκφδεηαη ζε ηέζζεξηο δηαθξηηέο πεξηπηψζεηο, φπσο πην θάησ: 

 

3.6.1.1 Γξαζηεξηφηεηα ε νπνία δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο 

Έλσζεο 
 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζληθή 

αζθάιεηα ελφο Κ-Μ. Πξνζνρή φκσο: νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαιχπηνληαη απφ ηελ 

ΔΓΑ, κε απνηέιεζκα ην θξάηνο πνπ έρεη πξνζρσξήζεη ζηε ζχκβαζε 108 λα νθείιεη 

λα δηαζέηεη εζληθφ λφκν ν νπνίνο λα εθαξκφδεηαη θαη σο πξνο απηέο. Δπίζεο, θαζψο 

ην Διιεληθφ χληαγκα δελ πεξηνξίδεη ην  πεδίν εθαξκνγήο, ππνζηεξίδεηαη φηη ην 

δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πθίζηαηαη θαη σο πξνο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο [18]. ηελ Διιάδα κε ην λ. 4624/2019, θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ αξρψλ εζληθήο αζθάιεηαο εμαηξνχληαη απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

αξκφδηαο αξρήο. 
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3.6.1.2 Απφ ηα θξάηε κέιε θαηά ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θεθαιαίνπ 2 ηνπ ηίηινπ V ηεο ΔΔ 
 

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή 

αζθαιείαο ηεο ΔΔ θαη  θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ην 

ζχλνιν ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ηεο Έλσζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξννδεπηηθνχ θαζνξηζκνχ θνηλήο ακπληηθήο πνιηηηθήο, ε 

νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θνηλή άκπλα. 

 

3.6.1.3 Απφ θπζηθφ πξφζσπν ζην πιαίζην απνθιεηζηηθά πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 
 

Δίλαη ε ιεγφκελε «νηθηαθή» εμαίξεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία εμαηξνχληαη απφ ην 

ΓΚΠΓ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη απνθιεηζηηθά πξνζσπηθέο ή νηθηαθέο. πσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε ππ‘ αξηζκ. 18 ηνπ ΓΚΠΓ, αλ κηα 

δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη κε θάπνηα επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα δελ 

κπνξεί λα ζεσξείηαη πξνζσπηθή. Παξαδείγκαηα είλαη ε πξνζσπηθή ή νηθηαθή 

αιιεινγξαθία θαη ε ηήξεζε αξρείνπ δηεπζχλζεσλ, ε θνηλσληθή δηθηχσζε ρσξίο 

δεκφζηα αλάξηεζε θαη νη ζρεηηθέο επηγξακκηθέο (online) δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αζθνχληαη ζην πιαίζην ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε ρξήζε θακεξψλ εληφο νηθηαθνχ 

ρψξνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο. ε πεξίπησζε φπσο πνπ κηα νηθηαθή 

δξαζηεξηφηεηα δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε νηθηαθφ ρψξν, ηφηε εθαξκφδεηαη ν 

ΓΚΠΓ (π.ρ. θάκεξα γηα ηελ πξνζηαζία νηθίαο πνπ επνπηεχεη  ηκήκα δεκφζηνπ ρψξνπ 

[24]). 

 

3.6.1.4 Απφ αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξφιεςεο, ηεο 

δηεξεχλεζεο, ηεο αλίρλεπζεο ή ηεο δίσμεο πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή ηεο 

εθηέιεζεο πνηληθψλ θπξψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο θαη 

πξφιεςεο έλαληη θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηε δεκφζηα αζθάιεηα. 
 

ηηο πεξηπηψζεηο βέβαηα απηέο, αληί ηνπ ΓΚΠΓ, εθαξκφδεηαη ε «αζηπλνκηθή» Οδεγία 

(ΔΔ) 2016/680, ε νπνία πξνβιέπεη παξφκνηεο δηαζθαιίζεηο. 

3.6.2 Εδαφικό πεδύο εφαρμογόσ 

Σν εδαθηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 
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ηξνπνπνηήζεθε ζεκαληηθά κε ην ΓΚΠΓ. Δλψ κε ηελ νδεγία 95/46/ΔΚ θαζνξηδφηαλ ην 

Κ-Μ πνπ είρε αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, πιένλ, ζην άξζξν 3, θαζνξίδεηαη 

ξεηά πφηε έλαο θνξέαο εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΚΠΓ. Υξεζηκνπνηνχληαη 

δχν θξηηήξηα: 

1) ην θξηηήξην ηεο «εγθαηάζηαζεο», ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1, θαη  

2) ην θξηηήξην ηεο «ζηφρεπζεο» ςφμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοσ. 

Δάλ πιεξνχηαη έλα απφ απηά ηα δχν θξηηήξηα, νη δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΠΓ εθαξκφδνληαη 

ζηε ζρεηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηνλ νηθείν 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία. 

Σν πξψην θξηηήξην πξνβιέπεη φηη ν ΓΚΠΓ εθαξκφδεηαη ζην πιαίζην ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κηαο εγθαηάζηαζεο ελφο ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή εθηεινχληνο ηελ 

επεμεξγαζία ζηελ Έλσζε, αλεμάξηεηα απφ ην θαηά πφζν ε επεμεξγαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο Έλσζεο. Άξα, κηα επηρείξεζε κε εγθαηάζηαζε εθηφο Δ.Δ. 

θαη γηα δξαζηεξηφηεηεο ζην «πιαίζην» ησλ νπνίσλ εληάζζεηαη απηή ε εγθαηάζηαζε, 

ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ην ΓΚΠΓ.  

Σν δεχηεξν θξηηήξην πξνβιέπεη φηη αλ έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ έρεη 

εγθαηάζηαζε ζηελ ΔΔ, αιιά εθφζνλ νη δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ζρεηίδνληαη 

κε: 

 πξνζθνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζε ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ ζηελ Έλσζε, 

αλεμαξηήησο εάλ απαηηείηαη πιεξσκή απφ απηά, ή 

 παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ζηνλ βαζκφ πνπ ε ζπκπεξηθνξά 

απηή ιακβάλεη ρψξα εληφο ηεο Έλσζεο 

ηφηε εθαξκφδεηαη ν ΓΚΠΓ. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη π.ρ. φηαλ έλα ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα πνπιάεη πξντφληα ζε πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ΔΔ, αλεμάξηεηα ηεο 

ρψξαο πνπ βξίζθεηαη ην θαηάζηεκα, ή φηαλ κηα εθαξκνγή απφ εηαηξεία εθηφο ΔΔ 

ρξεζηκνπνηεί ζπκπεξηθνξηθή δηαθήκηζε. 

Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, κπνξείηε λα βξείηε ζηηο ζρεηηθέο Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο ηνπ ΔΠΓ [25].  

Ζ πεξίπησζε ησλ δεκνζίσλ αξρψλ είλαη φκσο πάξα πνιχ απιή, ζε ζρέζε κε ην 

άξζξν 3.  

 Μηα δεκφζηα αξρή Κ-Μ ηεο Δ.Δ. εκπίπηεη πάληα ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

ΓΚΠΓ, εθηφο θη αλ θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο εμαηξνχληαη, κε βάζε ηηο 
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εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ 

 

Σέινο, ν ΓΚΠΓ εθαξκφδεηαη θαη απφ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο εγθαηεζηεκέλν ζε ηφπν 

φπνπ εθαξκφδεηαη ην δίθαην ΚΜ δπλάκεη ηνπ δεκφζηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ (κε ην νπνίν 

ξπζκίδνληαη νη έλλνκεο ζρέζεηο κεηαμχ θξαηψλ). 

 

3.7 Ρότρεσ ανούγματοσ και ρότρεσ ευελιξύασ 

πσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, ν θαλνληζκφο, κε ηηο ιεγφκελεο ξήηξεο επειημίαο θαη 

ξήηξεο αλνίγκαηνο, αθήλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα Κ-Μ λα ηνλ ηξνπνπνηήζνπλ ή λα ηνλ 

ζπκπιεξψζνπλ ζηελ πξάμε, ρσξίο βέβαηα λα κεηαβάιιεηαη ε νπζία ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, ηα Κ-Μ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζνπλ ή λα ζεζπίζνπλ 

πεξαηηέξσ φξνπο (θαη πεξηνξηζκνχο) ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο, φπσο π.ρ.: 

 Γηα ηελ επεμεξγαζία γελεηηθψλ δεδνκέλσλ, βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ή 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία (άξ 9 παξ. 4) 

 Θέζπηζε πεξηνξηζκψλ ζηα δηθαηψκαηα (άξ. 23) 

 ξην ζπγθαηάζεζεο αλειίθσλ (άξ. 8) 

Δπίζεο, ηα Κ-Μ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμεηδηθεχζνπλ θαλφλεο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη λνκηθέο βάζεηο) γηα ηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο:  

 Διεπζεξία έθθξαζεο θαη πιεξνθφξεζεο 

 Απαζρφιεζε (κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εξγαδφκελνπ)  

 Αξρεηνζέηεζε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ - επηζηεκνληθή ή ηζηνξηθή έξεπλα ή 

ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο,  

 Πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα δεκφζηα έγγξαθα  

 Δπεμεξγαζία εζληθνχ αξηζκνχ ηαπηφηεηαο  

 Διεγθηηθέο αξρέο 

 Δθθιεζίεο θαη ζξεζθεπηηθέο ελψζεηο 

Καηά ηελ λνκνζέηεζε θαλφλσλ γηα ηα παξαπάλσ ηα Κ-Μ πξέπεη λα είλαη πξνζερηηθά 

ψζηε λα ζέβνληαη ηηο αξρέο ηνπ Καλνληζκνχ θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ηελ 

εμνπζηνδφηεζε πνπ ηνπο δίδεηαη λα λνκνζεηήζνπλ. Χο πξνο ηη ηζρχεη ζην ειιεληθφ 

δίθαην επί ησλ αλσηέξσ, πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο 

επφκελεο ελφηεηεο. 
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3.8 Βιβλιογραφύα για περιςςότερη μελϋτη 

 Ο.Δ. άξζξνπ 29 - Γλψκε 4/2007 ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ‗δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα‘ [26] 

 Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR 

[23] 

 Γλψκε 1/2010 ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηνπ «ππεπζχλνπ ηεο επεμεξγαζίαο» θαη 

ηνπ «εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία» [27] 

 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο 3/2018 ζρεηηθά κε ην εδαθηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

ΓΚΠΓ (άξζξν 3) [25] 
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4. Οι αρχϋσ που διϋπουν την επεξεργαςύα δεδομϋνων 
ην άξζξν 5 ηνπ ΓΚΠΓ πξνζδηνξίδνληαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Οη αξρέο απηέο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηηο 

ιεπηνκεξέζηεξεο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηα επφκελα άξζξα ηνπ θαλνληζκνχ. 

Δπνκέλσο, ε θαηαλφεζε ησλ επηά απηψλ αξρψλ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ψζηε λα 

κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ζσζηά ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Καλνληζκνχ. Κη απηφ γηαηί κέζα 

ηνπο θξχβεηαη ε ινγηθή ηεο λνκνζεζίαο. 

 

4.1 Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφϊνεια 

Ο ΓΚΠΓ νξίδεη φηη ηα δεδνκέλα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε ζχλλνκε θαη ζεκηηή 

επεμεξγαζία κε δηαθαλή ηξφπν ζε ζρέζε κε ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. Ζ πξψηε 

αξρή ηνπ Καλνληζκνχ έρεη ηξεηο πηπρέο.  

α)  Ννκηκφηεηα (Lawfulness): Ζ ζχλλνκε επεμεξγαζία απαηηεί έλα λφκηκν ιφγν (κία 

λνκηθή βάζε) ν νπνίνο πξνβιέπεηαη ζηε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ. 

Πξαθηηθή ε ελ ιφγσ αξρή «δείρλεη» ζην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ, ην νπνίν 

αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

β) Αληηθεηκεληθφηεηα (Fairness): Σν ζεκηηφ ηεο επεμεξγαζίαο ζπλδέεηαη θπξίσο κε 

ηελ ππνρξέσζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο λα ελεκεξψλεη ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ην επξχ θνηλφ φηη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα κε ζχλλνκν ηξφπν.  

γ) Γηαθάλεηα (Transparency): Ζ αξρή απηή αθνξά ηελ ππνρξέσζε ηνπ ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο λα ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα ηεξεί ελήκεξα ηα ππνθείκελα 

ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. 

Πξαθηηθά, ε πξψηε αξρή ηνπ ΓΚΠΓ θαηαιήγεη λα αθνξά θπξίσο ηε δηαθάλεηα, ζε 

φιεο ηηο πηπρέο ηεο επεμεξγαζίαο. Πιήξεο ελεκέξσζε θαηά ην ζηάδην ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ γηα κηα ζεηξά ζηνηρείσλ φπσο ν ζθνπφο ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, ηεο λνκηθήο βάζεο απηήο, κε ρξήζε απιήο θαη 

θαηαλνεηήο γιψζζαο. ηφρνο είλαη νη πξάμεηο επεμεξγαζίαο λα εμεγνχληαη ζηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα θαηαλννχλ ηη ζπκβαίλεη κε ηα δεδνκέλα 

ηνπο. Πιήξεο δηαθάλεηα ζεκαίλεη επίζεο θαη φηη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ 

δηθαηνχληαη λα έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπο, αλ ην δεηήζνπλ. Δθηφο 

εάλ επηηξέπεηαη εηδηθά απφ ηνλ λφκν, δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κπζηηθή ή 
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ζπγθεθαιπκκέλε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

 Ο ζηφρνο ηεο δηάηαμεο είλαη ζαθήο: Ζ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θαη ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. 

Άιισζηε, ην νξζά ελεκεξσκέλν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν 

λα πξνβάιιεη αληηξξήζεηο γηα κηα λφκηκε επεμεξγαζία. 

 

4.2 Περιοριςμόσ του ςκοπού 
Με βάζε ην θείκελν ηνπ ΓΚΠΓ ε αξρή απηή επηβάιιεη ηα δεδνκέλα λα ζπιιέγνληαη 

γηα θαζνξηζκέλνπο, ξεηνχο θαη λφκηκνπο ζθνπνχο θαη κελ ππνβάιινληαη ζε 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαηά ηξφπν αζχκβαην πξνο ηνπο ζθνπνχο απηνχο. Ακέζσο 

κεηά, ν Καλνληζκφο, ήδε απφ ηηο βαζηθέο ηνπ αξρέο, δηεπθνιχλεη ηελ πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή ζθνπνχο 

επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. πλεπψο, ηέηνηα 

επεμεξγαζία δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη‘ αξρήλ αζχκβαηε κε ηνπο αξρηθνχο 

ζθνπνχο. Αιιά αο πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε ηη ζεκαίλεη ζηελ πξάμε ν νξηζκφο 

απηφο.  

Ζ ελ ιφγσ αξρή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο. ηαλ ν ζθνπφο ηεο 

επεμεξγαζίαο είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη ζαθήο, ηα άηνκα γλσξίδνπλ ηη λα πεξηκέλνπλ 

θαη απμάλνληαη ε δηαθάλεηα θαη ε αζθάιεηα δηθαίνπ, ελψ ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ λα κπνξνχλ λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθά ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Σέζζεξηο 

είλαη νη παξάκεηξνη ηεο αξρήο απηήο: 

1) Καζνξηζκέλνη ζθνπνί: Με άιια ιφγηα, ε επεμεξγαζία γηα κε πξνζδηνξηζκέλν 

ζθνπφ δελ είλαη λφκηκε. Ζ ηήξεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απιψο 

κε ην ζθεπηηθφ φηη ελδέρεηαη λα είλαη ρξήζηκα θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ, 

παξαβηάδεη ηελ ελ ιφγσ αξρή. 

2) Ρεηνί ζθνπνί: Ο ζθνπφο ηεο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη (λα 

δειψλεηαη) ζαθψο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο επεμεξγαζίαο. 

3) Νφκηκνη ζθνπνί: Ο ζθνπφο δελ κπνξεί λα παξαβηάδεη ην λφκν. Κάζε λένο 

ζθνπφο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ ήδε ηεξνχκε λφκηκα, απαηηεί λέα, δηθή 

ηνπ λνκηθή βάζε θαη λνκηθή εθηίκεζε. 

4) Πεξαηηέξσ επεμεξγαζία: Μπνξεί λα επηηξέπεηαη ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 
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δεδνκέλσλ πνπ ήδε ηεξνχκε λφκηκα γηα έλα ζθνπφ, κφλν αλ ν λένο ζθνπφο 

είλαη ζπκβαηφο κε ηνλ αξρηθφ. κσο, ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία δελ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξφπν κε αλακελφκελν απφ ην ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ ή κε ηξφπν ζηνλ νπνίν ελδέρεηαη λα δηαθσλεί ην ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ.  

Ο ΓΚΠΓ αλαγλσξίδεη, θαηά θάπνην ηξφπν, «πξνβάδηζκα» ζηνπο ζθνπνχο 

αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο θαη 

ζηαηηζηηθήο. Με ηνλ Καλνληζκφ ε Δ.Δ. ζέιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζθνπψλ απηψλ, αθαηξψληαο πηζαλά εκπφδηα γηα ηνπο εξεπλεηέο ή άιινπο 

επηζηήκνλεο. Απηφ απνηειεί κηα επηινγή πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. ε νπνία απνζθνπεί ζηελ 

πξνψζεζεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, αιιά θαη ζηελ 

ππνβνήζεζε ηεο ρξήζεο αλσλπκνπνηεκέλσλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, π.ρ. γηα ράξαμε 

πνιηηηθψλ. 

Θα δνχκε φηη ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία γηα ζπκβαηφ ζθνπφ  αλαιχεηαη εηδηθφηεξα 

ζην άξζξν 6 παξ. 4 ηνπ Καλνληζκνχ. Δθεί αλαιχνληαη ηα θξηηήξηα, νη πξνυπνζέζεηο 

θαη νη εγγπήζεηο γηα λα ζεσξεζεί ζπκβαηή κηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.  

 

Παξάδεηγκα:  Γήκνο ηεξεί δεδνκέλα πνιηηψλ ηα νπνία ζπιιέγεη απφ αηηήζεηο ηνπο 

γηα ηνπνζέηεζε πξνεγκέλσλ θάδσλ αλαθχθισζεο. Ζ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ απφ ηνλ ίδην ην Γήκν γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ πνιηηψλ θαη΄ αξρήλ επηηξέπεηαη, θαζψο ε θαηάξηηζε ζηαηηζηηθψλ ζπληζηά 

ζπκβαηφ ζθνπφ. Γελ απαηηείηαη πξφζζεηε λνκηθή βάζε, φπσο ε ζπγθαηάζεζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ, αξθεί λα ππάξρεη κηα γεληθή αξκνδηφηεηα ζην Γήκν γηα 

ηηο πνιηηηθέο αλαθχθισζεο. Χζηφζν, γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ν Γήκνο πξέπεη λα παξέρεη 

θαηάιιειεο εγγπήζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ (π.ρ. ελεκέξσζε θαη δηθαηψκαηα ΓΚΠΓ, εθαξκνγή αλσλπκνπνίεζεο ή 

ςεπδσλπκνπνίεζεο). 

 

4.3 Ελαχιςτοπούηςη των δεδομϋνων 

Ζ αξρή απηή αλαθέξεη ηα εμήο γηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα: «είλαη 
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θαηάιιεια, ζπλαθή θαη πεξηνξίδνληαη ζην αλαγθαίν γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο 

ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία». Παξαηεξνχκε ινηπφλ ηηο εμήο παξακέηξνπο γηα ηνλ 

αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο αξρήο απηήο: 

1) Καηάιιεια δεδνκέλα: Οη θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πνπ επηιέγνληαη πξνο 

επεμεξγαζία πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο. Αλ 

θάπνηα δεδνκέλα δελ είλαη πξφζθνξα, δειαδή δελ ζπκβάιινπλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ, δελ είλαη λφκηκε ε ζπιινγή ηνπο. 

2) πλαθή δεδνκέλα: Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη πξέπεη λα έρνπλ ινγηθή 

ζπλάθεηα κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. 

3) Αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνχο δεδνκέλα: Οη θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πνπ 

επηιέγνληαη πξνο επεμεξγαζία πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ δηαθεξπγκέλνπ γεληθνχ ζηφρνπ ηεο επεμεξγαζίαο. Γειαδή, αλ θάπνην 

πξνζσπηθφ δεδνκέλν δελ είλαη απαξαίηεην γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, π.ρ. 

αλ ν ζθνπφο επηηπγράλεηαη ρσξίο απηή ηελ πιεξνθνξία, ηφηε απηφ ην 

δεδνκέλν δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη! 

Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα πεξηνξίδεη απζηεξά ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε 

φζα πιεξνχλ ηελ παξαπάλσ αξρή. Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο αξρήο ηεο ειαρηζηνπνίεζεο δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ επηινγή ησλ θαηεγνξηψλ ησλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ζε 

ηξφπνπο κείσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κηα επεμεξγαζία. 

Αμηνπνηψληαο πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο, είλαη 

δπλαηφλ λα επηιέγνληαη θηιηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ιχζεηο θαη έηζη:  

 Να απνθεχγεηαη πιήξσο ε ρξήζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή 

 Να ρξεζηκνπνηνχληαη ςεπδσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα 

 

Παξάδεηγκα:  Γήκνο πξνζθέξεη θάξηα κε κηθξνεπεμεξγαζηή ζηνπο ηαθηηθνχο 

ρξήζηεο ησλ ιεσθνξείσλ ηνπ έλαληη ζπγθεθξηκέλνπ ηηκήκαηνο. ηελ επηθάλεηα ηεο 

θάξηαο αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν πεξηέρεηαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζην κηθξνεπεμεξγαζηή. Κάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηεί έλα ιεσθνξείν, πεξλά ηελ θάξηα κπξνζηά απφ κία ζπζθεπή αλάγλσζεο 

πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζην φρεκα. Σα δεδνκέλα πνπ δηαβάδνληαη απφ ηε ζπζθεπή 

αλάγλσζεο ζπγθξίλνληαη ειεθηξνληθά κε κηα βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία πεξηέρεη ηα 

νλνκαηεπψλπκα ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ αγνξάζεη ηελ θάξηα.  
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Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα δελ ηεξεί ηελ αξρή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο κε ην βέιηηζην δπλαηφ 

ηξφπν: ν έιεγρνο ηνπ θαηά πφζνλ ην πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη ρσξίο λα ζπγθξίλνληαη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή ηεο θάξηαο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. Θα αξθνχζε, γηα 

παξάδεηγκα, λα ππάξρεη κηα εηδηθή ειεθηξνληθή εηθφλα, π.ρ. γξακκσηφο θψδηθαο, 

ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή ηεο θάξηαο. Με ην πέξαζκα ηεο θάξηαο κπξνζηά απφ ηε 

ζπζθεπή αλάγλσζεο ζα κπνξνχζε λα επηβεβαηψλεηαη αλ είλαη έγθπξε ή φρη. Έλα 

ζχζηεκα ζαλ απηφ δελ ζα θαηέγξαθε πνηνο ρξεζηκνπνίεζε πνην κέζν καδηθήο 

κεηαθνξάο ζε πνηα ρξνληθή ζηηγκή. 

 

 Ζ ξεηή αλαθνξά ηεο ςεπδσλπκνπνίεζεο ζην ΓΚΠΓ ππνδεηθλχεη ηελ απμεκέλε 

ζεκαζία ησλ ηερλνινγηθψλ επηινγψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ 

ηεο λνκνζεζίαο. 

 

 

4.4 Ακρύβεια 

ην ΓΚΠΓ αθξίβεηα σο πξνο ηα δεδνκέλα ζεκαίλεη φηη απηά πξέπεη λα «είλαη αθξηβή 

θαη, φηαλ είλαη αλαγθαίν, επηθαηξνπνηνχληαη· πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα εχινγα 

κέηξα γηα ηελ άκεζε δηαγξαθή ή δηφξζσζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηα 

νπνία είλαη αλαθξηβή, ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο» 

Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο ν νπνίνο θαηέρεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο δελ πξέπεη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηεί αλ δελ ιάβεη κέηξα πνπ λα δηαζθαιίδνπλ (κε εχινγε βεβαηφηεηα) φηη ηα 

δεδνκέλα είλαη αθξηβή θαη επηθαηξνπνηεκέλα. Ζ ππνρξέσζε φκσο απηή δελ είλαη 

απφιπηε, αιιά πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηνπ εθάζηνηε ζθνπνχ επεμεξγαζίαο. 

Καη΄ αξρήλ ινηπφλ, εθφζνλ έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξνηίζεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη πξνζσπηθά δεδνκέλα, νθείιεη λα έρεη εμαζθαιίζεη φηη απηά είλαη 

ζσζηά. Αλ δηαπηζηψζεη φηη ηα δεδνκέλα είλαη αλαθξηβή, νθείιεη λα ηα δηαγξάςεη ή λα 

ηα δηνξζψζεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ρσξίο λα απαηηείηαη αίηεκα απφ ην ππνθείκελν 

ησλ δεδνκέλσλ. Μάιηζηα, νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί πξν βαίλνληαο ζε ηαθηηθφ έιεγρν θαη επηθαηξνπνίεζή ηνπο.  

Ζ επηθαηξνπνίεζε απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη αλάινγα κε ην 
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ζθνπφ, αιιά κφλν ζε πνιχ εηδηθέο πεξηπηψζεηο.  

 

Παξάδεηγκα: Ηαηξηθά δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα κηα ηαηξηθή 

πξάμε ή γλσκάηεπζε, δελ πξέπεη λα δηαγξάθνληαη θαη λα αληηθαζίζηαληαη απφ ηα 

νξζά, φπσο πξνθχπηνπλ ζην κέιινλ. Δίλαη νξζφηεξν λα γίλνληαη κφλν πξνζζήθεο π.ρ. 

σο παξαηεξήζεηο ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν πνπ πξνζηέζεθαλ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, 

ψζηε λα πξνθχπηεη ε εηθφλα πνπ νη ζεξάπνληεο ηαηξνί είραλ θαηά ην ρξφλν κηαο 

ηαηξηθήο πξάμεο. 

 

Ζ ππνρξέσζε ειέγρνπ ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαη επηθαηξνπνίεζήο ηνπο, είλαη απφιπηε, φηαλ απφ ηελ επεμεξγαζία κπνξεί λα 

ππάξμεη δεκία γηα ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Παξάδεηγκα: Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ειέγρνπλ ηε θεξεγγπφηεηα ησλ πειαηψλ ηνπο 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. ΣΔΗΡΔΗΑ). Ζ ρξήζε αλαθξηβψλ νηθνλνκηθψλ 

δεδνκέλσλ κπνξεί λα έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηνλ πειάηε ηεο ηξάπεδαο, φπσο κε 

ηελ άξλεζε δαλείνπ ή κε ηε ρνξήγεζε δαλείνπ ζε πειάηε πνπ δελ έρεη ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα απνπιεξψζεη. 

 

Σέινο, ε αξρή ηεο αθξίβεηαο, δελ επηβάιιεη ηελ ζε θάζε πεξίπησζε επηθαηξνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ, φηαλ ν ζθνπφο ηεο επεμεξγαζίαο δελ δχλαηαη λα επηθέξεη δπζκελείο 

ζπλέπεηεο ζε έλα ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ.  

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο. Γήκνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε δεκφηεο ηνπ λα 

ιακβάλνπλ εηδνπνηήζεηο γηα λέα θαη εθδειψζεηο ηεο γεηηνληάο ηνπο, ζην θηλεηφ ηνπο 

ηειέθσλν. Ο Γήκνο έρεη ζπιιέμεη γηα ην ζθνπφ απηφ κφλν έλα νλνκαηεπψλπκν θαη 

έλα αξηζκφ ηειεθψλνπ. Μεηά απφ έλα έηνο ν Γήκνο αληηιακβάλεηαη φηη θάπνηνη 

αξηζκνί ηειεθψλνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε ζπλδξνκεηή.  

Θεσξείηε φηη ε αξρή ηεο αθξίβεηαο επηβάιιεη ζην Γήκν λα επηθαηξνπνηήζεη ηνπο 

αξηζκνχο ηειεθψλνπ κέζσ αλαδήηεζεο θαη δηαζηαχξσζεο κε ηα αξρεία ησλ παξφρσλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο; 
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4.5 Περιοριςμόσ τησ περιόδου αποθόκευςησ 

Ο ΓΚΠΓ νξίδεη φηη «Τα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δηαηεξνχληαη ππφ κνξθή 

πνπ επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ κφλν γηα ην δηάζηεκα 

πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα.» Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο ζεκαίλεη φηη ηα δεδνκέλα πξέπεη λα 

δηαγξάθνληαη ή λα αλσλπκνπνηνχληαη φηαλ δελ είλαη πιένλ αλαγθαία γηα ηνπο 

ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέρζεθαλ.  

Ζ αξρή ηνπ (ρξνληθνχ) πεξηνξηζκνχ ηεο πεξηφδνπ απνζήθεπζεο επηβάιιεη ινηπφλ ζην 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο λα πξνζδηνξίδεη ζε αξρηθφ ζηάδην ηνλ ρξφλν ηνλ νπνίν 

πξνβιέπεη φηη ζα ηεξήζεη ηα δεδνκέλα. Ο ρξφλνο απηφο είλαη ζεκαληηθή παξάκεηξνο 

ζε έλα ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο, θαζψο είλαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 

εθηειεζηεί ε δηαδηθαζία δηαγξαθήο δεδνκέλσλ. 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηνο θνξέαο ζπιιέγεη δειψζεηο πνιηηψλ (email - 

νλνκαηεπψλπκν) γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα δηαδηθηπαθή εκεξίδα. Μεηά ηε 

δηαδηθηπαθή εκεξίδα, πξέπεη θαλνληθά λα δηαγξάςεη ή λα αλσλπκνπνηήζεη ηα 

δεδνκέλα ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Αλ φκσο ν θνξέαο εθδίδεη βεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο, ην νπνίν είλαη έλαο λένο 

ζθνπφο επεμεξγαζίαο, νθείιεη λα πξνζδηνξίζεη γηα πφζν ρξφλν ζα ηεξήζεη ηα 

ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο, ψζηε λα κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ηελ πηζηφηεηα ηεο 

βεβαίσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ρξφλνο ζα κπνξνχζε π.ρ. λα νξηζηεί ζε 5 ή 10 έηε 

θαη ην ινγηζκηθφ ζπιινγήο ησλ δειψζεσλ λα ξπζκηζηεί ψζηε ηα δεδνκέλα λα 

δηαγξαθνχλ/αλσλπκνπνηεζνχλ κεηά ην δηάζηεκα απηφ. 

 

Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηήξεζεο, ν ΓΚΠΓ πξνβιέπεη ηήξεζε γηα αξρεηαθνχο, 

ηζηνξηθνχο ή επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη γηα κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα, 

εθφζνλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία κφλν γηα 

ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή 

ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο, (…) θαη εθφζνλ εθαξκφδνληαη ηα 
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θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πνπ απαηηεί ν παξψλ θαλνληζκφο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ.» Ζ 

ξχζκηζε απηή είλαη ζηε ινγηθή ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ γηα έλαλ πεξαηηέξσ, 

ζπκβαηφ κε ηνλ αξρηθφ, ζθνπφ, θαζψο πξαθηηθά αλαγλσξίδεη φηη κεηά ην ηέινο ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ ηήξεζεο, ηα δεδνκέλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο, έξεπλαο θαη ζηαηηζηηθήο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη θαη‘ εμνρήλ 

ζπκβαηνί κε ηνλ αξρηθφ ζθνπφ. 

Ο δεκφζηνο ηνκέαο έρεη κηα επηπιένλ δπζθνιία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο. 

Καζψο νη δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο ελφο δεκφζηνπ θνξέα νξηνζεηνχληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, ν πξνβιεπφκελνο ρξφλνο ηήξεζεο 

πξέπεη λα αλαδεηείηαη κέζσ ησλ δηαηάμεσλ απηψλ θαζψο θαη ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ 

δηθαίνπ. Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο, κε δεδνκέλν φηη νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ελφο θνξέα ηνπ δεκνζίνπ είλαη, πνιιέο θνξέο, δπζεξκήλεπηεο, κπνξεί λα 

είλαη έλα δχζθνιν έξγν. Δίλαη φκσο πνιχ ζεκαληηθφο εηδηθά φηαλ ζρεδηάδνληαη λέα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ελφο δεκφζηνπ 

θνξέα. Κη απηφ θαζψο, θαηά ην ρξφλν απηφ, είλαη δπλαηφ λα ελζσκαησζνχλ 

απηνκαηηζκνί γηα ηελ δηαγξαθή ή ηελ αλσλπκνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ δελ είλαη 

πιένλ απαξαίηεηα γηα ην ζθνπφ πνπ έρνπλ ζπιιεγεί, νη νπνίνη λα ιεηηνπξγνχλ κεηά 

απφ θαζνξηζκέλν ρξφλν.  

 Ζ αξρή ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο πεξηφδνπ απνζήθεπζεο ππνδεηθλχεη φηη ζε θάζε 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ζρεδηάδεηαη γηα ην δεκφζην ηνκέα πξέπεη λα 

ελζσκαηψλνληαη ιεηηνπξγίεο γηα ηελ απηφκαηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη λα ηεξνχληαη. 

 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο. Τπνπξγείν ζρεδηάδεη λέα εθαξκνγή κέζσ ηεο νπνίαο νη 

πνιίηεο αηηνχληαη ηε ιήςε απινχ πηζηνπνηεηηθνχ κε ηζρχ ρξήζεο ελφο κήλα. Σν 

Τπνπξγείν, θαηά ηελ αλάιπζε πνπ θάλεη, ππνινγίδεη επίζεο φηη πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα επηβεβαηψζεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γηα έσο θαη πέληε έηε κεηά 

ηε ιήςε ηνπ. 

Πνηα ζεσξείηε φηη πξέπεη λα είλαη κηα βέιηηζηε ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, φζνλ 

αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ; 
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Μπνξεί ην Τπνπξγείν λα δηαηεξήζεη θάπνηα απφ ηα δεδνκέλα, γηα λα γλσξίδεη 

δηαρξνληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο; 

  

4.6 Ακεραιότητα και εμπιςτευτικότητα 
Οη πέληε πξνεγνχκελεο αξρέο ήηαλ, ιίγν έσο πνιχ, βαζηθέο αξρέο ηεο λφκηκεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη κε βάζε ηελ νδεγία 95/46/ΔΚ. Ζ αξρή ηεο αζθαινχο 

επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αλ θαη ππήξρε πάληα σο ππνρξέσζε ησλ 

ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο, πιένλ ζην ΓΚΠΓ έρεη «αλαβαζκηζηεί» ζε βαζηθή αξρή. 

Αθξηβνινγψληαο, ηδίσο ε αθεξαηφηεηα θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, δχν απφ ηηο ηξεηο πηπρέο ηεο έλλνηαο ηεο αζθάιεηαο ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα φπσο ζα δνχκε θαη ζηελ Δλφηεηα 10 (δειαδή φρη ε 

δηαζεζηκφηεηα) είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ γηα ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. πσο νξίδεη ν Καλνληζκφο ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα «ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαηά ηξφπν πνπ εγγπάηαη ηελ ελδεδεηγκέλε 

αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, κεηαμχ άιισλ ηελ πξνζηαζία ηνπο 

απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε ή παξάλνκε επεμεξγαζία θαη ηπραία απψιεηα, θαηαζηξνθή ή 

θζνξά, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ ή νξγαλσηηθψλ κέηξσλ». 

Οη θαλφλεο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο ππνρξεψλνπλ ηφζν ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο φζν θαη ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία λα εθαξκφδνπλ ηα θαηάιιεια 

κέηξα αζθάιεηαο (ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα) κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή θάζε κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο επέκβαζεο ζηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο. Ο Καλνληζκφο δελ 

θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα αζθάιεηαο, αιιά, φπσο ζα δνχκε θαη αξγφηεξα, ην 

αλαγθαίν επίπεδν αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε απφ: 

 Σηο ηξέρνπζεο ζχγρξνλεο ηερληθέο (state of the art) γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο  

 Σν θφζηνο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ θαη  

 Σν βαζκφ «επαηζζεζίαο» ησλ δεδνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη επεμεξγαζία, 

δειαδή ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ γηα ηα δεδνκέλα. 

ην θείκελν ηνπ θαλνληζκνχ πξνηείλνληαη θάπνηα ελδεδεηγκέλα κέηξα (φπσο ε 

θξππηνγξάθεζε θαη ε ςεπδσλπκνπνίεζε) ηα νπνία φκσο δελ απνηεινχλ παλάθεηα, 

αιιά πξέπεη λα εθαξκφδνληαη φηαλ κπνξεί λα είλαη θαηάιιεια ελ φςεη ηνπ ζθνπνχ 

θαη ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ επεμεξγαζία. 
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Πξφζζεηε εγγχεζε ηεο αζθαινχο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζπληζηά ην γεληθφ 

θαζήθνλ φισλ ησλ πξνζψπσλ, είηε πξφθεηηαη γηα ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο είηε γηα 

εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία, λα δηαζθαιίδνπλ ην απφξξεην ησλ δεδνκέλσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο ζα δνχκε ζηε ζρεηηθή Δλφηεηα 10, ζε ζρέζε 

κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΓΚΠΓ. 

 

 Οη δηαηάμεηο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ιήςεο κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έρνπλ αλαβαζκηζηεί κε ην ΓΚΠΓ. 

 

4.7 Λογοδοςύα 

Ζ κεγαιχηεξε ίζσο θαηλνηνκία ηνπ ΓΚΠΓ, είλαη ε πξνζζήθε ηεο αξρήο ηεο 

ινγνδνζίαο σο βαζηθή ηνπ αξρή. Κη απηφ γηαηί δελ είλαη κφλν κηα αλαθνξά ζε αξρή 

επεμεξγαζίαο, ε νπνία ζα ήηαλ –ιίγν ή πνιχ- εχθνιν λα γίλεη αληηιεπηή αθφκα θη αλ 

δελ ππήξρε έλα αλαιπηηθφ λνκηθφ θείκελν, αιιά εηζάγεη κηα αιιαγή ζηε θηινζνθία 

ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

Σν «κνληέιν ζπκκφξθσζεο», έσο ην ΓΚΠΓ βαζηδφηαλ ζε έλα ζχζηεκα 

γλσζηνπνηήζεσλ (αλαθνηλψζεσλ) ζηελ επνπηηθή αξρή φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Πξαθηηθά, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

ζπκπιήξσλε ηππνπνηεκέλα έληππα κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επεμεξγαζίαο 

θαη ηα θαηέζεηε ζηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή (πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ). Μφλν αλ ε 

επεμεξγαζία αθνξνχζε δεδνκέλσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ έπξεπε λα ιάβεη απάληεζε 

(άδεηα) απφ ηελ επνπηηθή αξρή. Ζ ηππνπνηεκέλε γλσζηνπνίεζε αξθνχζε γηα ηελ 

έλαξμε ηεο επεμεξγαζίαο. Σν κνληέιν απηφ ήηαλ γξαθεηνθξαηηθφ, ηφζν γηα ηνπο 

ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο νη νπνίνη γηα θάπνηεο επεμεξγαζίεο (αθφκα θαη ηππηθέο, π.ρ. 

δεδνκέλα πγείαο απφ έλα λνζνθνκείν) έπξεπε λα ιάβνπλ άδεηα απφ ηηο επνπηηθέο 

αξρέο, ελψ ήηαλ δπζθίλεην ζε πεξηπηψζεηο θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ θαζψο θαη ζε 

θάζε ηξνπνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο. Γηα ηηο δε επνπηηθέο αξρέο, ήηαλ πξαθηηθά 

αδχλαην λα ειέγρνληαη φιεο νη γλσζηνπνηήζεηο (εηδηθά αλ δελ απαηηνχληαη άδεηα). ε 

θάζε πεξίπησζε, κεηά ηελ ππνβνιή κηαο γλσζηνπνίεζεο, ε επζχλε γηα ηελ απφδεημε 

ηεο «κε ζπκκφξθσζεο» κε ηε λνκνζεζία ήηαλ ζηηο επνπηηθέο αξρέο. 
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Με ην ΓΚΠΓ πξαγκαηνπνηείηαη κηα νπζηαζηηθή αληηζηξνθή ηεο επζχλεο απφδεημεο 

ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηε λνκνζεζία. Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ξεηά 

αλαθέξεη φηη «Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θέξεη ηελ επζχλε θαη είλαη ζε ζέζε λα 

απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ παξάγξαθν 1» δειαδή κε ηηο έμη πξναλαθεξζείζεο 

αξρέο επεμεξγαζίαο.  

χκθσλα κε ηελ Ο.Δ. ηνπ άξ. 29 [28]
7
, ζηνλ ππξήλα ηεο ινγνδνζίαο βξίζθεηαη ε 

ππνρξέσζε ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο:  

 λα εθαξκφδεη κέηξα ηα νπνία –ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο– δηαζθαιίδνπλ ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

 λα δηαζέηεη θαηάιιεια έγγξαθα πξνο απφδεημε ηεο λνκηκφηεηαο ηφζν πξνο ηηο 

επνπηηθέο αξρέο φζν θαη  πξνο ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ 

Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ζε ζέζε λα θαηαδείμεη 

ζηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, ζην επξχ θνηλφ θαη ζηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο φηη 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ζπκκφξθσζή ηνπ 

πξέπεη λα θαηαδεηθλχεηαη ελεξγά θαη λα κελ πεξηκέλεη απιψο λα ηνπ ππνδείμνπλ 

ηπρφλ αδπλακίεο ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ ή νη εζληθέο αξρέο ειέγρνπ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ν Καλνληζκφο πξνβιέπεη κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ζηφρν έρνπλ ηελ ηεθκεξίσζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ηνλ 

απμεκέλν εζσηεξηθφ έιεγρν, ψζηε ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο λα είλαη ζε ζέζε 

(πξνιεπηηθά) λα δηαζθαιίδεη ζπλερψο ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, αθφκα θαη ζε 

κεηαβαιιφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σέηνηεο ππνρξεψζεηο είλαη:  

 Σα αξρεία δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο 

 Ο ζεζκφο ηνπ (εζσηεξηθνχ) Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

 Οη Δθηηκήζεηο Αληηθηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ 

 Οη ππνρξεψζεηο δηαζθάιηζεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ήδε απφ ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη εμ νξηζκνχ 

 Ζ εζεινληηθή ηήξεζε εγθεθξηκέλσλ θσδίθσλ δενληνινγίαο ή κεραληζκψλ 

πηζηνπνίεζεο 

Οη ππνρξεψζεηο απηέο πξνθχπηνπλ κελ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ, αιιά δελ 

είλαη νη κφλεο. Αλάινγα κε ηε θχζε κηαο επεμεξγαζίαο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

                                                           
7
 Ζ ελ ιφγσ γλψκε ήηαλ κέξνο ησλ πξνηάζεσλ ησλ αξρψλ γηα ηηο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. 
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κπνξεί λα αλαθχςνπλ γηα ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, είλαη επίζεο απαξαίηεην λα 

ηεθκεξηψλνληαη νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη έλαο 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ηφζν 

εζσηεξηθά φζν θαη γηα ηελ απφδεημε πξνο ηελ επνπηηθή αξρή φηη απηά έρνπλ 

πξνθχςεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη είλαη θαηάιιεια. Σα εζσηεξηθά απηά έγγξαθα 

απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο. 

Ήδε, άιισζηε, απφ ην 2009 ε Δ.Δ. είρε πξνβιέςεη ηελ χπαξμε πνιηηηθψλ αζθάιεηαο 

κε ξεηή αλαθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο e-Privacy (κε ηελ Οδεγία 

2009/136/ΔΚ). 

 

 Ζ χπαξμε εγγξάθσλ πνιηηηθψλ είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αξρήο ηεο ινγνδνζίαο. 

 

Αλ θαη ε ινγνδνζία δελ θαηαιακβάλεη επζέσο ηνπο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία, 

αθφκα θαη απηνί νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο 

ζπλδένληαη απζηεξά κε ηελ ελ ιφγσ αξρή (φπσο ε ηήξεζε αξρείνπ δξαζηεξηνηήησλ 

επεμεξγαζίαο θαη ν δηνξηζκφο ππεπζχλνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ). 

πκπεξαζκαηηθά, ην λέν κνληέιν ζπκκφξθσζεο θαίλεηαη, αξρηθά, πεξηζζφηεξν 

δχζθνιν ζηελ εθαξκνγή, εηδηθά γηα φζνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο ηνπ δεκνζίνπ 

δελ έρνπλ πξνβεί ζε έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Αλ θαη 

αλακέλεηαη ε πιεηνλφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ λα κελ έρεη νπζηαζηηθά δεηήκαηα 

λνκηκφηεηαο, ζίγνπξα ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη άηππα, νη νπνίεο 

δχλαηαη λα επηθέξνπλ θπξψζεηο γηα έλα θνξέα, αθφκα θαη αλ ζηελ νπζία δελ ππάξρεη 

παξάβαζε λνκηκφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

ινγνδνζίαο ζηελ πξάμε, ζα βνεζήζεη θάζε θνξέα λα «ηαθηνπνηήζεη» ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, λα πξνβεί ζε κηθξέο ή κεγάιεο πξνζαξκνγέο, ζα απμήζνπλ ηε 

δηαθάλεηα ησλ πξάμεψλ ηνπ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ακειή εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ ΓΚΠΓ, κε 

απνηέιεζκα κεζν-καθξνπξφζεζκα λα βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ. 

 

 Ζ αξρή ηεο ινγνδνζίαο επηβάιιεη ζηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο λα 

απνδεηθλχνπλ ελεξγά ηε ζπκκφξθσζε θαη φρη λα αλακέλνπλ απιψο απφ ηα 
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ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ ή ηηο επνπηηθέο αξρέο λα επηζεκάλνπλ αδπλακίεο. 

 

 

4.8 Βιβλιογραφύα για περιςςότερη μελϋτη 
Οξγαληζκφο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο  (FRA - CoE) – Δγρεηξίδην ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (έθδνζε 2018) [21] 

Ο.Δ. άξζξνπ 29 - Γλψκε 3/2010 ζρεηηθά κε ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο [28] 
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5. Νομιμότητα 
 

Ζ πξψηε αξρή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΓΚΠΓ αλαθέξεη φηη ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη λφκηκε. ην επφκελν άξζξν (ην άξζξν 6) ην θείκελν ηνπ 

Καλνληζκνχ εμεηδηθεχεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κηα επεμεξγαζία κπνξεί λα 

είλαη λφκηκε. Καη ήδε απφ ην άξζξν απηφ, αίξεηαη κηα ζπλεζηζκέλε παξαλφεζε ζε 

ζρέζε κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Αλ κηα πιεξνθνξία είλαη πξνζσπηθφ δεδνκέλν, 

δελ ζεκαίλεη, απηφκαηα, φηη θαλείο δελ δηθαηνχηαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη. Γηα λα 

αθξηβνινγνχκε κάιηζηα, είλαη πνιχ πηζαλφ φηη θάπνηνο κπνξεί λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζεη λφκηκα, αιιά ππφ πξνυπνζέζεηο.  

Απηφ αθξηβψο δειψλεη ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ ΓΚΠΓ, ην νπνίν ζηελ νπζία απαξηζκεί 

ηηο πηζαλέο πξνυπνζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία: 

 

1.  Ζ επεμεξγαζία είλαη ζχλλνκε κφλν εάλ θαη εθφζνλ ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

«α) ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη παξάζρεη ζπγθαηάζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ζθνπνχο, 

β) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο ηεο νπνίαο ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ή γηα λα ιεθζνχλ κέηξα θαη' 

αίηεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο, 

γ) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκφξθσζε κε έλλνκε ππνρξέσζε ηνπ 

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, 

δ) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, 

ε) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, 

ζη) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ πνπ 

επηδηψθεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ηξίηνο, εθηφο εάλ έλαληη ησλ ζπκθεξφλησλ 

απηψλ ππεξηζρχεη ην ζπκθέξνλ ή ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ηνπ 
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ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηβάιινπλ ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηδίσο εάλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ είλαη παηδί. 

 

Τν ζηνηρείν ζη) ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ δελ εθαξκφδεηαη ζηελ επεμεξγαζία πνπ 

δηελεξγείηαη απφ δεκφζηεο αξρέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.» 

Δίλαη ίζσο ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε δηάηαμε ηνπ ΓΚΠΓ θαζψο θαζνξίδεη ηηο έμη 

λνκηθέο βάζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.   

 

 Ννκηθή βάζε είλαη ε απάληεζε ζην εξψηεκα: Γηα πνην λφκηκν ιφγν 

επεμεξγάδεηαη έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα; 

 

Ο θαλνληζκφο ζέηεη έμη (θαη κφλν) πηζαλέο απαληήζεηο. πλνπηηθά αο ηηο αλαθέξνπκε 

σο:  

α) πγθαηάζεζε,  

β) χκβαζε,  

γ) Έλλνκε ππνρξέσζε,  

δ) Εσηηθφ ζπκθέξνλ,  

ε) Γεκφζην θαζήθνλ θαη  

ζη) Τπέξηεξν έλλνκν ζπκθέξνλ. 

 

5.1 Επιλογό νομικόσ βϊςησ  
Κάζε ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα επηιέμεη (ηνπιάρηζηνλ) κία λνκηθή βάζε γηα 

θάζε μερσξηζηή δξαζηεξηφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Ζ 

επηινγή απηή γίλεηαη κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα δειψλεη, εθ ησλ πξνηέξσλ, πνηα είλαη ε 

λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία, επηιέγνληαο απφ ηηο έμη δηαζέζηκεο. 

 Γελ ππάξρεη ηεξαξρία ησλ λνκηθψλ βάζεσλ, δειαδή, δελ ππάξρεη θάπνηα 

πξνηηκψκελε. Ο ππεχζπλνο πξέπεη λα θαηαιήμεη ζην πνηα είλαη ε 

θαηαιιειφηεξε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία. 

 Έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πνπ επεμεξγάδεηαη ηα ίδηα δεδνκέλα γηα 

δηαθνξεηηθφ ζθνπφ, κπνξεί θάιιηζηα λα πξέπεη λα επηιέμεη δηαθνξεηηθή 
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λνκηθή βάζε γηα θάζε ζθνπφ. 

 Ζ «ζπγθαηάζεζε» είλαη ε πην γλσζηή λνκηθή βάζε, αιιά δελ είλαη νχηε ε 

κφλε λνκηθή βάζε, νχηε ε πιένλ θαηάιιειε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. 

Λφγσ ηνπ νξηζκνχ ηεο ζπγθαηάζεζεο ζην ΓΚΠΓ, είλαη κάιινλ δχζθνιε ζηελ 

εθαξκνγή ηεο θη αθφκα πην δχζθνιε γηα ην δεκφζην ηνκέα. 

 ηε ζεσξία, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επηιέγνληαη δχν ή θαη παξαπάλσ 

λνκηθέο βάζεηο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία. ηελ πξάμε φκσο, ζα 

πξέπεη ε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ λνκηθψλ βάζεσλ λα κελ είλαη αζχκβαηε 

κεηαμχ ηνπο. Π.ρ. ε ζπγθαηάζεζε είλαη εθ ηνπ νξηζκνχ ηεο, αζχκβαηε κε θάζε 

άιιε λνκηθή βάζε, ελψ ε ζχκβαζε ζα κπνξνχζε, ππφ  πξνυπνζέζεηο, λα είλαη 

ζπκβαηή θαη κε έλλνκε ππνρξέσζε. 

 Γελ επηηξέπεηαη αιιαγή ηεο λνκηθήο βάζεο, φηαλ έρεη μεθηλήζεη ε 

επεμεξγαζία. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, ε επηινγή λνκηθήο βάζεο δελ αξθεί απφ κφλε ηεο, θαζψο 

πξέπεη επίζεο, λα αλαδεηεζεί θαη κηα επηπιένλ πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επεμεξγαζία απηψλ ησλ εηδηθψλ δεδνκέλσλ (φπσο επεμεγείηαη ζηε ζπλέρεηα). 

Φπζηθά ε επηινγή ηεο λνκηθήο βάζεο είλαη κφλν κηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο νθείιεη πάληα λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αξρέο ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ. 

 

 Γηα λα είλαη λφκηκε κία επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αλαγθαία 

πξνυπφζεζε είλαη λα πιεξνί φιεο ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΓΚΠΓ, θαζψο 

επίζεο θαη λα εκπίπηεη ζε κία (ηνπιάρηζηνλ) εθ ησλ λνκηθψλ βάζεσλ ηνπ άξζξνπ 

6.   

 

5.2 Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των ϋξι νομικών βϊςεων 

Πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπκε πφηε είλαη θαιφ λα 

ρξεζηκνπνηνχκε κηα λνκηθή βάζε, είλαη απαξαίηεην λα αλαιχζνπκε ηα βαζηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. 
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5.2.1 υγκατϊθεςη 

Ζ πεξίπησζε α‘ είλαη εμαηξεηηθά απιή ζηνλ νξηζκφ «ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ 

έρεη παξάζρεη ζπγθαηάζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο». κσο, ε έλλνηα 

ηεο «ζπγθαηάζεζεο» ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ έρεη ήδε νξηζζεί ζην άξζξν 4 

πεξ. 11 ηνπ Καλνληζκνχ σο: «θάζε έλδεημε βνπιήζεσο, ειεχζεξε, ζπγθεθξηκέλε, ελ 

πιήξεη επηγλψζεη θαη αδηακθηζβήηεηε, κε ηελ νπνία ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ 

εθδειψλεη φηη ζπκθσλεί, κε δήισζε ή κε ζαθή ζεηηθή ελέξγεηα, λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ». 

Δπνκέλσο, ε ζπγθαηάζεζε δελ είλαη κηα αθεξεκέλε θαη γεληθή ζπλαίλεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. Αληίζεηα, είλαη κηα λνκηθή έλλνηα, κε ζπγθεθξηκέλν 

νξηζκφ θαη πνιιά ζπζηαηηθά ζηνηρεία. Έγθπξε ζπγθαηάζεζε θαη άξα έγθπξε λνκηθή 

βάζε πξνυπνζέηεη ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ. Ο 

ΓΚΠΓ αθηεξψλεη ην άξζξν 7 εηδηθά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε 

ζπγθαηάζεζε. Δπνκέλσο, έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, γηα λα κπνξέζεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηε λνκηθή βάζε, νθείιεη λα είλαη εμαηξεηηθά πξνζερηηθφο θαζψο 

είλαη έγθπξε κφλν εάλ ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ παξέρεηαη έιεγρνο θαη 

πξαγκαηηθή επηινγή φζνλ αθνξά ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθεξφκελσλ 

φξσλ ή ηελ απφξξηςε απηψλ ρσξίο δεκία. 

 

 πγθαηάζεζε: έλα απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα ιάζε ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο είλαη 

λα ζεσξνχλ φηη θάζε επεμεξγαζία κπνξεί λα πινπνηεζεί κε λνκηθή βάζε ηε 

ζπγθαηάζεζε.  

 

πσο ζα αλαιχζνπκε ζηελ εηδηθή ελφηεηα γηα ηε ζπγθαηάζεζε, είλαη κηα «δχζθνιε» 

ζηελ εθαξκνγή λνκηθή βάζε, ελψ είλαη αθαηάιιειε γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο δεκνζίσλ θνξέσλ. 

5.2.2 Εκτϋλεςη ό ςύναψη ςύμβαςησ 

ε ζρέζε κε απηή ηε λνκηθή βάζε, ν Καλνληζκφο νξίδεη «ε επεμεξγαζία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο ηεο νπνίαο ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ή γηα λα ιεθζνχλ κέηξα θαη' αίηεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 
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δεδνκέλσλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο». Ακέζσο θαηαλννχκε φηη: 

 Ζ λνκηθή βάζε απηή είλαη θαηάιιειε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ ζπκβάιιεηαη κε ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. Άξα δελ είλαη 

θαηάιιειε φηαλ γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζχκβαζεο ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

πξέπεη λα επεμεξγαζηεί θαη δεδνκέλα ηξίηνπ. 

 Δθαξκφδεηαη επίζεο θαη θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, π.ρ. γηα λα γίλνπλ απφ ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο νη απαηηνχκελνη έιεγρνη γηα ηελ νξζφηεηα ηεο ζχκβαζεο ή γηα 

λα εθδνζεί κηα πξνζθνξά. Απηφ δελ θαιχπηεη πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη 

αίηεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. 

 Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

θαη δελ αξθεί λα ζρεηίδνληαη κε απηή. 

 Υξεηάδεηαη πξνζνρή απφ ηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ 

απηή ηε λνκηθή βάζε, θαζψο πξέπεη λα ζέβνληαη ην εζληθφ δίθαην ζε ζρέζε κε 

απηέο (π.ρ. γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ).  

ηε ζεκεξηλή επνρή ε λνκηθή βάζε απηή είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε ζηελ παξνρή 

επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ, κε ηε ρξήζε, κάιηζηα, ηππνπνηεκέλσλ ζπκβάζεσλ νη 

νπνίεο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο. Σν ΔΠΓ έρεη εθδψζεη ζρεηηθή 

θαζνδήγεζε [29]. 

5.2.3  υμμόρφωςη με ϋννομη υποχρϋωςη 

Ζ λνκηθή βάζε απηή είλαη εχθνια θαηαλνεηή. Δθαξκφδεηαη φηαλ έλαο ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο νθείιεη λα επεμεξγαζηεί πξνζσπηθά δεδνκέλα επεηδή ην νξίδεη λφκνο. 

Γη‘ απηφ θαη «ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκφξθσζε κε έλλνκε 

ππνρξέσζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο». Οη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ, επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα επεηδή ην νξίδεη ξεηά έλαο λφκνο
8
. Αιιά, εθηφο απφ 

ην δεκφζην, ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ππνρξενχληαη εθ ηνπ λφκνπ λα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα: π.ρ. νη 

γηαηξνί θαη ηα λνζνθνκεία, είηε δεκφζηνπ είηε ηδησηηθνχ ηνκέα, ηεξνχλ ηαηξηθνχο 

θαθέινπο, νη εξγνδφηεο ηεξνχλ δεδνκέλα γηα ζθνπνχο αζθαιηζηηθνχο θαη 

                                                           
8
 Με ηελ επξχηεξε έλλνηα, φπνπ λφκνο κπνξεί λα είλαη Καλνληζκφο ηεο ΔΔ, Διιεληθφο Νφκνο, 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ή Τπνπξγηθή Απφθαζε κεηά απφ θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε. 
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θνξνινγηθνχο, φιεο νη επηρεηξήζεηο θαη νη επηηεδεπκαηίεο ηεξνχλ δεδνκέλα πειαηψλ 

γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο θ.ά. 

Γηα νξζή εθαξκνγή ηεο λνκηθήο βάζεο, νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζδηνξίδνπλ απφ πνηα δηάηαμε πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε ηήξεζεο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ππνρξέσζε ηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ 

δεδνκέλσλ πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ην λφκν. Αλ έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη 

ηελ επρέξεηα λα απνθαζίζεη αλ ν επηδησθφκελνο ζθνπφο κπνξεί λα επηδησρζεί κε 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ή λα επηδησρζεί ρσξίο απηά, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ φηη δελ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε ελ ιφγσ λνκηθή βάζε. Δίλαη επίζεο ζαθέο, φηη ζηελ έλλνηα 

ηνπ λφκνπ δελ εκπίπηνπλ δηαηάμεηο δηθαίνπ ηξίησλ ρσξψλ, εθηφο Δ.Δ.. 

5.2.4 Ζωτικό ςυμφϋρον 

πσο έρνπκε αλαθέξεη εμ αξρήο, ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ είλαη 

απφιπην δηθαίσκα. Πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη ψζηε λα εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα ηα 

ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ. Πξνθαλψο δελ είλαη αλψηεξε απφ άιια δηθαηψκαηα, ηδίσο 

ηεο πξνζηαζίαο ηεο δσήο. πλεπψο ε αλαθνξά «ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή άιινπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ» επηζεκαίλεη αθξηβψο απηφ. Εσηηθφ ζπκθέξνλ ζεκαίλεη πξνζηαζία ηεο 

δσήο ή αληηκεηψπηζε κηα ζνβαξήο απεηιήο γηα ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή θαη γηα ηξίην θπζηθφ πξφζσπν.  

Ζ ρξήζε απηήο ηεο λνκηθήο βάζεο είλαη εθηθηή ζε θνξείο ή θαη ηδηψηεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ πγεία, ζε έθηαθηεο πεξηζηάζεηο (ππάξρεη θαη ζρεηηθή εμαίξεζε 

γηα ηα δεδνκέλα πγείαο, ηα νπνία είλαη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, ζην άξζξν 9 ηνπ ΓΚΠΓ).  

 

Παξάδεηγκα: Αζζελνθφξν ηνπ ΔΚΑΒ θηάλεη ζε ρψξν αηπρήκαηνο. Ο ηξαπκαηίαο 

δελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ ψζηε λα παξάζρεη ν ίδηνο ηηο πιεξνθνξίεο. Καζψο είλαη 

απαξαίηεην γηα ηε δσή ηνπ, νη λνζειεπηέο θαη ηξαπκαηηνθνξείο κπνξνχλ λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ ηξαπκαηία απφ ηξίηνπο ή απφ άιια 

δηαζέζηκα έγγξαθα. 

 

Φπζηθά ε λνκηθή βάζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα δεδνκέλα πγείαο, αιιά κφλν 

φηαλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ελφο ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ 



69 

 

θαη είλαη πξφδειν φηη ε επεμεξγαζία δελ κπνξεί λα έρεη άιιε λνκηθή βάζε. Δπίθιεζε 

ηεο λνκηθήο βάζεο απηήο κπνξεί λα γίλεη επίζεο γηα αλζξσπηζηηθνχο ζθνπνχο, κεηαμχ 

άιισλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε επηδεκηψλ θαη ηεο εμάπισζήο ηνπο ή ζε θαηαζηάζεηο 

επείγνπζαο αλζξσπηζηηθήο αλάγθεο, ηδίσο δε ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαη 

αλζξσπνγελψλ θαηαζηξνθψλ (βι. αηηηνινγηθή ζθέςε ππ‘ αξηζκ. 46 ηνπ ΓΚΠΓ). 

Δπίθιεζε απηήο ηεο λνκηθήο βάζεο κπνξεί λα γίλεη, επίζεο, θαη ζε πεξίπησζε 

εμαθάληζεο πξνζψπνπ ην νπνίν αλαδεηείηαη θαη ζεσξείηαη φηη θηλδπλεχεη. 

 

5.2.5 Απαραύτητη για εκπλόρωςη δημοςύου καθόκοντοσ 

Ζ λνκηθή βάζε ηεο «έλλνκεο ππνρξέσζεο» (πεξίπησζε γ΄) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο επηβάιεη κηα δηάηαμε ζηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο. Αιιά αθφκα πην ζπρλφ είλαη, εηδηθά ζην δεκφζην ηνκέα, κηα δηάηαμε 

λα απνλέκεη αξκνδηφηεηα ζε έλα θνξέα, ρσξίο λα θάλεη αλαθνξά ζε πξνζσπηθά 

δεδνκέλα. ηελ πξάμε φκσο, ν θνξέαο (ζπλήζσο κάιηζηα δεκφζηνο), φηαλ ζα πξέπεη 

λα εθηειέζεη ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ, ζα ρξεηαζηεί λα επεμεξγαζηεί πξνζσπηθά 

δεδνκέλα πνιηηψλ.  

Ζ λνκηθή βάζε νξίδεηαη φηη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ «ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ 

άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο». Γίλεηαη 

επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη απηή αθνξά: α) ην δεκφζην, θαζψο θαη‘ εμνρήλ ζε απηφ 

αλαηίζεληαη δεκφζηα θαζήθνληα θαη εμνπζίαο θαη β) πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ηδησηηθψλ 

θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο εθ ηνπ λφκνπ αλαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σέηνηεο είλαη ε δεκφζηα πγεία, ε θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο 

(φζεο δελ είλαη ήδε ΝΠΓΓ) αιιά θαη εηαηξείεο δηνδίσλ ή ε θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 

ή ηνπ παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν (βι. αηηηνινγηθή ζθέςε ππ‘ αξηζκ. 45 

ηνπ ΓΚΠΓ). Ζ λνκηθή βάζε απηή πξνζθέξεη επειημία εηδηθά ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο 

(νη νπνίνη φπσο ζα δνχκε δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε λνκηθή βάζε ηνπ 

ππέξηεξνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο).  

Γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, έλαο δεκφζηνο θνξέαο ζα ρξεηαζηεί ζπρλά λα 
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επεμεξγαζηεί πξνζσπηθά δεδνκέλα. Ηδαληθά, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θνξέα ζα έπξεπε λα 

πξνδηαγξάθνληαη ηφζν αλαιπηηθά ζε λφκνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εθηειεζηηθψλ απνθάζεσλ θαη‘ εμνπζηνδφηεζε) ψζηε θάζε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ λα πξνθχπηεη επζέσο απφ ην λφκν. Αιιά θαη ην ζθεπηηθφ ηνπ Δπξσπαίνπ 

Ννκνζέηε, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ Καλνληζκνχ, βαζίζηεθε ζην φηη, σο γλσζηφλ, 

ιίγνη θνξείο έρνπλ ηφζν αλαιπηηθά πξνδηαγεγξακκέλεο δηαηάμεηο, ελψ απαηηείηαη λα 

έρνπλ θαη ηελ επειημία λα πξνζαξκφδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο, 

δηαθνξνπνηψληαο πξνο ηνχην θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. πσο θαίλεηαη θαη απφ 

ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε ππ΄ αξηζκ. 45, ν Καλνληζκφο δελ απαηηεί ζπγθεθξηκέλν λφκν 

γηα θάζε κεκνλσκέλε επεμεξγαζία. Μπνξεί λα αξθεί έλαο κφλν λφκνο σο βάζε γηα 

πεξηζζφηεξεο απφ κία πξάμεηο επεμεξγαζίαο ή εάλ ε επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα 

ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ 

άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο. Βέβαηα, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επεμεξγαζίαο, φπσο 

ν θαζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ λφκν, ν νπνίνο (δπλεηηθά θαη 

φρη ππνρξεσηηθά) κπνξεί λα ηα εμεηδηθεχεη πεξαηηέξσ.  

 

 Έλαο θνξέαο, γηα λα αζθήζεη κηα αξκνδηφηεηα ηνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

πξνζσπηθά δεδνκέλα, αλ απηφ είλαη πξαγκαηηθά αλαγθαίν γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ, αθφκα θαη αλ ε δηάηαμε δελ πξνβιέπεη ξεηά επεμεξγαζία πξνζσπηθά 

δεδνκέλσλ. 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ λνκηθήο βάζεο έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ε αξρή ηεο 

αλαγθαηφηεηαο. Ζ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλε, 

αηηηνινγεκέλε θαη λα ζέβεηαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Ο ζθνπφο δελ ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα επηηεπρζεί κε άιια επηφηεξα κέζα, φπσο επηβάιεη θαη ε αξρή ηεο 

ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αξρψλ ηνπ ΓΚΠΓ, ελψ θαζψο ε επεμεξγαζία δελ πξνθχπηεη άκεζα απφ κηα 

δηάηαμε, είλαη απαξαίηεην λα ηεθκεξηψλεηαη θαηάιιεια ε εθαξκνγή ηεο κε βάζε ηελ 

αξρή ηεο ινγνδνζίαο.  

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηα Διεγθηηθή Αξρή έρεη αξκνδηφηεηα λα ρεηξίδεηαη θαηαγγειίεο 



71 

 

γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Ο λφκνο δελ πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο πνηα 

ζηνηρεία πξέπεη λα πεξηέρνπλ νη θαηαγγειίεο, νχηε πνηα είλαη απαξαίηεηα γηα ην 

παξαδεθηφ κηαο θαηαγγειίαο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εμέηαζε, ε Γεκφζηα Αξρή κπνξεί γηα  λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηε λνκηθή βάζε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ε‘ ηνπ ΓΚΠΓ. Οθείιεη φκσο λα πξνζδηνξίζεη 

πνηα ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νξζή εμέηαζε ηεο θαηαγγειίαο, κε βάζε ηελ 

αξρή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

5.2.6 Τπϋρτερο ϋννομο ςυμφϋρον 

Ζ ηειεπηαία (αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθή) λνκηθή βάζε ηνπ ΓΚΠΓ αλαθέξεη φηη ε 

επεμεξγαζία πξέπεη λα «είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ 

πνπ επηδηψθεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ηξίηνο, εθηφο εάλ έλαληη ησλ ζπκθεξφλησλ 

απηψλ ππεξηζρχεη ην ζπκθέξνλ ή ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηβάιινπλ ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηδίσο εάλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ είλαη παηδί». Ζ 

λνκηθή απηή βάζε είλαη κέγηζηεο ζεκαζίαο γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο κπνξεί λα 

λνκηκνπνηήζεη ηελ επεμεξγαζία αθφκα θαη ρσξίο ζπγθαηάζεζε, αλ ππάξρνπλ 

θαηάιιειεο δηαζθαιίζεηο γηα ηα ζπκθέξνληα, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ. ην δεκφζην φκσο ηνκέα, ν ΓΚΠΓ ξεηά αλαθέξεη φηη ε 

ελ ιφγσ λνκηθή βάζε «δελ εθαξκφδεηαη ζηελ επεμεξγαζία πνπ δηελεξγείηαη απφ 

δεκφζηεο αξρέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο». 

Ζ λνκηθή βάζε πξνβιέπεη ηε δηελέξγεηα ζηάζκηζεο: ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ 

ππεπζχλνπ ηεο επεμεξγαζίαο (ή ηξίησλ) πξέπεη λα ζηαζκίδνληαη έλαληη ησλ 

ζπκθεξφλησλ ή ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ηνπ πξνζψπνπ ζην 

νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα. Σν απνηέιεζκα ηεο ζηάζκηζεο θαζνξίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ην θαηά πφζνλ ην άξζξν 6 παξ. 1 ζη‘ κπνξεί λα απνηειέζεη λνκηθή βάζε γηα 

ηελ επεμεξγαζία. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη δελ πξφθεηηαη γηα απιή ζηάζκηζε δχν εχθνια 

πνζνηηθνπνηήζηκσλ θαη ζπγθξίζηκσλ κεηαμχ ηνπο κεγεζψλ. Αληηζέησο, ε εθαξκνγή 

ηνπ θξηηεξίνπ ζηάζκηζεο κπνξεί λα απαηηεί κηα πεξίπινθε αμηνιφγεζε, ζηελ νπνία 

ιακβάλεηαη ππφςε κηα ζεηξά παξαγφλησλ. Ζ νξζή εθαξκνγή ηεο ζηάζκηζεο απηήο 
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πξνυπνζέηεη ηξία ζηάδηα: 

 

5.2.6.1 Έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο (ή ηξίησλ) 
 

Ζ έλλνηα ηνπ «ζπκθέξνληνο» είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηνπ «ζθνπνχ» 

ηεο επεμεξγαζίαο, φκσο ηαπηφρξνλα δηαθξηηή απφ απηήλ.  

 πκθέξνλ λνείηαη ην επξχηεξν δηαθχβεπκα ην νπνίν ελδέρεηαη λα ππαγνξεχεη 

ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ηελ επεμεξγαζία ή ην φθεινο πνπ απνθνκίδεη ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο απφ ηελ επεμεξγαζία, θαζψο θαη ην ζπλαθέο δπλεηηθφ 

φθεινο ηεο θνηλσλίαο 

 

Ζ θχζε ησλ ζπκθεξφλησλ κπνξεί λα πνηθίιιεη. Οξηζκέλα ζπκθέξνληα κπνξεί λα 

είλαη επηηαθηηθά θαη επσθειή γηα ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, (π.ρ. δηεμαγσγή 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο). Άιια ζπκθέξνληα κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν επηηαθηηθά γηα 

ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, θαη νη ζπλέπεηεο ηνπο γηα ηελ θνηλσλία λα είλαη πην 

πνιχπινθεο θαη ακθηιεγφκελεο (π.ρ. δεκηνπξγία πξνθίι γηα ζηνρεπκέλε δηαθήκηζε). 

Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη ζπκθέξνλ ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ελψ ζίγνπξα έρεη νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ. Καηά ηελ 

Ο.Δ. ηνπ άξ. 29 [30], ε έλλνηα ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο είλαη δπλαηφλ λα 

πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα ζπκθεξφλησλ, επνπζηψδνπο αμίαο ή άθξσο 

επηηαθηηθψλ, ζαθψλ ή πην ακθηιεγφκελσλ, αξθεί απηά λα είλαη απνδεθηά απφ ην 

λφκν. Έηζη ην έλλνκν ζπκθέξνλ ζα πξέπεη λα:  

 λα είλαη ζχλλνκν  

 λα πξνζδηνξίδεηαη κε επαξθή ζαθήλεηα ψζηε λα επηηξέπεηαη ε ζηάζκηζή ηνπ 

έλαληη ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ πξνζψπνπ 

ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα (δει. λα είλαη αξθνχλησο ζαθέο)  

 λα αθνξά έλα πξαγκαηηθφ θαη πθηζηάκελν ζπκθέξνλ (δειαδή λα κελ είλαη 

ππνζεηηθφ)  

 

5.2.6.2 πκθέξνλ ή ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ 
 

ζνλ αθνξά ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, γηα ηε ζηάζκηζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα «ζπκθέξνληα» ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα θαη φρη 
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κφλν ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ηνπο. Δάλ ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο (ή ν ηξίηνο) δηθαηνχηαη λα επηδηψθεη νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ, αξθεί λα 

κελ είλαη παξάλνκν, ζα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ζηάζκηζε φιεο 

νη θαηεγνξίεο ζπκθεξφλησλ ηα νπνία κπνξεί λα επηθαιεζηεί ην πξφζσπν ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα, αξθεί λα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ. 

ε κηα πεξίνδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θπβεξλήζεηο θαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ζπγθεληξψλνπλ πξσηνθαλείο φγθνπο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, είλαη 

αθφκε πην ζεκαληηθή ε θαηνρχξσζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε δηαηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο θαη ηεο 

αηνκηθήο ηνπο απηνλνκίαο. Μάιηζηα, φζνλ αθνξά ηα ζπκθέξνληα ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ησλ δεδνκέλσλ, ε δηάηαμε δελ θάλεη αλαθνξά ζε «έλλνκα» ζπκθέξνληα, 

ππνδεηθλχνληαο φηη αθφκα θαη ηα άηνκα πνπ αζθνχλ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο δελ 

ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε δπζαλάινγεο παξεκβάζεηο ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα θαη 

ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζπκθέξνληα ελφο αηφκνπ πνπ θαηεγνξείηαη 

φηη έρεη δηαπξάμεη θινπή ππεξηζρχνπλ ηνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηηάζζεη ηε δεκνζίεπζε 

ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηεχζπλζήο ηνπ, απνπζία ζπγθεθξηκέλεο 

δηάηαμεο. 

 

5.2.6.3 Γηελέξγεηα ζηάζκηζεο 
 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ζηάζκηζεο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληα ηνπ ππεπζχλνπ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ν αληίθηππφο ηνπο ζηα ζπκθέξνληα 

θαη ζηα δηθαηψκαηα ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα. Ζ ζηάζκηζε 

απηή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη απιή, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απνβεί 

ηδηαίηεξα πεξίπινθε ελψ ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη κνηάδεη κε απηή ηεο 

Δθηίκεζε Αληηθηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ (άξζξν 35 ηνπ ΓΚΠΓ – 

βι. Δλφηεηα 10). Καζψο ζην δεκφζην ηνκέα ε ελ ιφγσ λνκηθή βάζε πξαθηηθά δελ 

εθαξκφδεηαη, γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε κπνξείηε λα δείηε ηε ζρεηηθή θαζνδήγεζε ηεο 

Ο.Δ. ηνπ άξζξνπ 29 [30].  

Οη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζεκηηέο πξνζδνθίεο 

ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ βάζεη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο. Απφ ηνλ Καλνληζκφ αλαγλσξίδεηαη έλα πξνβάδηζκα γηα ηηο εηαηξείεο 

ζην λα επεμεξγαζηνχλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ ηνπο ή φζσλ βξίζθνληαη ζηελ 
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ππεξεζία ηνπο. Δπίζεο, γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζε ζθνπνχο πξφιεςεο απάηεο θαη ζε 

ζθνπνχο άκεζεο εκπνξηθήο πξνψζεζεο. 

 Ηζρπξφ θξηηήξην απνηειεί ην θαηά πφζνλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, θαηά ηε 

ρξνληθή ζηηγκή θαη ζην πιαίζην ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, κπνξεί εχινγα λα αλακέλεη φηη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί επεμεξγαζία. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ δελ αλακέλεη επιφγσο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, δελ ζα 

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε ελ ιφγσ λνκηθή βάζε.  

Σέινο επηζεκαίλνπκε φηη, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο, είλαη απαξαίηεην γηα 

έλα ππεχζπλν επεμεξγαζίαο λα κπνξεί λα απνδείμεη κε πνην ηξφπν έθαλε ηελ 

ζηάζκηζε. πλεπψο, ζα πξέπεη λα ηεξεί θαηάιιειε έγγξαθε ηεθκεξίσζε. 

5.3 Επιλογό νομικών βϊςεων ςτο δημόςιο τομϋα 
Ο δεκφζηνο ηνκέαο νθείιεη λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο. Ζ αξρή 

απηή εγγπάηαη ηελ ππνρξέσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα ζέβεηαη ηηο επηηαγέο, 

απαγνξεχζεηο θαη ξπζκίζεηο πνπ ζεζπίδεη ν λνκνζέηεο, ελψ δηαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν 

ησλ πξάμεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ απφ ηα δηθαζηήξηα. Οη δεκφζηεο αξρέο 

νθείινπλ λα ελεξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ θαη δελ επηηξέπεηαη, λα πεξηνξίδνπλ ηα 

δηθαηψκαηα, ηηο ειεπζεξίεο, θαζψο θαη ηελ ηδηνθηεζία ησλ πνιηηψλ παξά κφλν βάζεη 

επηθχιαμεο ηνπ λφκνπ.  

Δπηγξακκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη δεκφζηνη θνξείο κπνξνχλ λα θάλνπλ: 

 φηη ηνπο επηηάζζεη ν λφκνο (δέζκηα αξκνδηφηεηα), ή  

 φηη ηνπο επηηξέπεη ν λφκνο (δηαθξηηηθή επρέξεηα) 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε απαγνξεχεηαη λα ελεξγήζεη εθηφο ή πέξα απφ ην λφκν θαη 

επηβάιιεηαη λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ην λφκν. Οη πξάμεηο ηεο ειέγρνληαη δηθαζηηθά 

(θπξίσο), θαη φηαλ ελεξγεί κε δηαθξηηηθή επρέξεηα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο αθξαίσλ 

νξίσλ. Αληίζεηα, έλα ηδηψηεο ή κηα επηρείξεζε έρεη επξχηεξν πεδίν δξάζεο θαζψο 

κπνξεί λα θάλεη φ,ηη δελ απαγνξεχεη θαλφλαο δηθαίνπ ή φ,ηη δελ αληίθεηαη ζε απηφλ.  

Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο έρεη απνηππσζεί θαη ζην άξζξν 6 

ηνπ ΓΚΠΓ, κε: 

1. ηελ ξεηή πξφβιεςε φηη ε λνκηθή βάζε ηνπ ππέξηεξνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο 

δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ επεμεξγαζία πνπ δηελεξγείηαη απφ δεκφζηεο 
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αξρέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

2. Σε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ ε νπνία πξνζδηνξίδεη κε 

πνην ηξφπν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δεκφζηεο θνξείο νη λνκηθέο 

βάζεηο ηεο «ζπκκφξθσζεο κε έλλνκε ππνρξέσζε» (άξ. 6 παξ. 1 γ‘) θαη ηεο 

«επεμεξγαζίαο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθπιήξσζε δεκνζίνπ θαζήθνληνο» (άξ. 6 

παξ. 1 γ‘). 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δχν παξαπάλσ λνκηθψλ βάζεσλ (νη νπνίεο είλαη απηέο πνπ 

θαηά θαλφλα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο) απαηηείηαη ε επεμεξγαζία 

λα πξνθχπηεη απφ ην εζληθφ ή ην επξσπατθφ δίθαην, άξα λα πξνβιέπεηαη ζε δηάηαμε 

λφκνπ
9
. Ζ δηάηαμε αθνινπζεί ηε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ θαη πξνζδηνξίδεη 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνί ε ελ ιφγσ δηάηαμε λφκνπ. πγθεθξηκέλα: 

 Ο ζθνπφο ηεο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηε δηάηαμε.  

o ε πεξίπησζε πνπ ε βάζε είλαη ε πεξ. γ΄, ν ζθνπφο πξέπεη λα 

πξνθχπηεη επζέσο απφ ηε δηάηαμε.  

o ε πεξίπησζε φκσο πνπ είλαη ε πεξ. ε‘  ν ζθνπφο ηεο επεμεξγαζίαο 

κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ κηα δηάηαμε πνπ απνδίδεη ζε έλα δεκφζην 

θνξέα κηα αξκνδηφηεηα, εθφζνλ ε επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ θαζήθνληνο ηνπ δεκνζίνπ θνξέα, ην νπνίν πξέπεη λα  

εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο 

εμνπζίαο.  

 Με βάζε ην ΓΚΠΓ, ζηε λνκηθή βάζε ηεο πεξ. ε‘ γίλεηαη αλαθνξά φηη 

«κπνξεί» λα πεξηιακβάλεη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ θαλνληζκνχ. Οη δηαηάμεηο απηέο «κπνξεί» λα 

πξνζδηνξίδνπλ αλαιπηηθφηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επεμεξγαζίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

o ηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηε ζχλλνκε επεμεξγαζία 

o ηα είδε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία 

o ηηο θαηεγνξίεο ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία αθνξά ε 

επεμεξγαζία 

o ηηο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα θνηλνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα θαη 

                                                           
9
 Τπελζπκίδνπκε φηη εδψ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ επξεία εξκελεία πνπ ζπκπεξηιακβάλεη π.ρ. θαη 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο νη νπνίεο εθδίδνληαη κε θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε. 
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ηνπο ζθνπνχο ηεο θνηλνπνίεζεο 

o ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ 

o ηηο πεξηφδνπο απνζήθεπζεο 

o ηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ζχλλνκεο θαη 

ζεκηηήο επεμεξγαζίαο (π.ρ. κέηξα αζθάιεηαο) 

Ζ αλαθνξά «κπνξεί λα πεξηιακβάλεη» δελ εηζάγεη ππνρξέσζε ηνπ Κ-Μ ψζηε 

θάζε δηάηαμε ζηελ νπνία βαζίδεηαη κηα επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

λα δηαζέηεη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, αιιά είλαη κηα ηζρπξή παξφηξπλζε 

ζηα Κ-Μ λα λνκνζεηνχλ θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν. Θα δνχκε φκσο ζηε ζπλέρεηα, 

φηη φζνλ αθνξά ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, είλαη ζρεδφλ 

απαξαίηεην κηα δηάηαμε λα έρεη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ ΑΠΓΠΥ, φηαλ γλσκνδνηεί γηα δηαηάμεηο πνπ εηζάγνπλ ππνρξεψζεηο γηα 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, αθνινπζεί παξφκνηα ινγηθή. Ζ 

Αξρή επηζεκαίλεη (βι. ελδεηθηηθά [31]) φηη ε επεμεξγαζία, ζην βαζκφ πνπ ζπληζηά 

πεξηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ απηνθαζνξηζκνχ, πξέπεη 

λα νξίδεηαη γεληθψο θαη αληηθεηκεληθψο κε ηππηθφ λφκν ή θαηφπηλ εηδηθήο 

λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο κε δηάηαγκα, λα δηθαηνινγείηαη απφ απνρξψληεο 

ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, λα ηειεί ζε πξφδειε ινγηθή ζπλάθεηα κε ηνλ 

επηδησθφκελν ζθνπφ, λα είλαη πξφζθνξε, θαηάιιειε θαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζθνπνχ απηνχ, λα κελ ζίγεη ηνλ ππξήλα ηνπ δηθαηψκαηνο θαη λα κελ απνλέκεη 

ζηε Γηνίθεζε επξεία δηαθξηηηθή επρέξεηα. Καηά ζπλέπεηα, είλαη απαξαίηεην ε 

επεμεξγαζία λα πξνβιέπεηαη ζε λνκνζεηηθή δηάηαμε, ε νπνία ζα πξνζδηνξίδεη ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επεμεξγαζίαο, δειαδή: 

 ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο,  

 ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο,  

 ηηο θαηεγνξίεο ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο 

 ην ρξφλν ηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ ή ηα θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαη  

 ηνπο απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ.  

Με εηδηθφηεξε λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε επηηξέπεηαη λα αλαηεζεί ζηνλ 

θαλνληζηηθφ λνκνζέηε (π.ρ. Τπνπξγηθή Απφθαζε) ε ξχζκηζε εηδηθφηεξσλ, ηερληθψλ 
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ή ιεπηνκεξεηαθψλ ζεκάησλ, φπσο ν ζρεδηαζκφο θαη νη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

πξνδηαγξαθέο ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ, ηα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα γηα 

ηελ αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα. 

 

πλεπψο, κε βάζε ηα παξαπάλσ, ε δηαδηθαζία επηινγήο λνκηθήο βάζεο ελφο 

δεκφζηνπ θνξέα, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, 

είλαη επθνιφηεξε απφ ελφο ηδησηηθνχ. Απφ ηηο έμη πηζαλέο λνκηθέο βάζεηο, έρεη ηειηθά 

λα αμηνινγήζεη πνηα είλαη ε θαηάιιειε λνκηθή βάζε απφ …  

 …Πέληε λνκηθέο βάζεηο, γηαηί θαηά θαλφλα εμαηξείηαη ην ππέξηεξν έλλνκν 

ζπκθέξνλ
10

,  

 …Σέζζεξηο λνκηθέο βάζεηο, γηαηί ε ζπγθαηάζεζε έρεη ζπάληα εθαξκνγή
11

. 

 …Σξεηο, γηαηί ην δσηηθφ ζπκθέξνλ εθαξκφδεηαη ζε πεξηνξηζκέλεο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο επείγνπζεο πεξηπηψζεηο 

 …Γχν, γηαηί ε ζχκβαζε έρεη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εθαξκνγήο, φηαλ ν 

δεκφζηνο θνξέαο ζπκβάιιεηαη κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (αιιά θαη πάιη 

νη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαηάμεηο λφκνπ). 

πλεπψο, έλαο δεκφζηνο θνξέαο πξέπεη, θαηά θαλφλα, λα επηιέγεη είηε ηε λνκηθή 

βάζε ηεο έλλνκεο ππνρξέσζεο, είηε ηεο άζθεζεο δεκφζηνπ θαζήθνληνο. 

 

 πκπεξαζκαηηθά: φηαλ  Γεκφζηνο Φνξέαο εθηειεί επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ κε δέζκηα αξκνδηφηεηα (επεηδή ην νξίδεη ξεηά ν λφκνο) είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα εθαξκφδεηαη ε λνκηθή βάζε ηεο «έλλνκεο ππνρξέσζεο» (αξ. 6 παξ, 1 

γ‘ ΓΚΠΓ), ελψ φηαλ εθηειεί επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ επεηδή θξίλεη 

φηη απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, αθφκα θη αλ 

δελ ην νξίδεη ξεηά ν λφκνο, εθαξκφδεηαη ε λνκηθή βάζε ηεο «εθπιήξσζε 

δεκνζίνπ θαζήθνληνο» (αξ. 6 παξ, 1 γ‘ ΓΚΠΓ). 

                                                           
10

Ζ ελ ιφγσ λνκηθή βάζε εμαηξείηαη γηα επεμεξγαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ δεκφζηεο αξρέο θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δλδερνκέλσο λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
11

 Γελ απνθιείεηαη ε ζπγθαηάζεζε σο λνκηθή βάζε, αιιά δελ είλαη ζπλήζεο (π.ρ. είλαη ε πεξίπησζε 

φπνπ πνιίηεο δειψλεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε γηα λα ιακβάλεη ελεκεξσηηθά δειηία πνπ 

εθδίδεη ηαθηηθά ν θνξέαο). Πάλησο, εάλ λφκνο πεξηγξάθεη κία επεμεξγαζία θαη ηελ θαζηζηά 

πξναηξεηηθή γηα ηνπο πνιίηεο, κε βάζε ηελ επηζπκία ηνπο, ηφηε ε λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία δελ 

είλαη ε ζπγθαηάζεζε αιιά ε εθπιήξσζε εθ ηνπ λφκνπ ππνρξέσζεο.   
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Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Οη Οηθνλνκηθνί Διεγθηέο ηνπ Γεκνζίνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ειέγρσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ζε ππαιιήινπο ηνπ 

Γεκνζίνπ. Μεηά απφ θαηαγγειία ζηελ αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή, απνθαιχπηεηαη φηη 

ππάιιεινο ν νπνίνο είρε πξφζθαηα παξαηηεζεί, ελδέρεηαη λα έρεη αχμεζε ζηελ 

πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε ε νπνία δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηηο δειψζεηο ηνπ. 

Θεσξείηε φηη είλαη λφκηκε ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξψελ 

ππαιιήινπ ψζηε λα ηνπ θαηαινγηζηεί (πεηζαξρηθή) παξάβαζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ;  

Αλ λαη, πνηα είλαη ε θαηαιιειφηεξε λνκηθή βάζε; 

Αλ φρη, πνηα ελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα γίλεη; 

Γηα βνήζεηα δείηε ηε γλσκνδφηεζε 3/2013 ηεο ΑΠΓΠΥ. 

 

5.3.1 Επεξεργαςύα για ϊλλουσ ςκοπούσ από δημόςιο φορϋα 

Ήδε θαηά ηελ παξνπζίαζε ηεο αξρήο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ ζθνπνχ είδακε φηη ε 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα επεθηαζεί ζε ζθνπνχο 

δηαθνξεηηθνχο απφ απηφλ γηα ηνλ νπνίν έρεη γίλεη ε αξρηθή ζπιινγή, εθηφο θη αλ ν 

λένο ζθνπφο είλαη ζπκβαηφο κε ηνλ αξρηθφ. ην άξζξν 6 παξ. 4 ηνπ ΓΚΠΓ ε αξρή 

απηή πξνζδηνξίδεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν, θαζψο παξαζέηνληαη θξηηήξηα γηα λα 

κπνξεί έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο λα θξίλεη αλ ν λένο ζθνπφο είλαη ζπκβαηφο κε 

ηνλ αξρηθφ. Βέβαηα, αλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ παξάζρεη ζπγθαηάζεζε ή αλ 

επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζε λφκν γηα ζπγθεθξηκέλνπο  ζθνπνχο πςειήο ζπνπδαηφηεηαο 

(φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 ηνπ ΓΚΠΓ), επηηξέπεηαη ζηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζία λα πξνβαίλεη ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, αλεμάξηεηα απφ ηε 

ζπκβαηφηεηα ησλ ζθνπψλ. Γηαθνξεηηθά ε ζπκβαηφηεηα ηνπ «λένπ» ζθνπνχ 

εμεηάδεηαη κε ηα εμήο (ελδεηθηηθά) θξηηήξηα αιιά κε ηελ ίδηα λνκηθή βάζε φπσο ζε 

ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ: 

 ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζθνπψλ γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπιιερζεί ηα δεδνκέλα 

θαη ησλ ζθνπψλ ηεο επηδησθφκελεο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο 

 ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ζπιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο 
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 ηε θχζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηδίσο γηα ηηο εηδηθέο 

θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ππνβάιινληαη ζε 

επεμεξγαζία, ή θαηά πφζν δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε πνηληθέο θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία 

 ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο επηδησθφκελεο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο γηα ηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ 

 ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ εγγπήζεσλ, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

θξππηνγξάθεζε ή ςεπδσλπκνπνίεζε (βι. ζρεηηθψο ηελ Δλφηεηα 10). 

Ζ παξαπάλσ ζηάζκηζε πξέπεη λα γίλεηαη θαηά πεξίπησζε θαη είλαη αξθεηέο θνξέο 

δπζρεξήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα άξζξα 24 θαη 26 ηνπ λφκνπ 4624/2019 ν εζληθφο 

λνκνζέηεο πξνζπάζεζε λα εηζάγεη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο είλαη λφκηκε ε 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ δεκφζηνπο θνξείο, 

δεκηνπξγψληαο ζηελ πξάμε λέεο λνκηθέο βάζεηο. Ζ Αξρή κε ηε γλσκνδφηεζε 1/2020 

[18] έθξηλε φηη νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ δελ έρνπλ ζεζπηζηεί ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΠΓ, ζπλεπψο δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ 

θξίζε ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβαηφηεηα κηαο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο. Οη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ απηψλ κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ σο ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο έλαο 

δεκφζηνο θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ αιιά  

α) ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ δεκφζηνπο θνξείο δελ 

κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνπλ ηα ελ ιφγσ άξζξα, θαη  

β) ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ δεκφζηνπο θνξείο αθφκα 

θαη γηα πεξηπηψζεηο πνπ ξεηά αλαγξάθνληαη ζηα άξζξα 24 θαη 26 ηνπ λ. 4624/2019 

ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη εηδηθά κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

πλεπψο, έλαο δεκφζηνο θνξέαο, φηαλ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δεδνκέλα πνπ ήδε 

δηαζέηεη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ πξέπεη λα αμηνινγήζεη απηή ηελ πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία απαληψληαο ζηα πην θάησ εξσηήκαηα: 

1) Δίλαη ε λνκηθή βάζε γηα ηε λέα επεμεξγαζία ε ίδηα κε απηή ηεο αξρηθήο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ; Δμαηξνχληαη ε ζπγθαηάζεζε (θαζψο απαηηείηαη πάληα 

λέα ζπγθαηάζεζε) θαη νη λνκηθέο βάζεηο (πεξηπηψζεηο γ‘ θαη ε‘) πνπ 

βαζίδνληαη ζε δηάηαμε λφκνπ φηαλ ν λφκνο απηφο αθνξά επεμεξγαζία γηα ηελ 

νπνία κπνξεί λα πεξηνξηζηνχλ δηθαηψκαηα κε βάζε ην άξζξν 23 ηνπ ΓΚΠΓ. 
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2) Δίλαη αλακελφκελν γηα ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ φηη ηα δεδνκέλα πνπ 

έρνπλ αξρηθά ζπιιεγεί γηα έλα ζθνπφ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ην λέν 

ζθνπφ; 

3) Αθνξά ε επεμεξγαζία  δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα δεδνκέλα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ή ζηα δεδνκέλα πνηληθψλ 

θαηαδηθψλ θαη αδηθεκάησλ; 

4) Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ; Έρεη εμεηαζηεί φηη δελ ελδέρεηαη λα ηνπο 

δεκηνπξγεζεί απξφβιεπηε ζπλέπεηα ή βάξνο; 

5) Λακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηδίσο κε ηε ινγηθή ηεο 

αξρήο ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ; 

Αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο, αλ γηα παξάδεηγκα νη 

απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα είλαη θαηαθαηηθέο, ν δεκφζηνο θνξέαο κπνξεί 

λα πξνρσξήζεη ζηε λέα επεμεξγαζία. Με βάζε ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο είλαη, 

επίζεο. απαξαίηεην λα ηεξεζεί έγγξαθε ηεθκεξίσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπκβαηνχ 

ηεο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο.  

Τπελζπκίδνπκε φηη επεμεξγαζίεο γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή  ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ζεσξνχληαη 

θαη‘ αξρήλ ζπκβαηνί ζθνπνί, αξθεί λα ιακβάλνληαη θαηάιιειεο δηαζθαιίζεηο. 

 

Παξάδεηγκα 1: Γήκνο δηαηεξεί ηζηνζειίδα ζηελ νπνία ππνβάιινληαη αηηήζεηο 

δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ. Οη πνιίηεο ελεκεξψλνληαη φηη ηα δεδνκέλα ηνπο ζα ηεξεζνχλ 

γηα πέληε έηε, γηα ην ζθνπφ ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ ηνπο θαζψο ε 

νξζφηεηα ηεο απάληεζεο ζηελ αίηεζε κπνξεί λα ειεγρζεί γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απηφ. Σξία ρξφληα κεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο, ν Γήκνο επηζπκεί λα πξνβεί 

ζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνηψλ θαη πνιηηψλ ηεο. Καζψο ε 

θαηάξηηζε ζηαηηζηηθψλ ζπληζηά θαηά θαλφλα, ζπκβαηφ ζθνπφ, ε πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία επηηξέπεηαη. Γελ απαηηείηαη δηαθνξεηηθή λνκηθή βάζε. Χζηφζν, γηα ηελ 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ν Γήκνο πξέπεη λα 

παξέρεη θαηάιιειεο εγγπήζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ησλ δεδνκέλσλ. ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα ηα νπνία πξέπεη λα εθαξκφζεη ν 

Γήκνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε ςεπδσλπκνπνίεζε. 
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Παξάδεηγκα 2: Γήκνο δηαηεξεί ηζηνζειίδα ζηελ νπνία ππνβάιινληαη αηηήζεηο 

δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ. Οη πνιίηεο ελεκεξψλνληαη φηη ηα δεδνκέλα ηνπο ζα ηεξεζνχλ 

γηα πέληε έηε, γηα ην ζθνπφ ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ ηνπο θαζψο ε 

νξζφηεηα ηεο απάληεζεο ζηελ αίηεζε κπνξεί λα ειεγρζεί γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απηφ. Σξεηο κήλεο πξηλ ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ν Γήκνο εμεηάδεη αλ κπνξεί λα 

ρνξεγήζεη ηα email ησλ δεκνηψλ ζηνπο ππνςεθίνπο ησλ ζπλδπαζκψλ, ψζηε φινη 

απηνί λα απνζηείινπλ πξνσζεηηθφ πιηθφ γηα ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο. Ζ δηαβίβαζε 

δεδνκέλσλ απφ ην Γήκν γηα ζθνπνχο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο ησλ ππνςεθίσλ ηνπ 

Γήκνπ (πνπ είλαη φκσο ηξίηνη) ζπληζηά κεηέπεηηα ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ γηα λέν 

ζθνπφ, ν νπνίνο είλαη αζχκβαηνο κε ηελ αξρηθή ζπιινγή θαη ηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Δπνκέλσο, ε δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ππνςεθίνπο γηα ην Γήκν (αθφκα θαη αλ 

ήηαλ πξνο φινπο) απαηηεί ρσξηζηή λνκηθή βάζε θαη δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί. 

 

5.4 Επεξεργαςύα ειδικών κατηγοριών προςωπικών δεδομϋνων 
πσο είδακε λσξίηεξα, θάπνηεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ ηηο 

«εηδηθέο θαηεγνξίεο» δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Απηέο, θαζψο ζεσξνχληαη 

φηη κφλν απφ ηε θχζε ηνπο, ελδέρεηαη λα ελέρνπλ θίλδπλν γηα ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ φηαλ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία, θαη απαηηνχλ απμεκέλε πξνζηαζία. Ο 

ΓΚΠΓ, αθνινπζψληαο ηε ινγηθή ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ, έρεη εηδηθή δηάηαμε γηα ην 

ρεηξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ απηψλ – ζπγθεθξηκέλα, ην άξζξν 9.  

5.4.1 Προώποθϋςεισ για την επεξεργαςύα ειδικών κατηγοριών 
προςωπικών δεδομϋνων 

Ζ βαζηθή δηαθνξά ηεο δηάηαμεο απηήο είλαη φηη δειψλεηαη φηη  «θαη‘ αξρήλ», ε 

επεμεξγαζία ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απαγνξεχεηαη! Γηα λα 

κπνξεί έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο λα επεμεξγαζηεί ηέηνηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κηα απφ ηηο εμαηξέζεηο απφ ηελ απαγφξεπζε νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΓΚΠΓ. Μάιηζηα, θαζψο ν θαλφλαο είλαη ε 

απαγφξεπζε, νη εμαηξέζεηο απηέο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία, πξέπεη λα 

εξκελεχνληαη «ζηελά» ζπζηαιηηθά. Πξφθεηηαη γηα δέθα ζπλνιηθά «πξνυπνζέζεηο» γηα 

ηελ επεμεξγαζία  εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηηο νπνίεο ζα δνχκε 
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πην αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα: 

 

5.4.1.1 πγθαηάζεζε 
 

Ζ πεξίπησζε α‘ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 αλαθέξεη: «…ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη 

παξάζρεη ξεηή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, εθηφο εάλ ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο ή θξάηνπο κέινπο πξνβιέπεη φηη ε απαγφξεπζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 δελ κπνξεί λα αξζεί απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ».  

Πξαθηηθά, ε δηάηαμε αλαθέξεη ην πξνθαλέο: Ζ επεμεξγαζία εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη φηαλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη 

ζπγθαηαηεζεί. Πξνζνρή φκσο: γίλεηαη αλαθνξά ζε «ξεηή» (explicit) ζπγθαηάζεζε
12

. 

Γειαδή, απαηηείηαη κηα πην «ηζρπξή» κνξθή ζπγθαηάζεζεο, ε νπνία λα δειψλεηαη 

απφιπηα, μεθάζαξα θαη κε ιεπηνκέξεηα, θαη λα κελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην 

παξεξκελείαο. Γελ αξθεί δειαδή λα είλαη ζε ζέζε λα ηελ απνδείμεη ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο. Ζ θαιχηεξε απφδεημε γηα ηε ζπγθαηάζεζε ζε πεξίπησζε εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε. Βέβαηα, φπσο θαη 

ζηα «απιά» πξνζσπηθά δεδνκέλα, ε ζπγθαηάζεζε γηα ην δεκφζην ηνκέα δελ είλαη 

θαηάιιειε πξνυπφζεζε, ζηηο πην πνιιέο πεξηπηψζεηο. ηελ ελφηεηα γηα ηε 

ζπγθαηάζεζε πνπ αθνινπζεί, ζα αλαιχζνπκε πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα ηεο 

ζπγθαηάζεζεο. 

 

5.4.1.2 Γεδνκέλα γηα ζθνπνχο εξγαηηθνχ δηθαίνπ, δηθαίνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 
 

Ζ πεξίπησζε β‘ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 αλαθέξεη: «…ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπ 

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ θαη ηνπ δηθαίνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, εθφζνλ 

επηηξέπεηαη απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή θξάηνπο κέινπο ή απφ ζπιινγηθή ζπκθσλία 

                                                           
12

 ην αξρηθφ ειιεληθφ θείκελν ηνπ ΓΚΠΓ, δελ δηαθξίλεηαη δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νξηζκνχ ηεο 

ζπγθαηάζεζεο ζην άξζξν 4 θαη ηεο αλαθνξάο ζηε ζπγθαηάζεζε ηνπ άξζξνπ 9 (θαη ζηα δχν ζεκεία, 

γηλφηαλ αλαθνξά ζε ξεηή ζπγθαηάζεζε). Χζηφζν, ην πξσηφηππν θείκελν ζηα αγγιηθά ηνπ ΓΚΠΓ 

αλαθέξεηαη ζε «unambiguous» ζπγθαηάζεζε ζην άξζξν 4 θαη ζε «explicit» ζπγθαηάζεζε ζην άξζξν 9. 

Ζ δηαθνξά δηνξζψζεθε κε ην Γηνξζσηηθφ, ΔΔ L 074, 4.3.2021, ζ.  35 (2016/679)   
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ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην παξέρνληαο θαηάιιειεο εγγπήζεηο γηα ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ». 

Ζ πξνυπφζεζε απηή δηεπθνιχλεη ηελ επεμεξγαζία εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ 

φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην κε βάζε: 

 δηαηάμεηο λφκνπ πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα εξγαηηθά, θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ή  

 απφ ζπιινγηθή ζπκθσλία, φπσο π.ρ. ζηε ρψξα καο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο βάζεη ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. 

Γηεπθνιχλεη επίζεο ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απφ δεκφζηνπο θνξείο γηα ζθνπνχο 

φκσο νη αλαξξσηηθέο άδεηεο, γνληθέο, άδεηεο, άδεηεο ή παξνρέο γηα ΑΜΔΑ, 

ειηθησκέλνπο, παξνρέο ζε ζρέζε κε εξγαηηθά αηπρήκαηα, αλεξγία, θνηλσληθά 

κεηνλεθηήκαηα θ.ά. Γελ είλαη φκσο ε θαηαιιειφηεξε πξνυπφζεζε γηα δεηήκαηα 

πγείαο ή πεξίζαιςεο, θαζψο ππάξρεη εηδηθφηεξε πξνυπφζεζε. 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηνο θνξέαο πνπ ηεξεί αξρείν πξνζσπηθνχ, ρξεζηκνπνηεί ηελ 

εμαίξεζε απηή, θαζψο ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πγείαο γηα 

ηελ παξνρή αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ή πιεξνθνξηψλ γηα έλα ζπλδηθαιηζηή, ψζηε λα ηνπ 

παξέρνληαη νη δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 

5.4.1.3 Εσηηθφ ζπκθέξνλ 
 

Ζ πεξίπησζε γ‘ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 αλαθέξεη: «…ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή άιινπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ, εάλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζσκαηηθά ή λνκηθά 

αλίθαλν λα παξάζρεη ζπγθαηάζεζε». 

Ζ πξνυπφζεζε απηή κνηάδεη πάξα πνιχ κε ηε λνκηθή βάζε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 εδαθ. 

δ‘, γηα ηε δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή άιινπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ. Ζ δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηε λνκηθή βάζε είλαη φηη ε εμαίξεζε 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν εθφζνλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζσκαηηθά ή 

λνκηθά αλίθαλν λα παξάζρεη ζπγθαηάζεζε.  

 

Παξάδεηγκα: Με ηελ εμαίξεζε απηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 
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πγείαο φηαλ ν αζζελήο δελ είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη ζπγθαηάζεζε, φπσο ζε έλα 

αηχρεκα. Αληίζεηα, δελ κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηεο εμαίξεζεο, αλ, αθφκα θη αλ 

δηαθπβεχεηαη ην δσηηθφ ζπκθέξνλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ απηφ κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπγθαηαηεζεί. Βέβαηα, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί άιιε εμαίξεζε γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πγείαο, 

φκσο ηεο πεξίπησζεο ε‘. 

 

5.4.1.4 Με θεξδνζθνπηθέο ελψζεηο, ζσκαηεία, πνιηηηθά θφκκαηα 
 

Ζ πεξίπησζε δ‘ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 αλαθέξεη: «…ε επεμεξγαζία δηελεξγείηαη, κε 

θαηάιιειεο εγγπήζεηο, ζην πιαίζην ησλ λφκηκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηδξχκαηνο, 

νξγάλσζεο ή άιινπ κε θεξδνζθνπηθνχ θνξέα κε πνιηηηθφ, θηινζνθηθφ, ζξεζθεπηηθφ ή 

ζπλδηθαιηζηηθφ ζηφρν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επεμεξγαζία αθνξά απνθιεηζηηθά 

ηα κέιε ή ηα πξψελ κέιε ηνπ θνξέα ή πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ ηαθηηθή επηθνηλσλία 

καδί ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη φηη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δελ 

θνηλνπνηνχληαη εθηφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ». 

Ζ πξνυπφζεζε απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε ηδξχκαηα θαη νξγαλψζεηο κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη άκεζα κε 

εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ, λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ κειψλ ηνπο ή ησλ 

θίισλ ηνπο. Δπηπιένλ πξνυπφζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία απνηειεί ην φηη ηα δεδνκέλα 

δελ θνηλνπνηνχληαη εθηφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα παξά κφλν αλ ζπγθαηαηεζεί ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη ε ιεηηνπξγία, 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, πνιηηηθψλ θφκκαησλ, ηδξπκάησλ θαη ελψζεσλ θ.α. 

άιισλ κε θεξδνζθνπηθψλ θνξέσλ, ε ζπκκεηνρή θαη κφλν ζηνπο νπνίνπο 

απνθαιχπηεη εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

 

Παξάδεηγκα: Ζ ζπκκεηνρή ελφο εξγαδφκελνπ ζε ζπλδηθαιηζηηθφ ζσκαηείν, 

ζπλεπάγεηαη ηελ επεμεξγαζία εηδηθήο θαηεγνξίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Αλ ε 

πιεξνθνξία ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζσκαηείν παξακέλεη εληφο ηνπ 

ζσκαηείνπ, δελ πθίζηαηαη θαλέλα πξφβιεκα απφ ηε λνκνζεζία γηα ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα.  
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5.4.1.5 Πξφδειε δεκνζηνπνίεζε 
 

Ζ πεξίπησζε ε‘ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 αλαθέξεη: «…ε επεμεξγαζία αθνξά δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία έρνπλ πξνδήισο δεκνζηνπνηεζεί απφ ην ππνθείκελν 

ησλ δεδνκέλσλ». Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο εμαίξεζεο, πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα 

παξαθάησ: 

 Σα δεδνκέλα λα έρνπλ θαηαζηεί δηαζέζηκα δεκφζηα. Γεκφζηα ζεκαίλεη φηη ν 

νπνηνζδήπνηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηα πξνζπειάζεη, ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε 

πξνυπφζεζε. 

 Ζ δεκνζηνπνίεζε λα έρεη γίλεη απφ ην ίδην ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. Αλ 

έρεη γίλεη απφ άιιν πξφζσπν, δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε εμαίξεζε. 

 Να είλαη ζαθέο φηη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ είρε πιήξε επίγλσζε φηη 

θαηέζηεζε ηα δεδνκέλα δεκφζηα. Αλ ε δεκνζηνπνίεζε είλαη απνηέιεζκα 

ιάζνπο ή έγηλε απφ αθνχζηα ελέξγεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, δελ 

ζεσξείηαη φηη είλαη «πξνδήισο» δεκνζηνπνηεκέλα. 

  

Παξάδεηγκα 1: Φπζηθφ πξφζσπν αλαθνηλψλεη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φηη 

ζα επηδηψμεη ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ κε ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ θφκκα. ηελ 

πεξίπησζε απηή, αλ θαη ηα δεδνκέλα πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ αλήθνπλ ζηηο εηδηθέο 

θαηεγνξίεο, είλαη πξνθαλέο φηη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ επέιεμε λα ηα 

δεκνζηνπνηήζεη. 

 

Παξάδεηγκα 2: πλδηθαιηζηηθφο θνξέαο ηνπ δεκνζίνπ αλαξηά απφ ιάζνο (αθνχζηα 

παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα) ηα νλφκαηα θάπνησλ κειψλ ηνπ ζε 

δεκφζηα ηζηνζειίδα. Καζψο ηα δεδνκέλα δελ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί απφ ηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε ελ ιφγσ εμαίξεζε. 

 

Δπηζεκαίλνπκε φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ρξεζηκνπνηεί ηέηνηα 

δεδνκέλα, νθείιεη, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο, λα ηεξεί ζηνηρεία γηα ηελ 

πξνέιεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ε πξφδειε δεκνζηνπνίεζε παξέρεη κφλν ηελ 
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πξνυπφζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ νθείιεη λα ηθαλνπνηεί θαη ηηο ινηπέο 

πξνυπνζέζεηο λνκηκφηεηαο, π.ρ. ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο. 

 

5.4.1.6 Ννκηθέο αμηψζεηο 
 

Ζ πεξίπησζε ζη‘ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 αλαθέξεη: «…ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ ή φηαλ ηα δηθαζηήξηα 

ελεξγνχλ ππφ ηε δηθαζηηθή ηνπο ηδηφηεηα». Ζ εμαίξεζε απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε 

ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο νη νπνίνη είλαη απαξαίηεην λα επεμεξγαζηνχλ εηδηθέο 

θαηεγνξίεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (ηηο νπνίεο ζπλήζσο θαηέρνπλ σο κέξνο λφκηκεο 

επεμεξγαζίαο γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ) ζε λνκηθέο δηαδηθαζίεο ζηα δηθαζηήξηα, λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ αλεκπφδηζηα. Κξίζηκν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εμαίξεζεο απηήο είλαη 

λα κπνξεί λα απνδεηρζεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ζεκειίσζε, 

άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ. 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζην λνζνθνκείν πξέπεη λα ππεξαζπηζηεί ζε δηθαζηήξην ηελ 

ηαηξηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε, θαηφπηλ αγσγήο αζζελνχο ηνπ. Σν Ννζνθνκείν, 

δηα ησλ δηθεγφξσλ ηνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνηρεία απφ ην θάθειν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνχο ψζηε λα απνδείμεη φηη παξείρε ηελ ελδεδεηγκέλε ηαηξηθή 

θξνληίδα, δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ. 

 

Ζ ελ ιφγσ πξνυπφζεζε αθνξά επίζεο ηελ επεμεξγαζία εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

δεδνκέλσλ απφ δηθαζηήξηα. πσο είλαη πξνθαλέο, εθφζνλ εηδηθέο θαηεγνξίεο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ δηθαζηήξηα, ζην 

πιαίζην δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε ελ ιφγσ εμαίξεζε. 

 

5.4.1.7 Οπζηαζηηθφ δεκφζην ζπκθέξνλ 
 

Ζ πεξίπησζε δ‘ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 αλαθέξεη «…ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα 

ιφγνπο νπζηαζηηθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ή θξάηνπο 

κέινπο, ην νπνίν είλαη αλάινγν πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν, ζέβεηαη ηελ νπζία ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη πξνβιέπεη θαηάιιεια θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 
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ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ». Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνυπφζεζεο 

απηήο απαηηείηαη: 

 Ννκνζεηηθή δηάηαμε 

 Ζ δηάηαμε λα πξνβιέπεη θαηάιιεια θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ (αληίζηνηρα κε ην άξζξν 6 παξ. 4 ηνπ 

Καλνληζκνχ). 

 θνπφ νπζηαζηηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ο ΓΚΠΓ δελ πξνζδηνξίδεη ξεηά 

πνηνη είλαη απηνί νη ζθνπνί, αλ θαη κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά ζην άξζξν 23 

παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνχ γηα λα ζθνπνχο πνπ θαηά θαλφλα ζεσξνχληαη 

«νπζηαζηηθνχ» δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο
13

.  

Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

ελ ιφγσ πξνυπφζεζε νθείιεη, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο, λα έρεη ηεθκεξηψζεη 

εγγξάθσο ζε θαηάιιειε πνιηηηθή ηε ζπλδξνκή ηεο πξνυπφζεζεο απηήο. 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηνη θνξείο κπνξεί λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο, πνπ 

ηίζεληαη κε δηαηάμεηο λφκνπ, γηα ηελ πξνζηαζία εζληθψλ κεηνλνηήησλ. ην πιαίζην 

ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ κπνξεί κε λφκν λα πξνβιέπεηαη θαη επεμεξγαζία εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ.  

 

5.4.1.8 Τγεία – θνηλσληθή πξφλνηα 
 

Ζ πεξίπησζε ε‘ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 αλαθέξεη «…ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα 

ζθνπνχο πξνιεπηηθήο ή επαγγεικαηηθήο ηαηξηθήο, εθηίκεζεο ηεο ηθαλφηεηαο πξνο 

εξγαζία ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηαηξηθήο δηάγλσζεο, παξνρήο πγεηνλνκηθήο ή θνηλσληθήο 

πεξίζαιςεο ή ζεξαπείαο ή δηαρείξηζεο πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ βάζεη ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ή ηνπ δηθαίνπ θξάηνπο κέινπο ή δπλάκεη 

                                                           
13

 Βι. θαη ππνζέζεηο C-340/14 and C-341/14 ηνπ ΓΔΔ, γηα ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο φπνπ σο ―επηηαθηηθνί ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο‖ λννχληαη νη ιφγνη πνπ 

αλαγλσξίδνληαη σο ηέηνηνη ζηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθφινπζσλ 

ιφγσλ: δεκφζηα ηάμε· δεκφζηα αζθάιεηα· δεκφζηα πγεία· πξνζηαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ· πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ απνδεθηψλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ· δηθαηνζχλε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ· θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο· 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο· πγεία ησλ δψσλ· 

δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία· δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηζηνξηθήο θαη θαιιηηερληθήο θιεξνλνκηάο· ζηφρνη 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ζηφρνη πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο· 
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ζχκβαζεο κε επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ εγγπήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3».  

Οη θνξείο (δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί) πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο επεμεξγάδνληαη θαηά θαλφλα δεδνκέλα πγείαο, θαζψο ηα 

δεδνκέλα απηά βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Ζ πξνυπφζεζε 

απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ελ ιφγσ θνξείο λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα 

πγείαο πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηα είηε βάζεη λφκνπ (π.ρ. θψδηθαο ηαηξηθήο 

δενληνινγίαο) είηε/θαη ιφγσ ηεο ζχκβαζεο ηνπ αζζελνχο/ιήπηε ππεξεζηψλ πγείαο κε 

ηνλ θνξέα. Μάιηζηα θαιχπηεη φιν ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ελ ιφγσ 

θνξέσλ, θαζψο θαιχπηνληαη ζθνπνί επεμεξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ζε πξνιεπηηθή 

ηαηξηθή, αμηνιφγεζε ηθαλφηεηαο εξγαζίαο ελφο εξγαδνκέλνπ, ηαηξηθή δηάγλσζε, 

παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ή ζεξαπείαο, παξνρή θνηλσληθήο θξνληίδαο, 

δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ ή ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ή ζπζηεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, θ.ά.. Ο θνξέαο κπνξεί λα βαζηζηεί ζηελ εμαίξεζε 

απηή κφλν εθφζνλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία απφ 

επαγγεικαηία πνπ ππφθεηηαη ζε ππνρξέσζε επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ ή απφ άιιν 

πξφζσπν (π.ρ. βνεζφ) ην νπνίν ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε ηνπ επαγγεικαηία. 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζην λνζνθνκείν νθείιεη λα ηεξεί ηα δεδνκέλα πγείαο ησλ αζζελψλ 

ηνπ κε βάζε ηελ ηαηξηθή λνκνζεζία. Ζ θαηαιιειφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ είλαη ε πεξ. ε‘ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο, ε επεμεξγαζία πξέπεη λα γίλεη ππφ ηελ επζχλε ηαηξηθνχ ή 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ή άιινπ πξνζσπηθνχ πνπ ππφθεηηαη ζε εηδηθφ 

επαγγεικαηηθφ απφξξεην).  

 

5.4.1.9 Γεκφζην ζπκθέξνλ ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο 
 

Ζ πεξίπησζε ζ‘ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 αλαθέξεη «…ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα 

ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο, φπσο ε πξνζηαζία 

έλαληη ζνβαξψλ δηαζπλνξηαθψλ απεηιψλ θαηά ηεο πγείαο ή ε δηαζθάιηζε πςειψλ 

πξνηχπσλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ θαξκάθσλ ή 

ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ή ηνπ δηθαίνπ 
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θξάηνπο κέινπο, ην νπνίν πξνβιέπεη θαηάιιεια θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, 

εηδηθφηεξα δε ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ». 

Ζ πξνυπφζεζε απηή αθνξά επίζεο ηα δεδνκέλα πγείαο, αιιά ζηνρεχεη ζε άιινπο 

θνξείο απφ απηνχο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απαηηείηαη ε επεμεξγαζία λα είλαη απαξαίηεηε γηα ιφγνπο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο. Ο φξνο «δεκφζην 

ζπκθέξνλ» δελ νξίδεηαη ζην ΓΚΠΓ αλ θαη επηζεκαίλεηαη φηη δελ γίλεηαη ρξήζε ηνπ 

φξνπ «νπζηαζηηθφ δεκφζην ζπκθέξνλ» πνπ ζα ήηαλ πην πεξηνξηζηηθφο. Ο εθάζηνηε 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζεη φηη ην φθεινο απφ 

ηελ επεμεξγαζία αθνξά ην επξχηεξν θνηλφ ή ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο θαη φρη ηα 

δηθά ηνπ ζπκθέξνληα ή ηα ζπκθέξνληα ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ. Δίλαη κηα εμαίξεζε 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ δεκφζηνπο θνξείο φπσο ν Δ.Ο.Γ.Τ., ην 

Τπνπξγείν Τγείαο, ν Δ.Ο.Φ. αιιά θαη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, θαζψο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζρεηηθέο ζηαηηζηηθέο, ην 

ζρεδηαζκφ πφξσλ ησλ λνζνθνκείσλ, ηα δεκφζηα πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ, ηελ 

αληαπφθξηζε ηνπ θξάηνπο ζε λέεο απεηιέο γηα ηε δεκφζηα πγεία (π.ρ. επηδεκίεο, 

παλδεκίεο ή λέα εξεπλεηηθά επξήκαηα), ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε, ηηο θιηληθέο 

δνθηκέο θαξκάθσλ ή ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θ.ά. 

 

Παξάδεηγκα: Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ απφ ηνλ ΔΟΓΤ θαη 

ηε ιεηηνπξγία ζρεηηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, ν Δ.Ο.Γ.Τ. είλαη θαηαιιειφηεξν λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ελ ιφγσ εμαίξεζε, 

θαζψο απνηειεί ηνλ θαη‘ εμνρήλ θνξέα γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο 

έλαληη ηέηνησλ απεηιψλ. 

 

 

5.4.1.10 Αξρεηνζέηεζε, έξεπλα, ζηαηηζηηθή 
 

Ζ πεξίπησζε η‘ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 αλαθέξεη «…ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα 

ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή 

ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ζχκθσλα κε ην άξζξν 89 παξάγξαθνο 1 

βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ή θξάηνπο κέινπο, νη νπνίνη είλαη αλάινγνη πξνο ηνλ 
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επηδησθφκελν ζηφρν, ζέβνληαη ηελ νπζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαη πξνβιέπνπλ θαηάιιεια θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ».  

Ζ ηειεπηαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ 

επηβεβαηψλεη φηη ε Δ.Δ ζέιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή 

ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη θαη‘ αξρήλ 

ζπκβαηνί ζθνπνί. Καη ηνχην αθφκα θαη αλ ζηα δεδνκέλα πεξηιακβάλνληαη θαη εηδηθέο 

θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ. Ζ αλαθνξά ζην άξζξν 89 ηνπ Καλνληζκνχ δείρλεη, μαλά, ηε 

ζεκαζία ησλ κέηξσλ φπσο ε ςεπδσλπκνπνίεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ 

ζθνπψλ, θαζψο ζπλδέεη ηε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο κε ηελ πινπνίεζε κέηξσλ 

γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Παξάδεηγκα: Ννζνθνκείν δηελεξγεί έξεπλα γηα λέεο ηαηξηθέο ζεξαπείεο. Σν 

λνζνθνκείν είλαη πξνηηκφηεξν λα επηιέμεη λα επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα πγείαο κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθαξκφδεη θαηάιιειε 

δηαδηθαζία ςεπδσλπκνπνίεζεο. Σεξψληαο ηα αλαγλσξηζηηθά ησλ αζζελψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα ζε δηαρσξηζκέλα αξρεία, κπνξεί λα αληηζηνηρεί ηα λεφηεξα 

δεδνκέλα κε ηα παιαηφηεξα. Ζ ζπγθαηάζεζε δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, θαζψο ηπρφλ αλάθιεζή ηεο ζα νδεγνχζε ζε αιιαγή ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο 

θαη ζα δπζρέξαηλε ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηήο.  

 

5.4.1.11 Πξνζπάζεηα γηα πξνζζήθε πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην άξζξν 22 ηνπ λ. 4624/2019. 
 

ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4624/2019 ν εζληθφο λνκνζέηεο πξνζπάζεζε λα δηεπθξηλίζεη ππφ 

πνηεο πξνυπνζέζεηο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία 

β, δ, ε, θαη ζ, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ΓΚΠΓ, ζεσξψληαο φηη παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηα θξάηε κέιε λα θαζνξίδνπλ κέζσ εζληθψλ ξπζκίζεσλ ηηο εμαηξέζεηο 

ζηηο ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο. Ζ πξνζέγγηζε απηή θαηαθξίζεθε απφ ηελ ΑΠΓΠΥ ζηε 

γλσκνδφηεζε 1/2020 (βι. ζει. 11-14 [18]). Οη δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ έρνπλ 

θξηζεί αλεπαξθείο θαη, σο εθ ηνχηνπ. ε ζπκβνπιή ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη λα γίλεηαη 
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νξζή αλάιπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζην άξζξν 9 παξ. 2 ηνπ ΓΚΠΓ. 

Άιισζηε νη εζληθέο δηαηάμεηο κφλν ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν κπνξνχλ λα έρνπλ, ελψ ζε 

πνιιέο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απιά επαλαιακβάλνληαη εδάθηα ηνπ 

Καλνληζκνχ - θαη κάιηζηα φρη νιφθιεξα.  

Άιισζηε, ηα Κ-Μ , κε βάζε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9, είραλ ηελ δπλαηφηεηα «λα 

δηαηεξνχλ ή λα ζεζπίδνπλ πεπαιηέπυ όποςρ, κεηαμχ άιισλ θαη πεξηνξηζκνχο, φζνλ 

αθνξά ηελ επεμεξγαζία γενεηικών δεδομένυν, βιομεηπικών δεδομένυν ή δεδομένυν 

πος αθοπούν ηην ςγεία.»  

Ζ πξνζζήθε πνπ κε βεβαηφηεηα εθαξκφδεηαη έρεη πεξηιεθζεί ζην άξζξν 23 ηνπ λ. 

4624/2019 φπνπ νξίδεηαη φηη «απαγνξεχεηαη ε επεμεξγαζία γελεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα 

ζθνπνχο αζθάιηζεο πγείαο θαη δσήο». Απηή είλαη κηα ξχζκηζε πνπ δελ αθνξά, άκεζα 

ηνπιάρηζηνλ, ην δεκφζην ηνκέα, αιιά πεξηνξίδεη ην αληηθείκελν επεμεξγαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Αθφκα φκσο θαη γηα ην δεκφζην 

ηνκέα, δελ επηηξέπεηαη λα ζπλδεζεί ε αζθάιηζε πγείαο κε γελεηηθά δεδνκέλα.  

 

5.4.1.12 Πσο εμαζθαιίδεηαη ε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο φηαλ έρνπκε 

δεδνκέλα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ. 
 

Ο θαλφλαο ηνπ ΓΚΠΓ είλαη απιφο. Υξεηάδεηαη: 

 Μηα (ηνπιάρηζηνλ) λνκηθή βάζε ζην άξζξν 6 παξ. 1 θαη 

 Μηα (ηνπιάρηζηνλ) πξνυπφζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

δεδνκέλσλ ζην άξζξν 9 παξ. 2 

Βέβαηα, αλ ππάξρεη πξνυπφζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ, 

είλαη κάιινλ εχθνιν λα εληνπηζηεί ε θαηάιιειε λνκηθή βάζε ζην άξζξν 6. Ζ 

αληηζηνηρία ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη δχζθνιε, αλ θαη ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο νη νπνίεο δελ είλαη πξνθαλείο. Φπζηθά, φπσο ζα δνχκε αξγφηεξα, κε 

βάζε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο, ε επηινγή απηή ππνρξεψλεη ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο λα ελεκεξψζεη θαηάιιεια ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, άξα είλαη 

δεζκεπηηθή θαη πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή. 

5.5 Επεξεργαςύα δεδομϋνων ποινικών καταδικών και αδικημϊτων 

ην πιαίζην ηνπ ΓΚΠΓ, ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ πνηληθέο 
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θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα ή ζρεηηθά κέηξα αζθάιεηαο δελ αλαθέξνληαη απηά θαζαπηά 

ζηνλ θαηάινγν ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ, αιιά εμεηάδνληαη ζε ρσξηζηφ 

άξζξν. Σα δεδνκέλα απηά ππφθεηληαη ζε αθφκα κεγαιχηεξν πεξηνξηζκφ ζε ζρέζε κε 

ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 9. Σν άξζξν 10 ηνπ ΓΚΠΓ πξνβιέπεη φηη ε 

επεμεξγαζία ηέηνησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα δηελεξγείηαη κφλν «ππφ ηνλ έιεγρν 

επίζεκεο αξρήο» ή εάλ ε επεμεξγαζία επηηξέπεηαη απφ λφκν, ν νπνίνο πξέπεη λα 

πξνβιέπεη επαξθείο εγγπήζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ 

ησλ δεδνκέλσλ. Πιήξεο πνηληθφ κεηξψν κπνξεί λα ηεξείηαη κφλν ππφ ηνλ έιεγρν 

εηδηθψλ επίζεκσλ αξρψλ.  

Ζ ελ ιφγσ δηάηαμε πεξηνξίδεη εμαηξεηηθά ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνηληθνχ 

κεηξψνπ. ηελ πξάμε, ηδησηηθνί θνξείο κπνξεί λα επεμεξγαζηνχλ δεδνκέλα πνηληθνχ 

κεηξψνπ κφλν εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζε λφκν ή ζε θάπνηα θαλνληζηηθή δηάηαμε πνπ 

έρεη εθδνζεί απφ δεκφζηα (κε ηελ εξκελεία ηνπ επίζεκε) αξρή ή αξρή πνπ ε 

ιεηηνπξγία ηεο δηέπεηαη απφ λφκν, φπσο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.  

 

 Γεκφζηνη θνξείο, αλ ιεθζεί ππφςε θαη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δξάζεο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, επηηξέπεηαη λα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πνηληθνχ κεηξψνπ 

κφλν εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή δηάηαμε. 

 

Δπηζεκαίλεηαη βέβαηα φηη, ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζην 

πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ δηέπεηαη απφ ηελ Οδεγία (ΔΔ) 

2016/680 θαη φρη ηνλ ΓΚΠΓ. Ζ νδεγία πξνβιέπεη εηδηθνχο θαλφλεο γηα ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ, νη νπνίνη είλαη δεζκεπηηθνί γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο φηαλ απηέο 

επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εηδηθά γηα ηελ πξφιεςε, ηε 

δηεξεχλεζε, ηελ αλίρλεπζε θαη ηε δίσμε πνηληθψλ αδηθεκάησλ. Γηα ηε λνκηκφηεηα 

ησλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο απηψλ ησλ θνξέσλ εθαξκφδεηαη ην θεθάιαην Γ ηνπ λ. 

4624/2019 πνπ ελζσκαηψλεη ηελ σο άλσ Οδεγία. Δπεμεξγαζία απφ ηηο αξρέο απηέο 

γηα άιινπο ζθνπνχο  (εθηφο ηεο νδεγίαο 2016/680) εκπίπηεη φκσο ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ΓΚΠΓ. Ηδησηηθνί φκσο θνξείο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

ΓΚΠΓ (π.ρ. έιεγρνο γηα «μέπιπκα» ρξήκαηνο ή δξαζηεξηφηεηεο εγθιεκαηνινγηθψλ 

εξγαζηεξίσλ).  
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5.6 τοιχεύα τησ ϋγκυρησ ςυγκατϊθεςησ 
Ζ έλλνηα ηεο ζπγθαηάζεζεο ζην ΓΚΠΓ έρεη εμειηρζεί ζε ζρέζε κε ηελ Οδεγία 

95/46/ΔΚ, αθνινπζψληαο ηε λνκνινγία πνπ είρε δηακνξθσζεί απφ ηηο Δπξσπατθέο 

Δπνπηηθέο Αξρέο. Ο νξηζκφο ηεο ζπγθαηάζεζεο, ηνλ νπνίν είδακε λσξίηεξα, δελ έρεη 

κεηαβιεζεί νπζηαζηηθά. Δπηπιένλ, νη απαηηήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηελ 

απφδεημε κηαο έγθπξεο ζπγθαηάζεζεο έρνπλ ζπγθεθξηκελνπνηεζεί θαη αλαθέξνληαη, 

ζε κεγάιν βαζκφ, κέζα ζην θείκελν ηνπ θαλνληζκνχ, ζην άξζξν 7. Αλ δνχκε μαλά 

ηνλ νξηζκφ, ηέζζεξα είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο έγθπξεο ζπγθαηάζεζεο: 

«ειεχζεξε», «ζπγθεθξηκέλε», «ελ πιήξεη επηγλψζεη» θαη «αδηακθηζβήηεηε». Ζ 

θαηαλφεζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε αλ θαη 

πφηε είλαη ε ζπγθαηάζεζε θαηάιιειε επηινγή σο λνκηθή βάζε. 

5.6.1 Ελεύθερη 

Διεχζεξε ζπγθαηάζεζε ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αιεζηλή δπλαηφηεηα επηινγήο θαη 

ειέγρνπ γηα ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. Σν ΔΠΓ ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηνπ γηα ηε ζπγθαηάζεζε [32] επηζεκαίλεη φηη φηαλ ππάξρεη ζαθήο αληζνξξνπία ηζρχνο 

κεηαμχ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ειεχζεξε ζπγθαηάζεζε. Έηζη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο είλαη δεκφζηα Αξρή, θαηά θαλφλα, δελ κπνξεί λα ππάξρεη ειεχζεξε 

ζπγθαηάζεζε θαη άξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη άιιε λνκηθή βάζε. Τπάξρνπλ βέβαηα 

πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπγθαηάζεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ. Μηα άιιε πεξίπησζε ζαθνχο αληζνξξνπίαο ηζρχνο εδξάδεηαη ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνκέα, φπνπ ν εξγαδφκελνο δχζθνια ζα αξλεζεί λα παξάζρεη ηελ έγθξηζε 

ηνπ γηα κηα επεμεξγαζία, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ. Γεληθά, θάζε 

ζηνηρείν αλάξκνζηεο πίεζεο ή επηξξνήο ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ε νπνία δελ 

επηηξέπεη ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ λα αζθήζεη ειεχζεξα ηε βνχιεζή ηνπ 

θαζηζηά ηε ζπγθαηάζεζε αλίζρπξε. Γηα παξάδεηγκα, απηφ ζπκβαίλεη φηαλ θαηά ηελ 

ππνγξαθή κηαο ζχκβαζεο ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε ε ζπγθαηάζεζε πνπ δελ είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο. πγθαηάζεζε ελζσκαησκέλε ζε 

ηκήκα θεηκέλνπ «φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ» ρσξίο ρσξηζηή δπλαηφηεηα 

δηαπξαγκάηεπζεο, δελ είλαη έγθπξε.  

Σειηθά, ην θξίζηκν ζηνηρείν γηα λα θξίλεη θαλείο αλ ε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ 
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ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθά ειεχζεξε είλαη έλα: 

 

 Μπνξεί ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ λα αξλεζεί ή λα αλαθαιέζεη ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ ρσξίο λα ππνζηεί δπζκελείο ζπλέπεηεο; 

 

Ο παξαπάλσ έιεγρνο είλαη ν πην βαζηθφο ψζηε λα κπνξνχκε λα θξίλνπκε ηελ 

νξζφηεηα ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζπγθαηάζεζεο. 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζην ζρνιείν δεηεί ηε ζπγθαηάζεζε ησλ καζεηψλ
14

 γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο ζε έληππν καζεηηθφ πεξηνδηθφ. Ζ ζπγθαηάζεζε 

ζηελ πεξίπησζε απηή απνηειεί πξαγκαηηθά ειεχζεξε  επηινγή ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ θαζψο νη καζεηέο δελ ζα ζηεξεζνχλ εθπαηδεπηηθέο ή άιιεο ππεξεζίεο θαη 

κπνξνχλ λα αξλεζνχλ λα ζπγθαηαηεζνχλ ζηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ θσηνγξαθηψλ ρσξίο 

λα δεκησζνχλ. 

5.6.2 υγκεκριμϋνη 

ηαλ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ αθνξά παξαπάλσ απφ έλα ζθνπνχο, απηή πξέπεη λα 

παξέρεηαη γηα «έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπγθεθξηκέλνπο» ζθνπνχο θαη ην ππνθείκελν 

ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα έρεη μερσξηζηή επηινγή γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζθνπνχο 

απηνχο. Δπνκέλσο, γηα λα είλαη ζπγθεθξηκέλε ε ζπγθαηάζεζε πξέπεη:  

1) Ο (θάζε) ζθνπφο λα είλαη πιήξσο πξνζδηνξηζκέλνο (κε βάζε θαη ηελ αξρή ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηνπ ζθνπνχ). Απηφ είλαη έλα απαξαίηεην αληηζηάζκηζκα ησλ 

ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο πηζαλήο αιιαγήο ζθνπνχ. 

2) Να παξέρεηαη δηαθνξεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο.  

 Καζψο πνιιέο θνξέο νη ζθνπνί κπνξεί λα είλαη παξεκθεξείο ή 

ζπλαθείο, απαηηείηαη ηθαλφ επίπεδν δηαθνξνπνίεζεο ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε ρξήζε γεληθψλ δηαηππψζεσλ γηα ηνπο ζθνπνχο.  

 Ζ ζπγθαηάζεζε κπνξεί φκσο λα θαιχπηεη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

(πξάμεηο επεμεξγαζίαο), αξθεί λα είλαη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. 

                                                           
14

 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα αλήιηθνπο, ηα δηθαηψκαηά ηνπο (φπσο ε δήισζε ζπγθαηάζεζεο) αζθνχληαη 

απφ ηνπο αζθνχληεο ηε γνληθή κέξηκλα 
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3) αθήο δηαρσξηζκφο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ δίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή 

ζπγθαηάζεζεο γηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απφ ηελ πιεξνθφξεζε γηα άιια 

δεηήκαηα. Ζ απφθξπςε ηεο ελεκέξσζεο γηα ηε ζπγθαηάζεζε κέζα ζε έλα 

γεληθφ θείκελν ελεκέξσζεο απνηειεί θαθή πξαθηηθή. 

5.6.3 Εν πλόρει επιγνώςει 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νξζήο ζπγθαηάζεζεο είλαη ε πιήξεο ηθαλνπνίεζε ηεο 

αξρήο ηεο δηαθάλεηαο, ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ επεμεξγαζίαο. Δπνκέλσο, 

πξέπεη: 

1) Να παξέρνληαη, θαη‘ ειάρηζηνλ, πιεξνθνξίεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα θξίλεη αλ ζπλαηλεί, φπσο: 

 Σαπηφηεηα ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο 

 θνπφο θάζε πξάμεο επεμεξγαζίαο γηα ηελ νπνία δεηείηαη ζπγθαηάζεζε 

 Δίδνο δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

 Ζ δπλαηφηεηα άξζεο ηεο ζπγθαηάζεζεο 

 Σπρφλ ρξήζε γηα απηνκαηνπνηεκέλεο απνθάζεηο ή δεκηνπξγίαο πξνθίι 

(profiling) 

 ε πεξίπησζε δηαβίβαζεο εθηφο Δ.Δ., ελεκέξσζε γηα ηνπο πηζαλνχο 

θηλδχλνπο 

2) Ο ηξφπνο παξνρήο ηεο πιεξνθφξεζεο λα δηαζθαιίδεη ζηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζνπλ κε επθνιία πνηνο είλαη ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαη λα θαηαλνήζνπλ ζε ηη ζπλαηλνχλ. 

 Αλ θαη δελ πξνζδηνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, νξίδεηαη φηη ε 

ελεκέξσζε πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη κε απιή δηαηχπσζε. 

 Ζ γιψζζα θαη ην θείκελν πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφ απφ ην κέζν πνιίηε 

θαη φρη κφλν απφ λνκηθνχο. 

 Απαηηείηαη κειέηε ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε πξφζθιεζε γηα 

ζπγθαηάζεζε θαη πξνζαξκνγή ηεο γιψζζαο (π.ρ. αλήιηθνη) 

 ε ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο πξέπεη λα αθνινπζείηαη θαηάιιειε κέζνδνο 

ψζηε λα κελ «θνπξάδεηαη» ν ρξήζηεο. Πξνηείλεηαη πνιπεπίπεδε 

πξνζέγγηζε. 

Οη ππνρξεψζεηο γηα ηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο πιεξνθφξεζεο ζρεηίδνληαη άκεζα 
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κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο, θαη ζα εμεηαζηνχλ 

αλαιπηηθφηεξα ζε επφκελν θεθάιαην, φηαλ ζα εμεηάζνπκε ηηο ππνρξεψζεηο 

παξνρήο θαηάιιειεο ελεκέξσζεο ζηα άξζξα 12, 13 θαη 14 ηνπ ΓΚΠΓ.  

5.6.4 Η αδιαμφιςβότητη ςυγκατϊθεςη – θετικό δόλωςη ςυναύνεςησ 

χκθσλα κε ην ΓΚΠΓ ε ζπγθαηάζεζε απαηηεί δήισζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ ή ζαθή ζεηηθή ελέξγεηα, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε ζπγθαηάζεζε πξέπεη λα 

παξέρεηαη πάληνηε κέζσ «ζεηηθήο» ελέξγεηαο ή δήισζεο. Πξφθεηηαη γηα ηε ιεγφκελε 

«opt-in» ζπγθαηάζεζε (δειαδή, αλ ν ρξήζηεο δελ θάλεη θακία ελέξγεηα, ηεθκαίξεηαη 

ε κε ζπγθαηάζεζή ηνπ). πλεπψο:  

 Απαηηείηαη ελζπλείδεηε, εζθεκκέλε ελέξγεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 Ζ ζησπεξή απνδνρή ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, έζησ θαη κεηά απφ 

θαηάιιειε ελεκέξσζε, αιιά ρσξίο  θάπνηα ελέξγεηα, δελ λνείηαη σο έγθπξε 

ζπγθαηάζεζε. 

o Πξνζπκπιεξσκέλα θνπηηά απνδνρήο ζπγθαηάζεζεο δελ απνηεινχλ 

έγθπξε κέζνδν 

o «Opt-out» θνπηηά επηινγήο δελ απνηεινχλ έγθπξε κέζνδν (π.ρ. «αλ δελ 

ζπκθσλείηε κε ηελ επεμεξγαζία, επηιέμηε εδψ», ην νπνίν ππνδειψλεη 

φηη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα εθιάβεη σο ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε 

ηε κε ελέξγεηα). 

Σερληθά, ε ζπγθαηάζεζε κπνξεί λα ιακβάλεηαη κε νπνηνδήπνηε κέζν, αξθεί λα 

κπνξεί ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο λα απνδείμεη φηη έρεη δνζεί απφ ην ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ. ηνλ ηδαληθφ θφζκν, ε ζπγθαηάζεζε ζα δηλφηαλ πάληα γξαπηά. Αιιά 

κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε θαηαγξαθή ζπλνκηιίαο, αλ παξέρεηαη θαηάιιειε 

πιεξνθφξεζε. ήκεξα, είλαη πην ζπρλφ ε ζπγθαηάζεζε λα παξέρεηαη κε ειεθηξνληθά 

κέζα. Οη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα 

γηα ηελ παξνρή έγθπξεο ζπγθαηάζεζεο, αξθεί απηά λα βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 

ΓΚΠΓ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ φηη απηή παξαζρέζεθε, ρσξίο λα κπνξεί λα 

ακθηζβεηεζεί, απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. Σέηνηνη ηξφπνη παξνρήο 

ειεθηξνληθήο ζπγθαηάζεζεο θαιφ είλαη λα πινπνηνχληαη κε ηξφπν πνπ δελ 

δηαθφπηνπλ ή επηβαξχλνπλ αλαίηηα ηε ιήςε ηεο ππεξεζίαο πνπ δεηάεη ην ππνθείκελν 
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ησλ δεδνκέλσλ, ελψ κπνξεί λα είλαη θαη πξνζαξκνζκέλνη ζην κέζν, φπσο κε θηλήζεηο 

ζάξσζεο (swipe), ραηξεηηζκνχ ζε θάκεξα, πεξηζηξνθή θηλεηνχ ζε κνξθή «8» θιπ. 

Απφ ηελ άιιν φκσο πιεπξά, ε ζεηηθή ελέξγεηα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη επαξθψο 

απφ ηελ ηππηθή ρξήζε ηεο ππεξεζίαο απφ έλα ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, ε απιή 

θχιηζε (scroll) ζε θείκελν ελεκέξσζεο γηα ηε ζπγθαηάζεζε δελ ηθαλνπνηεί ηελ 

απαίηεζε απηή. 

5.6.5 Αδιαμφιςβότητη, ςε ςχϋςη με Ρητό ςυγκατϊθεςη 

πσο πξναλαθέξακε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπγθαηάζεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ, δελ απαηηείηαη 

απιά λα είλαη αδηακθηζβήηεηε («unambiguous»), αιιά ξεηή («explicit»). Απηφ 

ζεκαίλεη απμεκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγθαηάζεζε. Ζ γξαπηή δήισζε είλαη έλαο 

ηξφπνο ηθαλνπνίεζεο ηεο απαίηεζεο γηα ξεηή ζπγθαηάζεζε, αιιά φρη ν κφλνο. Σν 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα ρνξεγήζεη ξεηή ζπγθαηάζεζε 

ζπκπιεξψλνληαο ειεθηξνληθφ έληππν, απνζηέιινληαο κήλπκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, κεηαθνξηψλνληαο ζαξσκέλν έγγξαθν ην νπνίν θέξεη ηελ ππνγξαθή 

ηνπ, ππεχζπλε δήισζε απφ ην gov.gr ή ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθή ππνγξαθή. ε 

πεξηπηψζεηο ειεθηξνληθήο ξεηήο ζπγθαηάζεζεο, ελδείθλπηαη επίζεο ε ρξήζε 

επαιήζεπζεο ζε δχν ζηάδηα.  

5.6.6 Πρόςθετα χαρακτηριςτικϊ ϋγκυρησ ςυγκατϊθεςησ 

ην άξζξν 7 ηνπ ΓΚΠΓ νξίδνληαη νη πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο 

ζπγθαηάζεζεο. Μάιηζηα, κε βάζε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο (ηεο νξζφηεηαο) ηεο ζπγθαηάζεζεο, ν 

νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ 

ζπγθαηαηέζεθε ζηελ πξάμε επεμεξγαζίαο (απηφ εμάιινπ ζπλάδεη απφιπηα θαη κε ηελ 

αξρή ηεο ινγνδνζίαο). Ο ΓΚΠΓ δελ θαζνξίδεη κε πνην ηξφπν αθξηβψο πξέπεη λα 

γίλεηαη απηφ. Χζηφζν, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνδείμεη φηη, ζε θάζε δεδνκέλε πεξίπησζε, ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έδσζε ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ. ζν δηαξθεί ε επίκαρε δξαζηεξηφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, 

πθίζηαηαη ππνρξέσζε απφδεημεο ηεο ζπγθαηάζεζεο. Μεηά ην πέξαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο επεμεξγαζίαο, ε απφδεημε ηεο ζπγθαηάζεζεο ζα πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη γηα δηάζηεκα ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ην απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ 
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ηήξεζε λνκηθήο ππνρξέσζεο ή γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθψλ 

αμηψζεσλ. 

ηνλ ΓΚΠΓ δελ πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ φξην φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο ζπγθαηάζεζεο. Απηή εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ην πιαίζην, ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο αξρηθήο ζπγθαηάζεζεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ. Δάλ νη πξάμεηο επεμεξγαζίαο κεηαβιεζνχλ ή εμειηρζνχλ ζεκαληηθά, ε 

αξρηθή ζπγθαηάζεζε δελ ζα είλαη πιένλ έγθπξε. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, πξέπεη λα 

εμαζθαιηζηεί λέα ζπγθαηάζεζε. Μάιηζηα, ην ΔΠΓ ζπληζηά ζηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηε ζπγθαηάζεζε [32] (αιιά σο βέιηηζηε πξαθηηθή θη φρη σο ππνρξέσζε) 

λα αλαλεψλεηαη ε ζπγθαηάζεζε ζε θαηάιιεια ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

Ζ δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ηεο ζπγθαηάζεζεο είλαη άιιν έλα βαζηθφ ζηνηρείν, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 7 παξ. 3. Ο Καλνληζκφο νξίδεη φηη ε αλάθιεζε ηεο 

ζπγθαηάζεζεο πξέπεη λα είλαη εμίζνπ εχθνιε κε ηελ παξνρή ηεο. Μάιηζηα 

επηζεκαίλεηαη φηη δελ αλαθέξεη φηη πξέπεη λα δίδεηαη κε ην ίδην κέζν, αιιά κε ηελ 

ίδηα επθνιία. πλεπψο, είλαη δήηεκα ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο λα βξεη ηελ 

θαηάιιειε κέζνδν. Καηά ηελ παξνρή ηεο ζπγθαηάζεζεο πξέπεη λα δίδεηαη 

θαηάιιειε πιεξνθφξεζε γηα ηε κέζνδν αλάθιεζεο. Πξνθαλψο, ε αλάθιεζε ηεο 

ζπγθαηάζεζεο δελ έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο, φιεο νη 

πξνεγνχκελεο πξάμεηο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ βαζίδνληαλ ζηε ζπγθαηάζεζε 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη λφκηκεο. κσο ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη πιένλ λα 

παχζεη ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο επεμεξγαζίαο. Δάλ δελ ππάξρεη άιιε λφκηκε βάζε ε 

νπνία λα δηθαηνινγεί ηελ επεμεξγαζία (π.ρ. πεξαηηέξσ απνζήθεπζε ε νπνία λα 

βαζίδεηαη ζε άιιε λνκηθή βάζε) ησλ δεδνκέλσλ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα 

πξέπεη λα δηαγξάςεη ηα δεδνκέλα, ηεξψληαο φκσο ηα ζηνηρεία γηα ηελ απφδεημε ηεο 

νξζήο ρνξήγεζεο ηεο αξρηθήο ζπγθαηάζεζεο.  

Δάλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο επηιέμεη λα βαζηζηεί ζηε λνκηθή βάζε ηεο 

ζπγθαηάζεζεο γηα νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο επεμεξγαζίαο, πξέπεη λα είλαη έηνηκνο λα 

ζεβαζηεί ηελ επηινγή απηή θαη λα δηαθφςεη ηελ επεμεξγαζία αλ ην θπζηθφ πξφζσπν 

αλαθαιέζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ κπνξεί λα 

κεηαπεδήζεη απφ ηε ζπγθαηάζεζε ζε άιιε λνκηθή βάζε. Κπξίσο, δελ επηηξέπεηαη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη αλαδξνκηθά ηε βάζε ηνπ ππέξηεξνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο 

πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ηελ επεμεξγαζία αλ αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα 
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ζρεηηθά κε ηελ ηζρχ ηεο ζπγθαηάζεζεο. Οη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο νθείινπλ λα 

έρνπλ απνθαζίζεη πξηλ απφ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ην πνηα είλαη ε 

εθαξκνζηέα λφκηκε βάζε, λα ελεκεξψλνπλ γη‘ απηφ θαη λα κελ πξνβαίλνπλ ζε 

αιιαγέο. 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Σν 2017 ν ΟΑΑ πξνρψξεζε ζε εηζαγσγή ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ. Αθνχ πξνρψξεζε ζε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο, αλαγλψξηζε 

ηνπο εμήο 4 ζθνπνχο: 

1) Πιεξσκή θαη έιεγρνο θνκίζηξνπ 

2) Κνηλσληθή παξνρή ζε επαίζζεηεο νκάδεο (ΑΜΔΑ – άλεξγνη – λένη – ππεξήιηθεο) 

3) ηαηηζηηθά ζηνηρεία θίλεζεο – ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία θίλεζεο θαη δηαδξνκψλ 

4) Δπηθνηλσλία κε επηβάηεο 

Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ε θαηάιιειε λνκηθή βάζε γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζθνπνχο 

απηνχο; 

Γηα πνην ζθνπφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε ζπγθαηάζεζε; 

Καζψο ππάξρνπλ εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πνηα είλαη ε 

θαηαιιειφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία απηψλ; Μπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε 

αλ θαη ηη είδνπο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο απαηηνχληαη; 

Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

αξρήο ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ; 

 

5.7 υγκατϊθεςη παιδιού 
Ο ΓΚΠΓ έρεη σο εηδηθφ ζηφρν ηελ επαχμεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ ησλ παηδηψλ, φηαλ δηθά ηνπο δεδνκέλα είλαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο. 

Απηφ ηζρχεη εηδηθά ζηνλ επηγξακκηθφ θφζκν, ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πιεξνθνξηψλ. Ο Καλνληζκφο αλαγλσξίδεη φηη ηα παηδηά κπνξεί λα έρνπλ 

κηθξφηεξε επίγλσζε ησλ θηλδχλσλ, ζπλεπεηψλ θαη εγγπήζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. ην ζχγρξνλν 

θφζκν, πνπ είλαη δηαζέζηκεο πάξα πνιιέο ππεξεζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε παηδηά, είλαη 

αλακελφκελν λα ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα εκπνξία ή δεκηνπξγία πξνθίι 

πξνζσπηθφηεηαο ή πξνθίι ρξεζηψλ πνπ είλαη παηδηά, κέζσ ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
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πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

ην άξζξν 8 παξ. 1 νξίδεηαη φηη φηαλ ε ζπγθαηάζεζε εθαξκφδεηαη «ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζθνξά ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ απεπζείαο ζε παηδί, ε 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα παηδηνχ είλαη ζχλλνκε εάλ ην παηδί 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 16 ρξνλψλ. Δάλ ην παηδί είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 16 εηψλ, ε 

επεμεξγαζία απηή είλαη ζχλλνκε κφλν εάλ θαη ζηνλ βαζκφ πνπ ε ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε 

παξέρεηαη ή εγθξίλεηαη απφ ην πξφζσπν πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ παηδηνχ». Δάλ 

ην παηδί είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 16 εηψλ, ε επεμεξγαζία απηή είλαη ζχλλνκε κφλν εάλ 

ε ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε παξέρεηαη ή εγθξίλεηαη απφ ην πξφζσπν πνπ έρεη ηε γνληθή 

κέξηκλα ηνπ παηδηνχ. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ δηά λφκνπ θαηψηεξν 

φξην, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ 13 εηψλ. Ζ Διιάδα, ζην άξζξν 21 

ηνπ λ. 4624/2019 επέιεμε σο φξην ηα 15 έηε. Ο ηξφπνο ιήςεο ηεο έγθξηζεο ηνπ 

γνλέα/θεδεκφλα ηνπ παηδηνχ δελ νξίδεηαη ζηε δηάηαμε θαη αθήλεηαη ζηελ επρέξεηα 

ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο νθείιεη λα δηαζέηεη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο 

πξνο ηνχην. 

Ζ ελ ιφγσ δηάηαμε εθαξκφδεηαη κφλν φηαλ:  

 Ζ επεμεξγαζία αθνξά ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ
15

 πνπ 

παξέρνληαη απεπζείαο ζε παηδί 

 Ζ επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζε ζπγθαηάζεζε. 

πλεπψο, εθαξκφδεηαη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαη φρη ζε θάζε 

πεξίπησζε πνπ γίλεηαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ παηδηψλ. Σν φξην ησλ 15 εηψλ γηα λα 

ζεσξείηαη ε  ζπγθαηάζεζε παηδηνχ έγθπξε δελ εθαξκφδεηαη φζνλ αθνξά: 

 Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη ην δεκφζην ζε παηδηά, φηαλ 

λνκηθή βάζε είλαη νη πεξηπηψζεηο γ‘ θαη ε‘ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ηνπ ΓΚΠΓ. 

 Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο παηδηά γηα ηηο νπνίεο λνκηθή βάζε είλαη ε 

ζχκβαζε. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηεο 

ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε εζληθέο ξπζκίζεηο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηε ζχκβαζε ζε 

λέν 17 εηψλ λα απαηηείηαη λα ζπκβιεζεί ν γνλέαο ή θεδεκφλαο. 

 Με ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απεπζείαο ζε παηδηά. 

                                                           
15

 Γηα ηνλ νξηζκφ γίλεηαη παξαπνκπή ζηελ νδεγία (ΔΔ) 2015/1535. 
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Παξάδεηγκα: Γεκφζην ζρνιείν (Γπκλάζην - Λχθεην) δεκηνπξγεί θιεηζηφ δηαδηθηπαθφ 

forum θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζηνπο καζεηέο ηνπ. Ζ ζπκκεηνρή είλαη 

εζεινληηθή θη ειεχζεξε θαη βαζίδεηαη ζηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Οη καζεηέο νη νπνίνη είλαη άλσ ησλ 15 εηψλ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην forum, 

παξέρνληαο νη ίδηνη ηε ζπγθαηάζεζε. 

Γηα καζεηέο πνπ είλαη θάησ ησλ 15 εηψλ, ην ζρνιείν νθείιεη λα θξνληίζεη φηη ε 

εγγξαθή ζα γίλεηαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ. 

 

Παξάδεηγκα: Σν Τπνπξγείν Παηδείαο παξέρεη πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ε νπνία απεπζχλεηαη ζε παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ. Παξ‘ φηη 

ε ελ ιφγσ πιαηθφξκα απνηειεί ππεξεζία ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πιεξνθνξηψλ ε 

ζπγθαηάζεζε δελ απνηειεί νξζή λνκηθή βάζε. πλεπψο, ην Τπνπξγείν δελ ρξεηάδεηαη 

λα ιάβεη ππφςε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 ζην ζρεδηαζκφ ηεο πιαηθφξκαο. 

 

5.8 Διαβιβϊςεισ ςε χώρεσ εκτόσ Ε.Ε. 
ηε ζεκεξηλή παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία, νη θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηεο Δ.Δ. δελ ζα είραλ λφεκα αλ πεξηνξίδνληαλ,  

εδαθηθά, κφλν ζην γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Δ.Δ. Δίλαη ζχλεζεο θαηλφκελν γηα 

επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, λα ζπλεξγάδνληαη κε εηαηξείεο 

ή δεκφζηνπο θνξείο εθηφο ηεο Δ.Δ. είηε κε ζρέζε ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο – 

εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία, είηε επεηδή πξέπεη λα δηαβηβάζνπλ ζχλνια δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εθηφο Δ.Δ. (ζεκεηψλεηαη φηη ε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ εληφο 

Δ.Δ. είλαη ειεχζεξε, δειαδή ρσξίο ηηο πξφζζεηεο δηαζθαιίζεηο πνπ ζπδεηνχληαη ζηελ 

παξνχζα ελφηεηα γηα ρψξεο εθηφο Δ.Δ.). Γηα παξάδεηγκα, νη δεκφζηεο θνξνινγηθέο 

αξρέο, πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε αξρέο θξαηψλ εθηφο Δ.Δ./Δ.Ο.Υ. γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο απάηεο. Χο άιιν παξάδεηγκα, 

ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο κεγάιεο θιίκαθαο, έλαο δεκφζηνο θνξέαο κπνξεί λα 

επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, νη νπνίεο λα κελ 

βξίζθνληαη απνθιεηζηηθά εληφο Δ.Δ. Ζ Δπξσπατθή λνκνζεζία φκσο, πξνζπαζεί λα 
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εμαζθαιίζεη φηη αθφκα θαη αλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα βξεζνχλ εθηφο ηνπ 

γεσγξαθηθνχ ηεο ρψξνπ, δελ ζα κεηψλνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην θεθάιαην V ηνπ Καλνληζκνχ 

πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη δελ ππνλνκεχεηαη 

ην επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εγγπάηαη ε λνκνζεζία.  

ηελ πξάμε, απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ζε ηξίηε ρψξα ή δηεζλή 

νξγαληζκφ πξέπεη: 

 Να είλαη λφκηκε κε βάζε ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ Kαλνληζκνχ (ηδίσο κε ηα 

άξζξα 5 θαη 6) 

 Να πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ θεθαιαίνπ V (άξζξα 44-50) 

Σν ΔΠΓ έρεη αλαγλσξίζεη  ηξία θξηηήξηα γηα ηνλ νξηζκφ ηεο δηαβίβαζεο εθηφο Δ.Δ. 

[33]: 

1) Ο ππεχζπλνο ή ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ππφθεηηαη ζην ΓΚΠΓ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία 

2) Ο ππεχζπλνο ή ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία (πνπ νξίδεηαη σο «εμαγσγέαο») 

απνθαιχπηεη κέζσ κεηάδνζεο ή θαζηζηά πξνζσπηθά δεδνκέλα δηαζέζηκα ζε 

άιινλ ππεχζπλν, απφ θνηλνχ ππεχζπλν ή  εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία (ν 

νπνίνο νξίδεηαη σο «εηζαγσγέαο»). 

3) Ο εηζαγσγέαο βξίζθεηαη ζε ηξίηε ρψξα, ή είλαη δηεζλήο νξγαληζκφο, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηφο ππφθεηηαη ζην ΓΚΠΓ ζε ζρέζε κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία. 

Αλ ζεσξεζεί φηη πθίζηαηαη δηαβίβαζε δεδνκέλσλ εθηφο Δ.Δ., ηφηε αθνινπζείηαη ν 

εμήο «αιγφξηζκνο»: 

1) Διέγρεηαη αλ ε ηξίηε ρψξα παξέρεη επαξθέο επίπεδν πξνζηαζίαο (άξζξν 45 

ΓΚΠΓ). Αλ λαη, ε δηαβίβαζε κπνξεί λα εθηειεζηεί. 

2) Αλ φρη, ν ππεχζπλνο ή ν εθηειψλ πξέπεη λα παξέρεη θαηάιιειεο εγγπήζεηο γηα 

ηε δηαβίβαζε, φπσο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 46 ηνπ ΓΚΠΓ. 

3) Αλ φκσο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη κεραληζκνί ησλ άξζξσλ 45 ή 46, 

ηφηε εμεηάδεηαη αλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην άξζξν 49, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη (αξθεηέο) πεξηπηψζεηο γηα κεκνλσκέλεο παξεθθιίζεηο νη 

νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο. 
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5.8.1 Σρύτεσ χώρεσ που παρϋχουν επαρκϋσ επύπεδο προςταςύασ 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίζεη φηη δηαζθαιίδεηαη επαξθέο επίπεδν 

πξνζηαζίαο:  

 απφ ηξίηε ρψξα (πιήξσο) ή 

 απφ έδαθνο ηξίηεο ρψξαο (ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο) ή  

 απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ζηελ ελ ιφγσ ηξίηε ρψξα 

(π.ρ. ζηνλ Καλαδά φζνλ αθνξά ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα) ή  

 απφ δηεζλή νξγαληζκφ. 

Γηα ηελ απφθαζε απηή απαηηείηαη εθηειεζηή πξάμε ηεο Δ. Δπηηξνπήο, ε νπνία 

επαλεμεηάδεηαη πεξηνδηθά αλά ηεηξαεηία. ηαλ ε ηξίηε ρψξα δελ δηαζθαιίδεη πιένλ 

ην επαξθέο επίπεδν ε Δ. Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνβεί ζε θαηάξγεζεο αλαζηνιή ή 

ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο. Ζ Απφθαζε εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

ΔΠΓ. 

Γηα δηαβίβαζε πξνο ρψξα γηα ηελ νπνία ππάξρεη απφθαζε επάξθεηαο δελ απαηηείηαη 

εηδηθή άδεηα απφ επνπηηθή αξρή. Έσο ηε ζηηγκή πνπ γξάθνληαη νη ζεκεηψζεηο έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί νη εμήο: Αλδφξα, Αξγεληηλή, Καλαδάο (εκπνξηθνί νξγαληζκνί), Νεζηά 

Φεξφε, Γθέξλζευ, Ηζξαήι, Νήζνο ηνπ Μαλ, Ηαπσλία, Σδέξζευ, Νέα Εειαλδία, 

Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο (Νφηηα Κνξέα), Διβεηία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 

Οπξνπγνπάε
16

. 

5.8.2 Διαβιβϊςεισ βϊςει κατϊλληλων εγγυόςεων 

ην άξζξν 46 ηνπ ΓΚΠΓ νξίδνληαη  νη απαηηήζεηο ψζηε έλαο ππεχζπλνο ή εθηειψλ 

ηελ επεμεξγαζία λα παξέρεη θαηάιιειεο εγγπήζεηο. ηελ πξάμε απαηηείηαη λα 

εμαζθαιίδεηαη: 

 φηη κεηά ηε δηαβίβαζε ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρεη ν ΓΚΠΓ κπνξεί λα 

εθηειεζηνχλ θαη  

 φηη ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθά έλδηθα κέζα γηα ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ, ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκνχλ λα πξνζθχγνπλ.  

πλνπηηθά, ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο κεζφδσλ παξνρήο εγγπήζεσλ: 

A. Υσξίο άδεηα ηεο Δπνπηηθήο Αξρήο: 

                                                           
16

 Αλαλεσκέλνο θαηάινγνο ηεξείηαη ζην https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
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1. Με λνκηθά δεζκεπηηθφ θαη εθηειεζηφ κέζν κεηαμχ δεκφζησλ 

αξρψλ. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο ε νπνία 

θπξψλεηαη επίζεκα (κε λφκν). 

2. Γεζκεπηηθνί Δηαηξηθνί Καλφλεο (BCR).  Ζ δηαδηθαζία απηή 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 47 ηνπ ΓΚΠΓ θαη αθνξά νκίινπο 

επηρεηξήζεσλ. 

3. Σππνπνηεκέλεο ξήηξεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή [34]. Ζ Δπηηξνπή παξέρεη ηππνπνηεκέλα 

ππνδείγκαηα ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο, αλ ζπκπιεξσζνχλ ζσζηά, 

εμαζθαιίδνπλ, θαη‘ αξρήλ, ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ΓΚΠΓ. 

4. Σππνπνηεκέλεο ξήηξεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

εθδνζείζεο απφ επνπηηθή αξρή νη νπνίεο χζηεξα εγθξίλνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή. 

5. Δγθεθξηκέλνο θψδηθαο δενληνινγίαο (κε βάζε ην άξζξν 40 παξ. 3) 

καδί κε δεζκεπηηθέο θαη εθηειεζηέο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεπζχλνπ ή ηνπ 

εθηεινχληνο ζηελ ηξίηε ρψξα λα εθαξκφδεη ηηο θαηάιιειεο εγγπήζεηο.  

6. Δγθεθξηκέλνο κεραληζκφο πηζηνπνίεζεο (κε βάζε ην άξζξν 42 παξ. 2) 

καδί κε δεζκεπηηθέο θαη εθηειεζηέο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεπζχλνπ ή ηνπ 

εθηεινχληνο ζηελ ηξίηε ρψξα λα εθαξκφδεη ηηο θαηάιιειεο εγγπήζεηο. 

B. Με άδεηα ηεο Δπνπηηθήο Αξρήο: 

1. χκβαζε κεηαμχ εμαγσγέα θαη εηζαγσγέα, ε νπνία φκσο είλαη ad hoc 

θαη δελ αθνινπζεί ηα ππνδείγκαηα ηεο Δ. Δπηηξνπήο. 

2. Με δεζκεπηηθέο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο κεηαμχ δεκφζησλ αξρψλ. 

Σέηνηεο είλαη ηα κλεκφληα ζπλεξγαζίαο ηα νπνία ζπλάπηεη έλαο θνξέαο 

ηνπ δεκνζίνπ κε φκνξνπο θνξείο δεκνζίνπ ηξίηεο ρψξαο (ηα ιεγφκελα 

ΜΟU – Memorandum of Understanding). 

 

 Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο ζηελ Διιάδα, νη πεξηπηψζεηο 

δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ ζε δεκφζηνπο θνξείο ηξίηεο ρψξαο αληηκεησπίδνληαη είηε 

κε δηαθξαηηθή ζπκθσλία ε νπνία θπξψλεηαη κε λφκν θαη δελ απαηηείηαη άδεηα ηεο 

ΑΠΓΠΥ ή κε MOU κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ, νπφηε θαη απαηηείηαη άδεηα 

ηεο ΑΠΓΠΥ. 
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Σππηθά παξαδείγκαηα αδεηψλ πνπ έρεη εθδψζεη ε ΑΠΓΠΥ αθνξνχλ ηελ Αξρή 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, ε 

νπνία αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε φκνξεο αξρέο εληφο θαη εθηφο Δ.Δ. Γηα 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα κεηαμχ δεκφζησλ αξρψλ θαη θνξέσλ ηνπ ΔΟΥ θαη δεκφζησλ αξρψλ θαη 

θνξέσλ εθηφο ΔΟΥ κπνξείηε λα αλαηξέρεηε ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ ΔΠΓ [35]. 

Σέινο, επηζεκαίλνπκε (αλ θαη δελ αθνξά ην δεκφζην) φηη φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο 

κε ηππνπνηεκέλσλ ζπκβάζεσλ ηεο Δ. Δπηηξνπήο θαη BCR, έρεη εθαξκνγή ν 

κεραληζκφο ζπλεθηηθφηεηαο θαη απαηηείηαη γλψκε ηνπ ΔΠΓ. 

5.8.3 Παρεκκλύςεισ για ειδικϋσ καταςτϊςεισ 

Χο έζραηε ιχζε, φηαλ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηα άξζξα 45-47 ηνπ ΓΚΠΓ, νη 

ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο κπνξνχλ ππφ πξνυπνζέζεηο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην άξζξν 49 

ηνπ Καλνληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαβίβαζε κπνξεί λα εθηειεζηεί φηαλ ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη ζπγθαηαηεζεί «ξεηψο» αθνχ έρεη πξνεγνπκέλσο 

ελεκεξσζεί γηα ηνπο θηλδχλνπο, ή φηαλ ε δηαβίβαζε είλαη απαξαίηεηε γηα 

ζεκαληηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Οη παξεθθιίζεηο απνηεινχλ εμαηξέζεηο απφ ηνλ γεληθφ θαλφλα απαίηεζεο επαξθνχο 

επηπέδνπ πξνζηαζίαο (ηνπ άξζξνπ 45) ή επαξθψλ εγγπήζεσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ (ηνπ άξζξνπ 46). Οη δηαβηβάζεηο βάζεη ησλ παξεθθιίζεσλ ηνπ άξζξνπ 

49 γίλνληαη ρσξίο άδεηα ηεο επνπηηθήο αξρήο, γη' απηφ ζέηνπλ ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν 

ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ. Ζ πξνζθπγή ζην άξζξν 49 δελ πξέπεη φκσο λα 

νδεγεί ζε θαηαζηξαηήγεζε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Δπνκέλσο, πξέπεη λα 

εξκελεχνληαη ζηελά, ψζηε ε εμαίξεζε λα κελ θαηαζηεί θαλφλαο.  

Αλαιπηηθή θαζνδήγεζε παξέρεη ην ΔΠΓ ζηε ζρεηηθή γλψκε [36]. 

5.8.4 Η ανϊγκη για ςυμπληρωματικϊ μϋτρα κατϊ τισ διαβιβϊςεισ  

Με ηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΔ ζηελ ππφζεζε C-311/18 (Schrems II) ην Γηθαζηήξην 

ηφληζε φηη νη ηππνπνηεκέλεο ζπκβαηηθέο ξήηξεο σο εξγαιείν δηαβίβαζεο, δελ 

επαξθνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαβίβαζεο. Οη ζπκβαηηθέο 

ξήηξεο δεζκεχνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη φρη ηηο αξρέο ηεο ηξίηεο ρψξαο θαη, σο 

εθ ηνχηνπ, ελδέρεηαη λα απαηηείηαη ε ιήςε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ 
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λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηνπ απαηηνχκελνπ απφ δίθαην ηεο ΔΔ επηπέδνπ 

πξνζηαζίαο. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε λνκνζεζία ηεο ηξίηεο ρψξαο δελ 

εμαζθαιίδεη ηελ απαηηνχκελε απφ ην δίθαην ηεο ΔΔ πξνζηαζία ησλ δηαβηβαδφκελσλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ην Γηθαζηήξην αθήλεη αλνηθηή ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εμαγσγείο δεδνκέλσλ λα εθαξκφζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα ηα νπνία 

εμαζθαιίδνπλ ην επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ απαηηείηαη απφ ην δίθαην ηεο ΔΔ. Οη 

εμαγσγείο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ηα κέηξα απηά θαηά πεξίπησζε. Απηφ ζπλάδεη 

κε ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ ΓΚΠΓ. 

Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα αμηνινγεί ηε λνκνζεζία ηεο ηξίηεο ρψξαο θαη 

λα εμεηάζεη αλ είλαη πξνβιεκαηηθή θαη αλ ηα δηαβηβαδφκελα δεδνκέλα θαη/ή ν 

εηζαγσγέαο ησλ δεδνκέλσλ εκπίπηεη ή κπνξεί λα εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

λνκνζεζίαο απηήο. Με βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΔΠΓ, πξνβιεκαηηθή 

λνκνζεζία είλαη απηή πνπ 

1. επηβάιιεη ζηνλ απνδέθηε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ππνρξεψζεηο ή/θαη 

επεξεάδεη ηα δεδνκέλα πνπ δηαβηβάδνληαη, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηηο ζπκβαηηθέο εγγπήζεηο ησλ εξγαιείσλ δηαβίβαζεο νη νπνίεο 

εμαζθαιίδνπλ νπζηαζηηθά ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο θαη  

2. δελ ζέβεηαη ηελ νπζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ πνπ 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ ή 

ππεξβαίλεη απηφ πνπ είλαη απαξαίηεην θαη αλάινγν ζε κηα δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ζηφρνπο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη επίζεο ζην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ησλ Κξαηψλ Μειψλ, φπσο 

απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ ΓΚΠΓ. 

Δλδεηθηηθά, ην ΓΔΔ ζηελ απφθαζε Schrems II έρεη ήδε εθθξάζεη πξνβιεκαηηζκφ γηα 

ηε λνκνζεζία ησλ Ζ.Π.Α. θαη εηδηθά γηα ην άξζξν 702 ηνπ Foreign Intelligence 

Surveillance Act (FISA) θαη ην εθηειεζηηθφ δηάηαγκα 12333, βι. ζθ. 184, 192, 195 

επ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε λνκνζεζία ηεο ηξίηεο ρψξαο είλαη πξνβιεκαηηθή, ν εμαγσγέαο 

νθείιεη:  

 Να αλαζηείιεη ηε δηαβίβαζε ή  

 Να πινπνηήζεη ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηνλ θίλδπλν ηεο 

πηζαλνχο εθαξκνγήο ζηνλ εηζαγσγέα ησλ δεδνκέλσλ ή ζηα δηαβηβαδφκελα 
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δεδνκέλα λνκνζεζίαο ή πξαθηηθψλ ζηε ρψξα ηνπ εηζαγσγέα, πνπ δχλαηαη λα 

επεξεάζνπλ ηηο ζπκβαηηθέο εγγπήζεηο ηνπ εξγαιείνπ δηαβίβαζεο κε ηηο νπνίεο 

επηρεηξείηαη λα εμαζθαιηζηεί ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο κε απηφ ηνπ 

ΔΟΥ.  

 Δλαιιαθηηθά, ν εμαγσγέαο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη ζηελ 

δηαβίβαζε ρσξίο λα πινπνηήζεη ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα, αλ ζεσξεί φηη δελ 

ππάξρεη ιφγνο γηα λα πηζηεχεη φηη ε πξνβιεκαηηθή λνκνζεζία ζα εθαξκνζηεί 

ζηελ πξάμε ζηα δηαβηβαδφκελα δεδνκέλα ή ηνλ εηζαγσγέα. Ο εμαγσγέαο 

απαηηείηαη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη θαη λα ηεθκεξηψζεη κέζσ ηεο 

αμηνιφγεζήο ηνπ, φπνπ ελδείθλπηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εηζαγσγέα, φηη ν 

πξνβιεκαηηθφο λφκνο ηεο ηξίηεο ρψξαο δελ εξκελεχεηαη θαη/ή δελ 

εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε κε ηξφπν πνπ λα θαηαιακβάλεη ηα δηαβηβαδφκελα 

δεδνκέλα θαη ηνλ εηζαγσγέα, ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηελ εκπεηξία άιισλ 

θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ηνκέα θαη/ή ζρεηίδνληαη κε 

παξφκνηα δηαβηβαδφκελα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη πξφζζεηεο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ. 

Σν ΔΠΓ έρεη παξάζρεη εηδηθή θαζνδήγεζε ζην θείκελν ζπζηάζεσλ 1/2020 γηα ηε 

ιήςε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ [37]. 

Σα ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ ζε ηξίηεο ρψξεο έρνπλ 

εθαξκνγή θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Ζ εθαξκνγή απηή κπνξεί λα είλαη πνιχ πην ζπρλή 

απ‘ φζν θαίλεηαη, θαζψο θαηαιακβάλεη πνιιέο απφ ηηο «κεγάιεο» εηαηξείεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα εκπίπηνπλ ζην «πξνβιεκαηηθφ» δίθαην ηξίησλ 

ρσξψλ, ηδίσο ησλ Ζ.Π.Α. γηα ηηο νπνίεο ήδε ππάξρεη δεδηθαζκέλν απφ ην ΓΔΔ. 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηνο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο 

εηαηξείαο, ε νπνία αλήθεη ζε πνιπεζληθφ φκηιν πνπ ππφθεηηαη ζην δίθαην ησλ Ζ.Π.Α.. 

Ζ εηαηξεία δηαβεβαηψλεη φηη ηα δεδνκέλα ζα ηεξεζνχλ ζε servers εληφο Δ.Δ. Αθφκα 

φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα πξφζβαζεο 

ησλ αξρψλ ησλ Ζ.Π.Α. ζηα δεδνκέλα. πλεπψο, ν δεκφζηνο θνξέαο νθείιεη λα πξνβεί 

ζε αμηνιφγεζε ηεο δηαβίβαζεο θαη λα εμεηάζεη ηε ιήςε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ 

θαηά ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο. 
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5.9 Η ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2016/680 με το ν. 4624/2019 
Με ην λφκν 4624/2019 ελζσκαηψζεθε ε, γλσζηή σο «αζηπλνκηθή», Οδεγία (ΔΔ) 

2016/680 ε νπνία αθνξά ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα 

ζθνπνχο πξφιεςεο, δηεξεχλεζεο, αλίρλεπζεο ή δίσμε πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή ηελ 

εθηέιεζε πνηληθψλ θπξψζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξνζηαζίαο απφ απεηιέο θαηά 

ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηεο απνηξνπήο ηνπο. Οη ζθνπνί απηνί κπνξεί λα 

επηδηψθνληαη απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο (αζηπλνκία, ιηκεληθφ, ππξνζβεζηηθή 

θιπ). Οη αξρέο ηεο Οδεγίαο φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ ΓΚΠΓ. Μάιηζηα, φηαλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

πθίζηαληαη επεμεξγαζία απφ ηηο ελ ιφγσ αξκφδηεο αξρέο γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο 

εθαξκφδεηαη ν ΓΚΠΓ.  

Με βάζε ηελ νδεγία, ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο νδεγίαο είλαη λφκηκε κφλν φηαλ είλαη απνιχησο 

αλαγθαία γηα ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο. Γειαδή, 

ε νδεγία πξνβιέπεη κηα θαη κφλε λνκηθή βάζε. Ο Διιεληθφο λφκνο έρεη πξνζζέζεη 

θαη ηε λνκηθή βάζε ηεο ζπγθαηάζεζεο, αιιά ε ΑΠΓΠΥ κε ηελ γλσκνδφηεζή ηεο 

1/2020 [18] έρεη επηζεκάλεη ηε κε νξζή κεηαθνξά ηεο Οδεγίαο (ηφζν φζνλ αθνξά ηηο 

λνκηθέο βάζεηο θαζψο δελ επηηξέπεηαη λα πξνζηεζεί λνκηθή βάζε πνπ δελ αλαθέξεηαη 

ζηελ Οδεγία φζν θαη ζε άιιεο δηαηάμεηο).  

ε άιιεο δηαηάμεηο ν λ. 4624/2019 αθνινπζεί ην γξάκκα ηεο Οδεγίαο. Πξνβιέπεηαη: 

 Γηάθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ  

o ζνη ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη λα πηζηεχεηαη φηη έρνπλ δηαπξάμεη 

αδίθεκα 

o ζνη ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη λα πηζηεχεηαη φηη πξφθεηηαη λα 

δηαπξάμνπλ αδίθεκα  

o Καηαδηθαζζέληεο 

o Θπκάησλ 

o Άιισλ πξνζψπσλ (π.ρ. κάξηπξεο, πιεξνθνξηνδφηεο) 

 Γηάθξηζε θαηεγνξηψλ πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα ή εθηηκήζεηο. 

 Πεξηνξηζκνί ηεο δηαβίβαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε ηξίηνπο θνξείο θαη ηεο ρξήζεο 

ησλ δεδνκέλσλ γηα άιινπο ζθνπνχο. 

Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ινγνδνζίαο ηνπ ΓΚΠΓ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ 
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πεξίπησζε ηεο Οδεγίαο, αιιά κε νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο, νη νπνίεο είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ δησθηηθψλ αξρψλ. Πεξαηηέξσ, πξνβιέπνληαη 

εηδηθά κέηξα αζθάιεηαο, φπσο ηήξεζε θαηαρσξίζεσλ ζε απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα 

(log-files) γηα επαιήζεπζε λνκηκφηεηαο γηα θάζε ελέξγεηα ζπιινγήο, κεηαβνιήο, 

δηαβνχιεπζεο, θνηλνιφγεζεο, ζπλδπαζκνχ ή δηαγξαθήο δεδνκέλσλ.  

Οη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο, ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

θεθαιαίνπ Γ ηνπ λ. 4624/2019 πεξηιακβάλνπλ πξφζηηκα έσο 2.000.000 επξψ. 

 

5.10 Βιβλιογραφύα για περιςςότερη μελϋτη 

 Irish Data Protection Commission -Guidance Note: Legal Bases for 

Processing Personal Data December 2019 [38] 

 O.E. άξζξνπ 29 - Γλψκε 06/2014 ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ησλ ελλφκσλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο 

νδεγίαο 95/46/ΔΚ [30] 

 ΔΠΓ - Καηεπζπληήξηεο γξακκέο 5/2020 ζρεηηθά κε ηε ζπγθαηάζεζε βάζεη 

ηνπ θαλνληζκνχ 2016/679 (Έθδνζε 1.1) [32] 

 ΔΠΓ - Καηεπζπληήξηεο γξακκέο 2/2019 γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) 

ηνπ ΓΚΠΓ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ ζε ππνθείκελα 

δεδνκέλσλ [29] 

 ICO [39] 

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή: International dimension of data protection [40] 
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6. Σα δικαιώματα των υποκειμϋνων των δεδομϋνων 
 

Με ηελ Οδεγία (ΔΔ) 95/46/ΔΚ είρε ήδε θαζηεξσζεί έλα ζχλνιν εθαξκνζηέσλ 

δηθαησκάησλ γηα ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. Ο ΓΚΠΓ μεθηλάεη απφ απηή ηε 

βάζε, επηζεκαίλνληαο ζηηο αηηηνινγηθέο ηνπ ζθέςεηο φηη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε απαηηεί ηελ 

ελίζρπζε θαη ηνλ ιεπηνκεξή θαζνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ φζσλ επεμεξγάδνληαη θαη θαζνξίδνπλ ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

Σα δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο αξρέο ηνπ 

Καλνληζκνχ θαη ηδηαίηεξα κε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο. πσο θαη κε ηελ Οδεγία, 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ λα έρεη έιεγρν σο πξνο ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ θαη λα κπνξεί λα ηα πξνζπειάζεη (πξφζβαζε), 

λα ηα ηξνπνπνηήζεη αλ είλαη ιαλζαζκέλα (δηφξζσζε), λα ηα δηαγξάςεη αλ δελ είλαη 

απαξαίηεηα (δηαγξαθή) ή θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα απαηηήζεη λα κελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη (ελαληίσζε). Ο ΓΚΠΓ θαζηεξψλεη φκσο θαη λεφηεξα δηθαηψκαηα, 

φπσο ηε δπλαηφηεηα (ππφ πξνυπνζέζεηο) κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ζε άιιν 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαη ηε δπλαηφηεηα «θιεηδψκαηνο» (πεξηνξηζκνχ) ησλ 

δεδνκέλσλ ελψ εληζρχεη ηελ πξνζηαζία ησλ ππνθεηκέλσλ απφ απηνκαηνπνηεκέλεο 

απνθάζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ελδέρεηαη λα έρνπλ 

δπζκελείο ζπλέπεηεο (π.ρ. δηαθξίζεηο). Απηφκαηα, ε θαζηέξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ζηνλ θάζε ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηά.  

 

 Ζ ππνρξέσζε ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ βαξχλεη ηνπο ππεπζχλνπο 

επεμεξγαζίαο θαη φρη ηνπο εθηεινχληεο.   

 

6.1 Διαφϊνεια και ϊςκηςη δικαιωμϊτων 

Ζ αξρή ηεο δηαθάλεηαο επηβάιεη λα παξέρεηαη ζηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ ε 

δπλαηφηεηα λα δεηνχλ απφ ηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο λα ινγνδνηνχλ, θαζψο θαη 

λα αζθνχλ έιεγρν επί ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ επεμεξγάδνληαη. 
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Μάιηζηα, νη απαηηήζεηο δηαθάλεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ΓΚΠΓ (θαη ζπλδένληαη 

κε ηηο ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο, ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ θαη ηελ ππνρξέσζε 

ελεκέξσζεο ζε πεξίπησζε πεξηζηαηηθνχ παξαβίαζεο) ηζρχνπλ αλεμάξηεηα απφ ηε 

λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εθαξκφδνληαη θαη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

επεμεξγαζίαο. Ο Καλνληζκφο κπνξεί λα κελ νξίδεη ξεηά ηη είλαη «δηαθάλεηα» αιιά 

έρεη έλα εηδηθφ άξζξν, ην άξζξν 12, ζην νπνίν πξνδηαγξάθεηαη αλαιπηηθφηαηα ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα ελεξγεί ζε ζρέζε κε 

ηελ ελεκέξσζε πνπ παξέρεη πξνο ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ θαη ζε ζρέζε κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ νθείιεη λα αθνινπζεί γηα ηελ αληαπφθξηζή ηνπ ζε φια ηα δηθαηψκαηα 

πνπ θαζηεξψλεη ν ΓΚΠΓ γηα ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. Μάιηζηα, έλα απφ ηα 

πξψηα θείκελα θαζνδήγεζεο πνπ εμέδσζαλ νη επξσπατθέο επνπηηθέο αξρέο θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ, ππφ ηελ νκπξέια ηεο Ο.Δ. ηνπ 

άξζξνπ 29, ήηαλ νη Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηε δηαθάλεηα βάζεη ηνπ 

θαλνληζκνχ 2016/679 [41]. Σν θείκελν απηφ έρεη πηνζεηεζεί θαη απφ ην ΔΠΓ. 

Γηαθάλεηα ζεκαίλεη φηη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, είηε πξνιεπηηθά είηε θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ. Καηά ηελ 

επηθνηλσλία απηή, ν ππεχζπλνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο παξαθάησ 

θαλφλεο: 

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη πξέπεη λα είλαη ζπλνπηηθέο, δηαθαλείο, 

θαηαλνεηέο θαη εχθνια πξνζβάζηκεο (άξζξν 12 παξάγξαθνο 1) 

«πλνπηηθέο θαη δηαθαλείο» ζεκαίλεη φηη νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο κε ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία 

θνχξαζεο ιφγσ ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ. Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηνχληαη κε ζαθήλεηα απφ άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δελ 

αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο ζπκβαηηθέο 

δηαηάμεηο ή γεληθνί φξνη ρξήζεο.  

«Καηαλνεηέο» ζεκαίλεη φηη ε γιψζζα πξέπεη λα θαηάιιειε γηα ην κέζν 

αλαγλψζηε ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλνληαη. Λακβάλεηαη ππφςε αλ 

πξννξίδνληαη γηα άηνκα κε ειαθξά δπζθνιία αλαγλψζεσο ιφγσ ειηθίαο, 

ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ή απιψο επεηδή δελ έρνπλ σο κεηξηθή γιψζζα 

ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο κέινπο. Πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε ηεο 

επίζεκεο γιψζζαο ηνπ θξάηνπο, αιιά αλ νη πιεξνθνξίεο απεπζχλνληαη, θαηά 
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θαλφλα, θαη ζε αιιφγισζζα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα παξέρεηαη 

ελεκέξσζε (ζσξεπηηθά) θαη ζε άιιε γιψζζα. Απηφ, γηα παξάδεηγκα, είλαη 

ππνρξέσζε γηα ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ.  

«Δχθνια πξνζβάζηκεο» ζεκαίλεη φηη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα 

κπνξεί άκεζα λα βξεη ηηο πιεξνθνξίεο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ηηο αλαδεηήζεη. 

 

 Κάζε θνξέαο πνπ δηαηεξεί έλαλ ηζηφηνπν ζα πξέπεη λα αλαξηά κηα δήισζε 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Έλαο απεπζείαο 

ζχλδεζκνο πξνο απηή ηε δήισζε ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλήο ζε θάζε ζειίδα 

απηνχ ηνπ ηζηνηφπνπ κε ηε ρξήζε ελφο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνπ φξνπ (π.ρ. 

«Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ»)  

 

 Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απιή θαη ζαθήο δηαηχπσζε (άξζξν 12 

παξάγξαθνο 1) 

Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη κε ηνλ απινχζηεξν δπλαηφ ηξφπν, 

ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ζχλζεησλ πξνηάζεσλ θαη 

γισζζηθψλ δνκψλ. Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη 

ζαθείο, ρσξίο λα δηαηππψλνληαη κε αθεξεκέλνπο ή ακθηιεγφκελνπο φξνπο ή 

λα αθήλνπλ πεξηζψξην γηα δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. Ζ ρξήζε γισζζηθψλ 

πξνζδηνξηζκψλ φπσο «ελδέρεηαη», «νξηζκέλνο», «ζπρλά» θαη «πηζαλψο» ζα 

πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Απνθεχγεηαη επίζεο ε ρξήζε λνκηθήο νξνινγίαο, 

μελφγισζζσλ θαη αφξηζησλ φξσλ θαη ε παξνρή άζθνπεο ππεξπιεξνθφξεζεο. 

 

Παξάδεηγκα αλεπαξθνχο πξαθηηθήο: «Δλδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζαο γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο»  

Δίλαη αζαθέο γηα ηη είδνπο «έξεπλα» πξφθεηηαη θαη είλαη αζαθέο αλ θαη ππφ πνηεο 

πξνυπνζέζεηο ζα πινπνηεζεί ε έξεπλα. 

 

Παξάδεηγκα νξζήο πξαθηηθήο: «Θα δηαηεξήζνπκε θαη ζα αμηνινγήζνπκε ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξφζθαηεο επηζθέςεηο ζαο ζηνλ ηζηφηνπφ καο θαη ηνλ 
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ηξφπν πινήγεζήο ζαο ζηνλ ηζηφηνπφ καο γηα ζθνπνχο αλάιπζεο, ψζηε λα 

θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηζηφηνπφ καο θαη 

ηνλ θαηαζηήζνπκε πην ιεηηνπξγηθφ»  

Δίλαη ζαθέο πνηα είδε δεδνκέλσλ ζα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία θαη είλαη ζαθήο ν 

ηχπνο ηεο αλάιπζεο πνπ ζα δηελεξγήζεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

 

o ε απαίηεζε γηα ζαθή θαη απιή δηαηχπσζε είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο 

θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε παηδηά (άξζξν 12 παξάγξαθνο 1) 

Σν ιεμηιφγην, ν ηφλνο θαη ην χθνο ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα παηδηά, ψζηε ην παηδί πνπ είλαη ν 

απνδέθηεο ησλ πιεξνθνξηψλ λα αλαγλσξίδεη φηη ην κήλπκα θαη ε 

πιεξνθνξία απεπζχλεηαη ζε απηφ. Μάιηζηα, ην γεγνλφο φηη ζε 

αλειίθνπο ε ζπγθαηάζεζε ή ε ζχκβαζε απαηηεί ηελ παξέκβαζε ηνπ 

γνλέα ή θεδεκφλα, δελ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά δελ είλαη ηα ππνθείκελα 

ησλ δεδνκέλσλ θαη φηη νη πιεξνθνξίεο δελ πξέπεη λα απεπζχλνληαη 

πξνο απηά. 

 Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξέρνληαη γξαπηψο «ή κε άιια κέζα, κεηαμχ 

άιισλ, εθφζνλ ελδείθλπηαη, ειεθηξνληθψο» (άξζξν 12 παξάγξαθνο 1) 

o φηαλ δεηείηαη απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, νη πιεξνθνξίεο 

κπνξνχλ λα δίλνληαη πξνθνξηθά (άξζξν 12 παξάγξαθνο 1) 

Ζ θαη΄ αξρήλ ζέζε ηνπ ΓΚΠΓ, φζνλ αθνξά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ ή ηηο επηθνηλσλίεο κε απηά, είλαη φηη νη 

πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξέρνληαη γξαπηψο. Ο ΓΚΠΓ αθήλεη πεξηζψξην γηα 

ηε ρξήζε άιισλ, απξνζδηφξηζησλ «κέζσλ», ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ, φηαλ ελδείθλπηαη. Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα δίλνληαη 

πξνθνξηθά ζε έλα ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε ηαπηφηεηά ηνπ είλαη απνδεδεηγκέλε κε άιια κέζα. Ζ 

πξνθνξηθή παξνρή πιεξνθνξηψλ ζπλδέεηαη κφλν κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ 

ππεπζχλνπ ζε δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη φρη κε ηελ 

γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ επεμεξγαζία. 

 Οη πιεξνθνξίεο, ελ γέλεη, πξέπεη λα παξέρνληαη δσξεάλ (άξζξν 12 

παξάγξαθνο 5).  
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Οη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ δελ επηηξέπεηαη λα ρξεψλνπλ ηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη γηα ηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ. Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία  παξέρεηαη γηα ζθνπνχο 

δηαθάλεηαο δελ κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. 

 

6.2 Κανόνεσ που εφαρμόζονται ςτην ϊςκηςη των δικαιωμϊτων 

Καζψο ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ζεσξείηαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο αξρήο ηεο 

δηαθάλεηαο, νη θαλφλεο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο εθαξκφδνληαη φρη κφλν γηα ηελ 

παξνρή ησλ αξρηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη θαηά ηελ 

αληαπφθξηζε ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ζε αηηήκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ γηα άζθεζε δηθαηψκαηνο ηνπ ΓΚΠΓ κε βάζε ηα άξζξα 15 έσο 22. Σν 

άξζξν 12 πξνζδηνξίδεη, επηπιένλ, θαη ηνπο θαλφλεο πνπ νθείινπλ λα ηεξνχλ νη 

ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο φηαλ αληαπνθξίλνληαη ζε ηέηνηα αηηήκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ησλ δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα: 

 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δηεπθνιχλεη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 15 έσο 22. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 2, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο δελ αξλείηαη λα ελεξγήζεη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ησλ δεδνκέλσλ γηα λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ βάζεη ησλ άξζξσλ 15 έσο 

22, εθηφο αλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο απνδείμεη φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εμαθξηβψζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. 

 Οη ελέξγεηεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο γηα ηελ αληαπφθξηζε ζε δηθαηψκαηα 

γίλνληαη δσξεάλ γηα ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. 

Καη΄ εμαίξεζε, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ θαηαβνιή 

εχινγνπ ηέινπο ή λα αξλεζεί λα δψζεη ζπλέρεηα ζην αίηεκα, αλ ηα αηηήκαηα 

ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ είλαη πξνδήισο αβάζηκα ή ππεξβνιηθά. Ο 

Καλνληζκφο αλαθέξεη εηδηθά φηη επαλαιακβαλφκελα αηηήκαηα κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ ππεξβνιηθά, αιιά θαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο ηνπ πξνδήισο αβάζηκνπ ή ηνπ 

ππεξβνιηθνχ ραξαθηήξα ηνπ αηηήκαηνο.  
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 Αθφκα θαη ζε πξνδήισο αβάζηκα ή ππεξβνιηθά αηηήκαηα, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο νθείιεη λα απαληήζεη (αξλεηηθά) ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, 

ελεκεξψλνληάο ην γηα ηελ θξίζε ηνπ. 

 

 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε 

ζηα αηηήκαηα άζθεζεο δηθαησκάησλ θαη ην αξγφηεξν ζε έλα κήλα απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. Ζ πξνζεζκία ηνπ ελφο κελφο κπνξεί λα παξαηαζεί 

γηα δχν κήλεο, εάλ ην αίηεκα είλαη πνιχπινθν ή ν αξηζκφο ησλ αληηγξάθσλ 

πνπ πξέπεη λα ρνξεγήζεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο είλαη κεγάινο. Χζηφζν, ν 

ππεχζπλνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ην ππνθείκελν γηα ηελ παξάηαζε απηή 

εληφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο.  

 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο κπνξεί λα θξίλεη φηη δελ απαηηείηαη λα ελεξγήζεη 

επί ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. Σφηε, είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα ελεκεξψζεη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ην 

αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο, γηα ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο δελ ελήξγεζε θαη γηα ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζηελ 

ΑΠΓΠΥ θαη γηα ηελ άζθεζε δηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 

 ηαλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ακθηβάιιεη ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη αίηεκα άζθεζεο δηθαησκάησλ, κπνξεί λα δεηήζεη 

ηελ παξνρή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ αλαγθαίσλ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα 

είλαη επίδεημε ή αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή άιινπ είδνπο βεβαίσζε (π.ρ. δήισζε 

απφ ην gov.gr). Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ ππνρξενχηαη λα ηεξεί 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

δηθαησκάησλ.  

 

Παξάδεηγκα: Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο ιεηηνπξγεί δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ζηελ νπνία 

θπζηθά πξφζσπα κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ σο ρξήζηεο κε βαζηθφ αλαγλσξηζηηθφ ην 

email ηνπο. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δέρεηαη έγγξαθν αίηεκα άζθεζεο δηθαηψκαηνο 

πξφζβαζεο. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 
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ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, δελ κπνξεί λα δεηήζεη αληίγξαθν ηαπηφηεηαο, άιισζηε 

δελ ηεξεί ηα θαηάιιεια ζηνηρεία γηα ηελ αληηπαξαβνιή απηή. Μπνξεί φκσο λα 

ζηείιεη έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηελ εγγεγξακκέλε ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε, ζηελ νπνία λα δεηάεη επηβεβαίσζε ηνπ αηηήκαηνο πξφζβαζεο. 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηνο θνξέαο δηαηεξεί ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζε ηζηνζειίδα ηνπ, 

ζηελ νπνία επεμεξγάδεηαη αηηήζεηο πνιηηψλ κε ρξήζε θσδηθψλ taxisnet. Ο θνξέαο 

δέρεηαη έγγξαθν αίηεκα γηα άζθεζε δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο κε παξαδνζηαθφ 

ηαρπδξνκείν. Ο αηηψλ έρεη κάιηζηα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηνπ θνξέα. Με 

αληηπαξαβνιή κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ν θνξέαο δελ κπνξεί λα επηβεβαηψζεη φηη ην 

έγγξαθν αίηεκα πξνέξρεηαη, κε επαξθή βεβαηφηεηα, απφ ην ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ αηηνχληα λα ηνπ επηδείμεη 

ηαπηφηεηα. 

 

6.3 Παροχό ενημϋρωςησ ςε ςχϋςη με την επεξεργαςύα δεδομϋνων 

προςωπικού χαρακτόρα 
Σν πξψην βήκα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο είλαη ε παξνρή 

θαηάιιειεο ελεκέξσζεο πξνο ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. Ο ΓΚΠΓ νξίδεη 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο, θαη‘ ειάρηζηνλ, νθείιεη λα παξέρεη ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. Αλάινγα κε ην αλ ηα 

δεδνκέλα ζπιιέγνληαη απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ή απφ άιιε πεγή 

εθαξκφδεηαη ην άξζξν 13 ηνπ ΓΚΠΓ (απφ ην ππνθείκελν), ή ην άξζξν 14 (απφ ηξίηε 

πεγή). Οη θαηεγνξίεο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη φκσο, ζε κεγάιν βαζκφ παξφκνηεο. Οη 

πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ξεηά ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ησλ άξζξσλ 13 θαη 14. 

ηελ παξάγξαθν 2 γίλεηαη αλαθνξά ζε επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ζεκηηήο θαη δηαθαλνχο επεμεξγαζίαο, αιιά ην ΔΠΓ έρεη επηζεκάλεη 

φηη απηφ δελ δηαθνξνπνηεί ζε θάηη ηελ ππνρξέσζε ελφο ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο λα 

παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, κε επηζήκαλζε κε ην αλ απαηηείηαη φηαλ ζπιιέγνληαη απφ ην ππνθείκελν ή 

απφ ηξίηε πεγή. 
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Πιεξνθνξία Αξ. 13 Αξ. 14 

Σαπηφηεηα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο
17

 

  

ηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππεπζχλνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

(DPO) 

  

θνπνί επεμεξγαζίαο, θαη λνκηθή βάζε γηα θάζε ζθνπφ   

Αλ ε επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζην άξζξν 6 παξ. 1 ζη‘ ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληα πνπ επηδηψθνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή 

απφ ηξίην 

  

Καηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ 

  

Απνδέθηεο ή θαηεγνξίεο απνδεθηψλ ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα 

  

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαβηβάζεηο ζε ηξίηεο ρψξεο    

Υξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα απνζεθεπηνχλ ηα δεδνκέλα ή, 

φηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί, ηα θξηηήξηα πνπ 

θαζνξίδνπλ ην ελ ιφγσ δηάζηεκα 

  

Όπαξμε δηθαηψκαηνο ππνβνιήο αηηήκαηνο ζηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ άξζξσλ 15-

21 ηνπ ΓΚΠΓ 

  

Αλ ε επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζε ζπγθαηάζεζε, ηελ χπαξμε ηνπ 

δηθαηψκαηνο αλάθιεζεο ηεο ζπγθαηάζεζεο. 

  

Σν δηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζε επνπηηθή αξρή (ηελ 

ΑΠΓΠΥ ζηελ Διιάδα) 

  

Αλ ε παξνρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί λνκηθή ή 

ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ή απαίηεζε γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη θαηά πφζν ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ππνρξενχηαη 

λα παξέρεη ηα δεδνκέλα ηνπ θαη πνηεο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο ζα 

είρε ε κε παξνρή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. 

  

                                                           
17

 Καη θαηά πεξίπησζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, αιιά ρσξίο πξαθηηθή εθαξκνγή 

ζε δεκφζην ηνκέα 
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Σηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα κε 

εηδηθή αλαθνξά ζην εάλ ηα δεδνκέλα πξνήιζαλ απφ πεγέο ζηηο 

νπνίεο έρεη πξφζβαζε ην θνηλφ 

  

Σελ χπαξμε απηνκαηνπνηεκέλεο ιήςεο απνθάζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι, θαη βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ινγηθή πνπ αθνινπζείηαη, θαζψο θαη 

ηε ζεκαζία θαη ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο ηεο ελ ιφγσ 

επεμεξγαζίαο γηα ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ 

  

 

6.3.1 Σρόποσ παροχόσ ενημϋρωςησ  

Δλζπκνχκελνη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαθάλεηαο πνπ αλαιχζακε λσξίηεξα, ε 

ελεκέξσζε πξέπεη λα παξέρεηαη ελεξγά απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, θαη φρη λα 

αλαδεηείηαη απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. Σν ΔΠΓ, πηνζεηψληαο ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηαθάλεηα [41], ζπληζηά ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απεπζχλνληαη ζηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ λα δηαηίζεηαη ζε απηά ζε έλα κφλν 

ζεκείν ή ζε έλα πιήξεο έγγξαθν (ηελ πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ).  

Καζψο ππάξρεη ε απαίηεζε ν ηξφπνο ελεκέξσζεο λα είλαη επδηάθξηηνο, θαηαλνεηφο 

θαη επαλάγλσζηνο, ην ΔΠΓ επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο πνιπεπίπεδεο πξνζέγγηζεο 

γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(layered privacy statement/notice).  

 ε ςεθηαθή εθαξκνγή, βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ εκθαλίδνληαη ζε κηα πξψηε νζφλε, ελψ νη ιεπηνκεξεηαθέο 

πιεξνθνξίεο εκθαλίδνληαη ζε επφκελεο ηζηνζειίδεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

νδεγεζεί ν ρξήζηεο κε ππεξζπλδέζκνπο. Έηζη απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία 

θνχξαζεο ιφγσ ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ. Οη πιεξνθνξίεο πξψηνπ επηπέδνπ 

πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο, ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θαη κηα πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θαζψο γηα ηελ επεμεξγαζία πνπ έρεη ην 

κεγαιχηεξν αληίθηππν ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ή πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ηνπ πξνθαιέζεη έθπιεμε. Βέβαηα, ζε ςεθηαθέο εθαξκνγέο, ν ηξφπνο παξνρήο 
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ηεο ελεκέξσζεο κπνξεί λα βειηηψλεηαη κε ηε ρξήζε πξφζζεησλ κεζφδσλ, 

φκσο αλαδπφκελα παξάζπξα, παξνρή ελεκέξσζεο ζην θαηάιιειν ζεκείν 

(just-in-time), εηθνλίδηα (icons), cartoons, infographics, βίληεν, πίλαθεο 

ηδησηηθφηεηαο (privacy dashboards) θ.ά.. 

 ε κε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ ελεκέξσζε, αλάινγα κε ην κέζν. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ελεκέξσζε πξψηνπ επηπέδνπ κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζθνπφο, 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, δηθαηψκαηα) κπνξεί λα απνηππψλεηαη ζε κηα 

πηλαθίδα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα βηληενεπηηήξεζεο, λα αλαθέξεηαη 

πξνθνξηθά φηαλ γίλεηαη ζπιινγή δεδνκέλσλ κέζσ ηειεθψλνπ, ή λα 

αλαγξάθεηαη επδηάθξηηα ζε έληππν ζπιινγήο ζηνηρείσλ, κε παξαπνκπή ζε 

αλαιπηηθή ελεκέξσζε.  

  

 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ πξέπεη λα επαλαπαχεηαη ζηελ θαηάξηηζε θαη 

αλάξηεζε κηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, αιιά λα θξνληίδεη φηη ζα θηάζεη 

ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ κε θαηάιιειν ηξφπν, ζπλππνινγίδνληαο ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηελεξγείηαη ε επεμεξγαζία. 

 

Οη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηε ρξήζε δηαθφξσλ εξγαιείσλ 

απεηθφληζεο, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Σέηνηα 

κπνξεί λα είλαη: ηππνπνηεκέλα εηθνλίδηα,  κεραληζκνί πηζηνπνίεζεο, ζθξαγίδεο θαη 

ζήκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Βέβαηα, έσο ζήκεξα δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ηέηνηα 

εξγαιεία. 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηνο θνξέαο επεθηείλεη ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζηελ νπνία 

επεμεξγάδεηαη αηηήζεηο πνιηηψλ κε ρξήζε θσδηθψλ taxisnet, ψζηε εθηφο ηεο ρξήζεο 

Ζ/Τ λα παξέρεη εθαξκνγή (app) ζε θηλεηά ηειέθσλα. Ο θνξέαο είρε ήδε θείκελν 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζε ηζηνζειίδα. Γηα ηελ παξνρή ηεο πιεξνθφξεζεο 

ζε ζπζθεπέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ν θνξέαο νθείιεη λα ειέγμεη φηη νη πιεξνθνξίεο 

εκθαλίδνληαη νξζά θαη ζηηο ζπζθεπέο απηέο θαη λα πξνβεί ζε θαηάιιειεο αιιαγέο, 

ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλάγλσζε ηεο πνιηηηθήο απφ θηλεηά ηειέθσλα. 
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Παξάδεηγκα: Γεκφζηνο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηππνπνηεκέλα έληππα γηα ηελ 

θαηάζεζε αηηήζεσλ. Καζψο κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γίλεηαη ζπιινγή 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ν θνξέαο νθείιεη λα θξνληίζεη γηα ηελ παξνρή θαηάιιειεο 

πιεξνθφξεζεο. Σν πξψην επίπεδν ηεο πιεξνθφξεζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζην 

έληππν, ελψ γηα ηα ινηπά ζηνηρεία κπνξεί λα ππάξρεη παξαπνκπή ζε αλαιπηηθφηεξν 

θείκελν, δηαζέζηκν εληχπσο ή/θαη ειεθηξνληθά. 

6.3.2 Χρόνοσ παροχόσ ενημϋρωςησ  

Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξέρνληαη ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ θαηά ην ζηάδην 

έλαξμεο ηνπ θχθινπ επεμεξγαζίαο.  

 

6.3.2.1 πιινγή απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ 
 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη απφ ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ 

είλαη ζαθέο φηη νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξέρνληαη θαηά ην ρξφλν ηεο ζπιινγήο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, πνπ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 13 ηνπ Καλνληζκνχ, ε ζπιινγή 

κπνξεί λα γίλεηαη: 

 ηαλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ παξέρεη ζπλεηδεηά ζε έλαλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηηο πιεξνθνξίεο (π.ρ., θαηά ηε ζπκπιήξσζε ελφο 

δηαδηθηπαθνχ εληχπνπ) ή 

 ηαλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα απφ ην 

ππνθείκελν κέζσ παξαηήξεζεο (π.ρ., ρξεζηκνπνηψληαο θάκεξεο, ζπζθεπέο 

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ή ινγηζκηθφ θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ, εμνπιηζκφ 

δηθηχνπ, παξαθνινχζεζε Wi-Fi, RFID θ.ά). 

 

6.3.2.2 πιινγή απφ ηξίηεο πεγέο 
 

ε πεξίπησζε κε απεπζείαο ιήςεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, νη πξνζεζκίεο 

εληφο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα παξέρνληαη νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 14 παξ. 3: 

i. ε εχινγν ρξφλν απφ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαη 

ην αξγφηεξν εληφο ελφο κελφο. 

Λακβάλνληαη ππφςε νη εηδηθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηα δεδνκέλα 
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πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία. 

ii. Δάλ φκσο, ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηθνηλσλία κε ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, ην 

αξγφηεξν θαηά ηελ πξψηε επηθνηλσλία κε ην ππνθείκελν. 

ηελ πεξίπησζε απηή δειαδή, ν ρξφλνο επηθνηλσλίαο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 

κήλα. Έηζη εμαζθαιίδεηαη φηη ην αξγφηεξν ηε ζηηγκή πνπ ην ππνθείκελν ιάβεη 

ηελ επηθνηλσλία ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηηο πηπρέο ηεο επεμεξγαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. 

iii. Δάλ πξνβιέπεηαη γλσζηνπνίεζε ζε άιινλ απνδέθηε, ην αξγφηεξν φηαλ ηα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γλσζηνπνηνχληαη γηα πξψηε θνξά. 

Καη πάιη ν ρξφλνο επηθνηλσλίαο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ κήλα. Έηζη 

εμαζθαιίδεηαη φηη ην ππνθείκελν ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηηο πηπρέο 

ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ (θαη ελδερνκέλσο λα αζθήζεη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ) ην αξγφηεξν πξηλ απηά ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ. 

6.3.3 Αλλαγϋσ ςτισ παρεχόμενεσ πληροφορύεσ 

Δηδηθά ζε δηαξθείο επεμεξγαζίεο δελ είλαη απίζαλν λα αιιάμεη ην πεξηερφκελν ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα άξζξα 13 θαη 14, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ 

αιιαγή ελφο απνδέθηε ή κε ηελ ηξνπνπνίεζε κηαο θαηεγνξίαο δεδνκέλσλ. ε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη «νπζηψδεο» αιιαγή ζηηο παξερφκελεο ζηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ πιεξνθνξίεο (π.ρ. ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο), ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο νθείιεη λα πξνβεί ζε ελεκέξσζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο αιιαγέο.  

Σα πεξηζζφηεξα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ αλακέλεηαη λα κε δψζνπλ πξνζνρή ζηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ αιιαγψλ θαη λα ηηο δηαβάζνπλ επηδεξκηθά. Γη‘ απηφ, ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη νη αιιαγέο γλσζηνπνηνχληαη 

θαηά ηξφπν πνπ νη πεξηζζφηεξνη απνδέθηεο φλησο ζα ηηο αληηιεθζνχλ. Μηα 

γλσζηνπνίεζε αιιαγψλ ζα πξέπεη πάληα λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ θαηάιιειν 

ηξφπν ψζηε λα ιάβεη ηελ πξνζνρή ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ (π.ρ., κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, έληππε επηζηνιή, αλαδπφκελν παξάζπξν ζε ηζηνζειίδα 

ή άιινο ηξφπνο). Ζ ελεκέξσζε πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 12, 

δειαδή, λα είλαη ζπλνπηηθή, δηαθαλήο, θαηαλνεηή θαη εχθνια πξνζβάζηκε. Δάλ ε 
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αιιαγή ζηηο πιεξνθνξίεο ππνδεηθλχεη ζεκειηψδε αιιαγή ζηε θχζε ηεο επεμεξγαζίαο 

(π.ρ., δηεχξπλζε ησλ θαηεγνξηψλ απνδεθηψλ ή πξνζζήθε ηεο δπλαηφηεηαο 

δηαβηβάζεσλ ζε ηξίηε ρψξα) νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζην ππνθείκελν 

ησλ δεδνκέλσλ αξθεηφ ρξφλν πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αιιαγήο.  

 

 Καζψο πνιιά ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ δελ ζπκνχληαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ηνπο παξαζρέζεθαλ θαηά ηε ζπιινγή, ην ΔΠΓ ζπληζηά λα ππάξρεη ζπλερήο θαη 

εχθνιε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο. 

6.3.4 Πληροφορύεσ ςχετικϊ με περαιτϋρω επεξεργαςύα 

ε πεξίπησζε πνπ έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξνηίζεηαη λα επεμεξγαζηεί 

(πεξαηηέξσ) ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ εθείλνλ 

γηα ηνλ νπνίν ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζπιιέρζεθαλ αξρηθά, νθείιεη λα 

παξέρεη ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, πξηλ απφ ηελ ελ ιφγσ πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία, ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ, εηδηθά, ηνλ λέν 

ζθνπφ θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 ησλ άξζξσλ 13 

θαη 14. Σν ΔΠΓ κάιηζηα ζπληζηά λα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ θαη κηα επεμήγεζε φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε επεμεξγαζία γηα 

δηαθνξεηηθφ ζθνπφ είλαη ζπκβαηή πξνο ηνλ αξρηθφ ζθνπφ, σο ηκήκα ησλ 

ππνρξεψζεσλ δηαθάλεηαο. Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξέρνληαη πξηλ ηελ 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ελψ, θαηά πξνηίκεζε, ζα πξέπεη λα κεζνιαβεί εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο λέαο ελεκέξσζεο θαη ηεο έλαξμεο ηεο πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζίαο.  

6.3.5 Εξαιρϋςεισ από την υποχρϋωςη παροχόσ ενημϋρωςησ 

Ζ κφλε εμαίξεζε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ελφο ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο γηα ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 13 φηαλ έρεη ζπιιέμεη δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απεπζείαο απφ έλα ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ είλαη «φηαλ 

θαη εθφζνλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη ήδε ηηο πιεξνθνξίεο». Ζ εμαίξεζε απηή 

ηζρχεη θαη κε βάζε ην άξζξν 14.  

Με βάζε ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ εμαίξεζε, νη 

ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ (θαη λα θαηαγξάθνπλ) 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ήδε ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, κε πνην ηξφπν θαη πφηε 
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ηηο έιαβε, θαζψο θαη φηη δελ έρνπλ πξνθχςεη αιιαγέο έθηνηε ζε απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο.  

ην άξζξν 14 ππάξρνπλ ηξεηο αθφκα εμαηξέζεηο απφ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο 

ελεκέξσζεο: 

1) ηαλ ε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απνδεηθλχεηαη αδχλαηε ή ζα ζπλεπαγφηαλ 

δπζαλάινγε πξνζπάζεηα, ηδίσο φζνλ αθνξά επεμεξγαζία γηα ζθνπνχο 

αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή 

ηζηνξηθήο έξεπλαο ή ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο, ή εθφζνλ ε ππνρξέσζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη πηζαλφλ λα 

θαηαζηήζεη αδχλαηε ή λα βιάςεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ ηεο ελ ιφγσ επεμεξγαζίαο.  

o Ζ ελεκέξσζε κπνξεί λα είλαη αδχλαηε φηαλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

δελ δηαζέηεη ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ.  

o Ζ πξνυπφζεζε γηα δπζαλάινγε πξνζπάζεηα αθνξά, ηδίσο, ηηο 

πεξηπηψζεηο αξρεηνζέηεζεο, έξεπλαο θαη ζηαηηζηηθήο, φηαλ π.ρ. ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ απαηηεί άξζε ηεο 

ςεπδσλπκνπνίεζεο.  

o Ζ ηξίηε ππνπεξίπησζε κεηαθέξεη ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ην 

βάξνο ηεο απφδεημεο φηη ε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ νξίδνληαη 

ζην άξζξν 14 παξάγξαθνο 1 ζα αθχξσλε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επεμεξγαζίαο. Ζ επίθιεζε απηήο ηεο εμαίξεζεο πξνυπνζέηεη φηη ε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5. 

ε θάζε πεξίπησζε πνπ δελ παξέρεηαη πιεξνθφξεζε (αηνκηθά) πξνο ηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα ιάβεη 

θαηάιιεια κέηξα, κεηαμχ άιισλ θαζηζηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο 

ζην θνηλφ, π.ρ. κε δεκφζηα αλάξηεζε ζηε ηζηνζειίδα ηνπ ή θαη κε 

αλαθνίλσζε. 

2) ηαλ ε απφθηεζε ή ε θνηλνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ πξνβιέπεηαη ξεηψο ζε 

λφκν ν νπνίνο πεξηέρεη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. 

Απηή ε εμαίξεζε, ε νπνία αθνξά θαη δεκφζηεο αξρέο, εμαξηάηαη απφ ην εάλ ην 
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ελ ιφγσ δίθαην «παξέρεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ». Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

λφκνο πεξηέρεη ηηο θαηάιιειεο δηαζθαιίζεηο ψζηε λα ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

λα επηθαιεζηεί ηελ ελ ιφγσ εμαίξεζε. 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηα Αξρή θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε λφκν, ιακβάλεη ηα 

ζηνηρεία θξαηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο εξγνδφηεο ηνπο. Σα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δελ ιακβάλνληαη απφ ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ θαη, 

ζπλεπψο, ε δεκφζηα Αξρή ππφθεηηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 14. Γεδνκέλνπ φηη ε 

ιήςε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηνπο εξγνδφηεο πξνβιέπεηαη ξεηψο 

ζην λφκν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο αξρήο θαη φηη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα 

ελεκεξψλνληαη, γεληθά, γηα ηηο θξαηήζεηο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο, νη απαηηήζεηο γηα 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζην άξζξν 14 δελ ηζρχνπλ γηα ηε ελ ιφγσ Αξρή ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε. 

3) ηαλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξέπεη λα παξακείλνπλ 

εκπηζηεπηηθά ιφγσ ππνρξέσζεο επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ πνπ ξπζκίδεηαη 

κε λφκν. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πνπ ζέιεη λα επηθαιεζηεί 

απηή ηελ εμαίξεζε, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

κε αλαθνξά ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 

 Με ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο, φιεο νη εμαηξέζεηο απφ ηελ παξνρή ελεκέξσζεο 

πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη. 

 

6.4 Σο δικαύωμα πρόςβαςησ 
Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο (άξζξν 15 ηνπ ΓΚΠΓ) απνηειεί βαζηθφ κέξνο ηνπ 

επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ απφ ηελ αξρή ηνπ, αιιά ν ΓΚΠΓ 

πεξηέρεη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. 

6.4.1 κοπόσ του δικαιώματοσ πρόςβαςησ 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο είλαη λα παξέρεη ζηα άηνκα επαξθείο, 

δηαθαλείο θαη εχθνια πξνζβάζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία 
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δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ψζηε λα έρνπλ επίγλσζε θαη λα κπνξνχλ λα 

επαιεζεχνπλ ηε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. 

Γηεπθνιχλεη επίζεο –αιιά δελ απνηειεί πξνυπφζεζε– ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ 

λα αζθήζεη άιια δηθαηψκαηα, φπσο ην δηθαίσκα δηαγξαθήο ή ην δηθαίσκα 

δηφξζσζεο.  

Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ δελ νθείιεη λα αηηηνινγήζεη γηα πνην ιφγν ππνβάιεη ην 

αίηεκα πξφζβαζεο. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ κπνξεί λα αλαιχζεη εάλ ην αίηεκα 

ζα βνεζήζεη πξάγκαηη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ λα επαιεζεχζεη ηε λνκηκφηεηα 

ή λα αζθήζεη άιια δηθαηψκαηα. Θα πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα εθηφο εάλ είλαη 

ζαθέο φηη ην αίηεκα ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε άιινπο θαλφλεο εθηφο απφ ηνπο 

θαλφλεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. 

Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο πεξηιακβάλεη ηξία δηαθνξεηηθά ζηνηρεία: 

 Δπηβεβαίσζε γηα ην εάλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αηηνχληνο ππνβάιινληαη 

ζε επεμεξγαζία ή φρη. 

 Πξφζβαζε ζε αληίγξαθν απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. 

 Πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία, αλάινγεο κε απηέο 

πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο (φπσο νη ζθνπνί ηεο 

επεμεξγαζίαο, ηνπο απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ ζηνπο νπνίνπο 

θνηλνινγήζεθαλ ή πξφθεηηαη λα θνηλνινγεζνχλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θ.α.). 

6.4.2 Αξιολόγηςη του αιτόματοσ 

Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αηηήκαηνο, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

πξέπεη λα αμηνινγήζεη εάλ ην αίηεκα αθνξά πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

ππνβάιιεη ην αίηεκα, εάλ ην αίηεκα εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 15 θαη 

εάλ ππάξρνπλ άιιεο, πην ζπγθεθξηκέλεο, δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δεδνκέλσλ. Πξέπεη επίζεο λα αμηνινγήζεη εάλ ην αίηεκα 

αλαθέξεηαη ζε φια ή κφλν ζε ηκήκαηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

επεμεξγαζία ζρεηηθά κε ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. 

Αλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη δεδνκέλα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ αηηνχληα, νθείιεη λα ηνλ ελεκεξψζεη ζρεηηθά θαη λα αξλεζεί λα 

δψζεη πξφζβαζε, εθηφο εάλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ παξάζρεη πξφζζεηεο 
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πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπ.  

 

Παξάδεηγκα: Πνιίηεο αζθεί ζε δεκφζηα ππεξεζία πνπ δηαζέηεη ζχζηεκα 

βηληενεπηηήξεζεο δηθαίσκα πξφζβαζεο.  Ζ ππεξεζία κπνξεί λα αξλεζεί λα δψζεη 

πξφζβαζε εθηφο εάλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ θαζνξίζεη ηελ ψξα θαη 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία βξέζεθε ζηελ εκβέιεηα ησλ θακεξψλ. ε θάζε φκσο 

πεξίπησζε, ε ππεξεζία νθείιεη λα απαληήζεη, έζησ αξλεηηθά. 

 

Δάλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ην εάλ ην ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη απηφ πνπ ηζρπξίδνληαη φηη είλαη, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο κπνξεί 

λα δεηήζεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ.  

Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε κνξθή ελφο αηηήκαηνο. Δίλαη 

νξζή πξαθηηθή γηα ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο λα παξέρεη θαηάιιεια θαη θηιηθά 

πξνο ην ρξήζηε θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη εηδηθέο θφξκεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

αηηεκάησλ άζθεζεο δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο. Χζηφζν, ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ 

δελ απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηά ηα ζπγθεθξηκέλα θαλάιηα θαη κπνξεί λα 

ζηείιεη ην αίηεκα ζε νπνηνδήπνηε επίζεκν ζεκείν επαθήο. Ο ππεχζπλνο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ην αίηεκα σο δηθαίσκα πξφζβαζεο. 

 

6.4.3 Πεδύο εφαρμογόσ του δικαιώματοσ πρόςβαςησ 

Σν εχξνο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο θαζνξίδεηαη απφ ην εχξνο ηεο έλλνηαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. πλεπψο, έλα δηθαίσκα πξφζβαζεο αλαθέξεηαη ζε φια ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην άηνκν πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα θαη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη δεδνκέλα πνπ ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα αθνξνχλ άιια άηνκα, γηα 

παξάδεηγκα ηζηνξηθφ επηθνηλσλίαο πνπ πεξηιακβάλεη εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα 

κελχκαηα (βι. ζπλαθψο ηελ ελφηεηα 6.4.5 γηα πεξηνξηζκνχο ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε). 

Δθηφο απφ ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο πξέπεη λα παξέρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία 

θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ 
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λα βαζίδνληαη ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο  κε 

βάζε ηα άξζξα 13 θαη 14, θαζψο θαηά βάζε είλαη παξφκνηεο. Χζηφζν, νη 

πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα αληηζηνηρνχλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο ηηο νπνίεο αθνξά ην αίηεκα. 

6.4.4 Σρόποσ παροχόσ πρόςβαςησ 

Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη ξεηά ην αληίζεην, έλα αίηεκα δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη αλαθέξεηαη ζε φια ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, εθφζνλ ηεξεί κεγάιν φγθν 

δεδνκέλσλ, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ λα πξνζδηνξίζεη ην 

αίηεκα. 

Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε φια ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ή άιια ζπζηήκαηα αξρεηνζέηεζεο κε βάζε θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη δνκεκέλεο νη 

πιεξνθνξίεο, γηα παξάδεηγκα φλνκα θαη αξηζκφο πειάηε. Αθνχ εληνπηζηνχλ, ηα 

δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξαζρεζνχλ ζε ζπλνπηηθή, δηαθαλή, 

θαηαλνεηή θαη εχθνια πξνζβάζηκε κνξθή, κε ρξήζε ζαθνχο θαη απιήο γιψζζαο. 

Δάλ ηα δεδνκέλα απνηεινχληαη απφ θσδηθνχο ή άιια «αθαηέξγαζηα δεδνκέλα», απηά 

κπνξεί λα πξέπεη λα εμεγεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηαλνεηά απφ ην ππνθείκελν 

ησλ δεδνκέλσλ. 

Ο βαζηθφο ηξφπνο ηθαλνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο είλαη λα παξέρεηαη ζην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ αληίγξαθν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Μπνξνχλ φκσο λα 

πξνβιεθζνχλ άιινη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη (φπσο πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη επηηφπηα 

πξφζβαζε) εάλ ην δεηήζεη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα κπνξνχλ λα 

παξέρνληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν (κε θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο) ή κε άιινπο 

απηφκαηνπο ηξφπνπο, φκσο γηα παξάδεηγκα κε εξγαιείν απηφκαηεο εμαγσγήο 

δεδνκέλσλ. 

ηαλ ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ είλαη πνιχ κεγάινο θαη ζα ήηαλ δχζθνιν γηα ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ λα θαηαλνήζεη ηηο πιεξνθνξίεο, κπνξεί λα αθνινπζείηαη 

πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε. Σν αληίγξαθν ησλ δεδνκέλσλ θαη νη πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζε γξαπηή κνξθή, φπσο ζε γξαπηφ θείκελν ή 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε γλσζηφ κνξθφηππν αξρείνπ. 
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Ζ αμηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηνο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ θαηάζηαζε ηε ζηηγκή 

πνπ ην αίηεκα ειήθζε απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. Πξέπεη λα παξέρνληαη αθφκε 

θαη δεδνκέλα πνπ ελδέρεηαη λα είλαη εζθαικέλα ή ππνβάιινληαη ζε παξάλνκε 

επεμεξγαζία. Αλ φκσο ηα δεδνκέλα έρνπλ ήδε δηαγξαθεί, γηα παξάδεηγκα επεηδή έρεη 

ιήμεη ν ρξφλνο ηήξεζεο, δελ ρξεηάδεηαη λα παξέρνληαη θαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

νθείιεη λα απαληήζεη αξλεηηθά. 

6.4.5 Περιοριςμόσ του δικαιώματοσ  

Ο ΓΚΠΓ ζην άξζξν 15 παξ. 4 επηηξέπεη πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο. 

πγθεθξηκέλα, ην δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο άιισλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εμαίξεζεο απηήο, ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη ηα δηθαηψκαηα ή νη 

ειεπζεξίεο άιισλ ζα επεξεάδνληαλ αξλεηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Αθφκα 

θη έηζη, ε  εθαξκνγή ηεο εμαίξεζεο, πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα λα παξαιείπνληαη 

εθείλα ηα ηκήκαηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα 

ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο άιισλ. 

 

Παξάδεηγκα: Πνιίηεο ππνβάιιεη ζε δεκφζηα ππεξεζία θαηαγγειία. Ο 

θαηαγγειιφκελνο αζθεί ζηε δεκφζηα ππεξεζία δηθαίσκα πξφζβαζεο ψζηε λα ιάβεη 

γλψζε, κεηαμχ άιισλ, θαη γηα ηελ πεγή ησλ δεδνκέλσλ, ήηνη ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαηαγγέιινληα. Αθφκα θαη αλ ε δεκφζηα ππεξεζία δελ δηαζέηεη εηδηθή δηάηαμε γηα 

ηελ απφθξπςε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαγγέιινληα, κπνξεί λα αμηνινγήζεη –θαη λα 

θαηαγξάςεη- εάλ απφ ηελ απνθάιπςε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαγγέιινληα ελδέρεηαη λα 

επεξεαζηνχλ δπζκελψο ηα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ηνπ θαηαγγέιινληα (γηα ην 

ελ ιφγσ δήηεκα, βι. ζπλαθψο θαη ηελ Δλφηεηα 14). 

 

6.5 Δικαύωμα διόρθωςησ 
 

Σν δηθαίσκα δηφξζσζεο (άξζξν 16 ηνπ ΓΚΠΓ) αθνξά ην δηθαίσκα πνπ έρεη ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ λα απαηηήζεη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ηε 

δηφξζσζε αλαθξηβψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ην αθνξνχλ ή, αλάινγα θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο 

επεμεξγαζίαο,  ηε ζπκπιήξσζε ειιηπψλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, κεηαμχ 
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άιισλ κέζσ ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο. πσο θαη ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε (ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ ΓΚΠΓ). 

 

Σα δεδνκέλα ραξαθηεξίδνληαη σο ειιηπή φηαλ, εθ ηεο απνπζίαο ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην επεμεξγαζίαο, δχλαηαη λα πξνθχςεη παξαπιάλεζε ή 

παξεμήγεζε. 

 

Παξάδεηγκα: Πνιίηεο δεηά ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο θαη δηαπηζηψλεη αλαθξηβή 

ζηνηρεία – π.ρ. ζηελ πφιε γέλλεζεο ή ζηελ εκεξνκελία γέλλεζεο. Σν αίηεκά ηνπ γηα 

δηφξζσζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ ζπληζηά άζθεζε ηνπ, θαηά ηνπ άξζξν 16 ηνπ 

ΓΚΠΓ, δηθαηψκαηνο δηφξζσζεο, νπφηε ν Γήκνο, σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, ζα 

πξέπεη λα πξνβεί ρσξίο θαζπζηέξεζε (θαη ην αξγφηεξν εληφο 30 εκεξψλ) ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο θαη, εθφζνλ πξάγκαηη ηα 

ζηνηρεία δελ ήηαλ αθξηβή, ζηε δηφξζσζή ηνπο. 

 

 

6.6 Δικαύωμα διαγραφόσ 
 

Σα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα δεηνχλ ηε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ ΓΚΠΓ. Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο είλαη 

ππνρξεσηηθή ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 

παξ. 1, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα πξνρσξεί ζηε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ 

ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 

α) Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέρζεθαλ ή ππνβιήζεθαλ θαη' άιιν ηξφπν ζε 

επεμεξγαζία. 

 

β) Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ αλαθαιεί ηε ζπγθαηάζεζε επί ηεο νπνίαο βαζίδεηαη 

ε επεμεξγαζία, φηαλ απηή βαζίδεηαη ζηε ζπγθαηάζεζή ηνπ θαη δελ ππάξρεη άιιε 

λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία, 
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γ) Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ αληηηίζεηαη ζηελ επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 

21 παξ. 1 θαη δελ ππάξρνπλ επηηαθηηθνί θαη λφκηκνη ιφγνη γηα ηελ επεμεξγαζία ή ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ αληηηίζεηαη ζηελ επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 

παξ. 2 (γηα ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 1 ζα αλαθεξζνχκε ζηελ Δλφηεηα 6.9). 

 

δ) Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ππνβιήζεθαλ ζε επεμεξγαζία παξάλνκα. 

 

ε) ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξέπεη λα δηαγξαθνχλ, ψζηε λα ηεξεζεί 

λνκηθή ππνρξέσζε βάζεη ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ή ηνπ δηθαίνπ θξάηνπο κέινπο, ζηελ 

νπνία ππφθεηηαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο. 

 

ζη) Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έρνπλ ζπιιερζεί ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ 

ΓΚΠΓ, δειαδή ζε ζρέζε κε ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά (βι. θαη Δλφηεηα 

5.7). 

 

Παξάδεηγκα: Οπζηαζηηθά, γηα πεξηπηψζεηο επεμεξγαζηψλ πνπ δηελεξγεί δεκφζηνο 

θνξέαο, νη πιένλ ηππηθέο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθαξκνγή ην δηθαίσκα δηαγξαθήο 

είλαη νη εμήο: 

α) Αλάθιεζε ζπγθαηάζεζεο, εθφζνλ είλαη ε κφλε λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία 

(π.ρ. πνιίηεο έρεη εγγξαθεί, κε ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε, ζηελ ηζηνζειίδα 

θνξέα πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη ελεκεξσηηθά δειηία (newsletters) θαη επηζπκεί λα 

ζηακαηήζεη λα ιακβάλεη – νπφηε θαη ζα πξέπεη λα δηαγξαθεί ε ζπγθεθξηκέλε 

δηεχζπλζε απφ ηηο ιίζηεο παξαιεπηψλ ησλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ). 

β) Ζ επεμεξγαζία είλαη παξάλνκε (π.ρ. αλάξηεζε δεδνκέλσλ πγείαο ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ, 

θαηά παξάβαζε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ, νπφηε 

θαη ζα πξέπεη λα γίλεη απαλάξηεζή ηνπο ή ππάξρεη λνκηθή ππνρξέσζε γηα δηαγξαθή 

δεδνκέλσλ κεηά ηελ πάξνδν ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη ηα δεδνκέλα, 

αλ θαη έρεη παξέιζεη ην δηάζηεκα, δελ έρνπλ δηαγξαθεί: γηα παξάδεηγκα, αλαθνξηθά 

κε ηα δεδνκέλα πγείαο πνπ ηεξεί λνζνθνκείν, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηήξεζεο ησλ 
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δεδνκέλσλ πγείαο ξπζκίδεηαη απφ λφκν
18

). 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί σζηφζν φηη ην δηθαίσκα δηαγξαθήο δελ είλαη έλα «απφιπην» 

δηθαίσκα θαζψο ε πεξαηηέξσ ηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ, παξά ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο, κπνξεί λα είλαη επηηξεπηή εθφζνλ ζπληξέρνπλ πξνυπνζέζεηο. 

Δηδηθφηεξα, ην δηθαίσκα δηαγξαθήο δελ εθαξκφδεηαη εθφζνλ ε επεμεξγαζία είλαη 

απαξαίηεηε γηα (βι. άξζξν 17 παξ. 3): 

1. γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζηελ ελεκέξσζε, 

2. γηα ηελ ηήξεζε λνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ επηβάιιεη ηελ επεμεξγαζία βάζεη ηνπ 

δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ή ηνπ δηθαίνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν ππάγεηαη ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί 

ζηνλ ππεχζπλν ηεο επεμεξγαζίαο (ζζ. νπζηαζηηθά, εδψ ε αλάγθε ηήξεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ηειηθά πξνθχπηεη απφ δηάηαμε λφκνπ), 

3. γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 9 παξ. 2 ζηνηρεία ε) θαη ζ), θαζψο θαη ην άξζξν 9 παξ. 3 (βι. Δλφηεηα 

5), 

4. γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, γηα ζθνπνχο 

επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 89 παξάγξαθνο 1, εθφζνλ ην δηθαίσκα δηαγξαθήο είλαη πηζαλφλ λα 

θαηαζηήζεη αδχλαηε ή λα εκπνδίζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επίηεπμε ζθνπψλ ηεο 

ελ ιφγσ επεμεξγαζίαο (βι. ζρεηηθά Δλφηεηα 14), ή 

5. γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ.  

 

 Οπζηαζηηθά, γηα επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δηελεξγεί 

δεκφζηνο θνξέαο θαη ε λνκηθή βάζε απηήο είλαη είηε ε έλλνκε ππνρξέσζε 

(άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρ. γ‘) είηε ε εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο (δειαδή, γηα ηηο 

ηππηθέο πεξηπηψζεηο επεμεξγαζηψλ πνπ δηελεξγεί δεκφζηνο θνξέαο), θαη 

                                                           
18

 Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην λ. 3418/2005, ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα ηεξνχληαη γηα κηα εηθνζαεηία απφ 

ηελ ηειεπηαία επαθή (επίζθεςε ή λνζειεία) ηνπ πξνζψπνπ κε ην Ννζνθνκείν 
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εθφζνλ βέβαηα ε επεμεξγαζία γίλεηαη κε ζχλλνκν θαη ζεκηηφ ηξφπν θαη ηα 

δεδνκέλα ηεξνχληαη γηα φζν ρξφλν είλαη απαξαίηεην ελ φςεη ησλ ζθνπψλ 

απηψλ, ηφηε ην δηθαίσκα δηαγξαθήο δελ ηθαλνπνηείηαη.  

 Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο γηα – ππφ πξνυπνζέζεηο - κε ηθαλνπνίεζε 

δηθαηψκαηνο ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο επεμεξγαζίαο γηα εξεπλεηηθνχο ή 

ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο (βι. αλαιπηηθφηεξα ηελ Δλφηεηα 14). 

 

Σν δηθαίσκα δηαγξαθήο είλαη γλσζηφ θαη σο «δηθαίσκα ζηε ιήζε» (right to be 

forgotten). Πηζαλψο ν ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηφο ν φξνο είλαη φηη ην ελ ιφγσ 

δηθαίσκα είλαη ζαθψο «εληζρπκέλν» ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηθαίσκα πνπ 

πξνέβιεπε ε πξνεγνχκελε Οδεγία 95/46/ΔΚ. Γηαηί «εληζρπκέλν»; Γηφηη φηαλ ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα ην ηθαλνπνηήζεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

αλσηέξσ, έρεη επηπξνζζέησο θαη κία άιιε ππνρξέσζε: εθφζνλ έρεη δεκνζηνπνηήζεη 

ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα, ηφηε πξέπεη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε, 

φινη νη ινηπνί ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο πνπ ηα έρνπλ ιάβεη ή αλαδεκνζηεχζεη, λα 

ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά, ψζηε λα θξνληίζνπλ λα κελ ηα επεμεξγάδνληαη. Δηδηθφηεξα, ε 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17 αλαθέξεη ηελ εμήο ππνρξέσζε: 

 

«Όηαλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη δεκνζηνπνηήζεη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 λα δηαγξάςεη ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαζέζηκε 

ηερλνινγία θαη ην θφζηνο εθαξκνγήο, ιακβάλεη εχινγα κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ηερληθψλ κέηξσλ, γηα λα ελεκεξψζεη ηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο πνπ 

επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φηη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ 

δήηεζε ηε δηαγξαθή απφ απηνχο ηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο ηπρφλ ζπλδέζκσλ κε ηα 

δεδνκέλα απηά ή αληηγξάθσλ ή αλαπαξαγσγψλ ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα». 

 

Σν πλεχκα ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο έγθεηηαη ζην φηη, ιφγσ ησλ θηλδχλσλ ζε επηγξακκηθά 

(online) πεξηβάιινληα, φπνπ γηα παξάδεηγκα κία αλάξηεζε ζην Γηαδίθηπν κπνξεί 

κέζα ζε πνιχ ιίγα ιεπηά λα αλαπαξαρζεί απφ άιιεο ηζηνζειίδεο/ηζηνιφγηα, 

ρξεηάδνληαη πξφζζεηα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ 
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ησλ πξνζψπσλ. πλεπψο, ν ΓΚΠΓ αλαζέηεη απηήλ ηελ λέα ππνρξέσζε ζηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. Μάιηζηα, δελ ρξεηάδεηαη απηφ λα δεηεζεί εηδηθψο απφ ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ (δειαδή δελ ρξεηάδεηαη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ λα 

δεηήζεη εηδηθψο απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο λα πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο γηα 

λα πάςεη ε αλαπαξαγσγή/επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαη απφ άιινπο 

ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο): ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε γηα ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο 

πξνθχπηεη απηνκάησο ζε θάζε άζθεζε δηθαηψκαηνο δηαγξαθήο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 

Παξάδεηγκα: Παλεπηζηήκην αλαξηά απνηειέζκαηα θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ, κε ηα 

ζηνηρεία επηηπρφλησλ. Δθ παξαδξνκήο, δεκνζηεχεη θαη ζηνηρεία απνηπρφλησλ. 

Δθφζνλ αζθεζεί δηθαίσκα δηαγξαθήο απφ ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ σο πξνο ηνπο 

απνηπρφληεο, ην Παλεπηζηήκην δελ αξθεί, πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο, απιά 

λα δηαγξάςεη (απαλαξηήζεη) ηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν: εθφζνλ γλσξίδεη φηη γλσζηά 

ηζηνιφγηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν έρνπλ ήδε αλαπαξάγεη ηε ιίζηα, νθείιεη λα ιάβεη 

θαηάιιεια κέηξα γηα λα ηα ελεκεξψζεη φηη πξέπεη κε ηε ζεηξά ηνπο λα δηαγξάςνπλ 

ηηο ελ ιφγσ αλαξηήζεηο.  

 

 

 Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε «δηάρπζεο» ηεο πιεξνθνξίαο φηη ηα δεδνκέλα πξέπεη 

λα δηαγξαθνχλ απφ παληνχ δελ είλαη «απφιπηε» - ν ΓΚΠΓ εμάιινπ ξεηά 

αλαθέξεη φηη νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο γίλνληαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαζέζηκε ηερλνινγία θαη ην θφζηνο εθαξκνγήο. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί ηα πξνο δηαγξαθή πξνζσπηθά δεδνκέλα λα έρνπλ 

αλαπαξαρζεί απφ ηφζνπο πνιινχο ηζηφηνπνπο πνπ λα κελ είλαη πξαθηηθά 

εθηθηφ λα εληνπηζηνχλ φινη. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη αθφκα θαη αλ 

ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ελεκεξψζεη έλαλ άιινλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο 

σο πξνο ην φηη πξέπεη λα δηαγξάςεη δεδνκέλα, ηπρφλ άξλεζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

– θαηά παξάβαζε ηνπ ΓΚΠΓ – λα ην πξάμεη δελ είλαη θάηη πνπ βαξχλεη σο 

επζχλε ηνλ αξρηθφ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. Αλάινγα ηηο πεξηζηάζεηο, ε 

ππνρξέσζε απηή κπνξεί λα εξκελεχεηαη δηαθνξεηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα 

σο ππνρξέσζε επηζήκαλζεο ζηελ αξρηθή ηζηνζειίδα ηνπ αξρηθνχ ιάζνπο θαη 
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ηεο ππνρξέσζεο φζσλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα δεδνκέλα λα ηα δηαγξάςνπλ. 

 Χζηφζν, αλαθαιψληαο θαη ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο πξέπεη λα κπνξεί λα απνδεηθλχεη φηη πξνέβε ζε φιεο ηηο 

δένπζεο ελέξγεηεο γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηελ ππνρξέσζε απηή, παξά ην 

γεγνλφο δελ είλαη «απφιπηε» ππφ ηελ έλλνηα πνπ πεξηγξάθεθε. 

 

 

Πξνζνρή: Ο φξνο «δηθαίσκα ζηε ιήζε» ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ πεξίπησζε 

φπνπ πνιίηεο επηζπκνχλ δηαγξαθή απνηειεζκάησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (search 

engines) πνπ ηνπο αθνξνχλ. Δηδηθφηεξα, ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμήο 

πεξίπησζε: Έζησ φηη γηα πνιίηε Α εκθαλίδνληαη ζηνηρεία ηνπ ζε κία ηζηνζειίδα I. 

Λφγσ απηνχ, νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ αμηνπνηεί κία κεραλή 

αλαδήηεζεο M αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Α, ζα «αλαθαιχπηεη» ηελ 

ηζηνζειίδα Η πνπ ζα «επηζηξέθεηαη» σο απνηέιεζκα αλαδήηεζεο γηα ηνλ Α. Ο 

ρξήζηεο Α κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηελ κεραλή αλαδήηεζεο Μ λα κελ εκθαλίδεηαη, σο 

απνηέιεζκα αλαδήηεζεο, ε ηζηνζειίδα Η πνπ ηνλ αθνξά – φπνηνο θαη αλ θάλεη ηελ 

αλαδήηεζε. Ζ κεραλή αλαδήηεζεο νθείιεη λα εμεηάδεη ηέηνηα αηηήκαηα θαη είηε λα ηα 

ηθαλνπνηεί είηε λα ηεθκεξηψλεη ηνπο ιφγνπο πνπ δελ κπνξεί λα ηα ηθαλνπνηήζεη
19

.  Σν 

ΔΠΓ έρεη εθδψζεη εηδηθψο πξνο ηνχην Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο (5/2019) ζρεηηθά κε 

ηα θξηηήξηα πνπ δηέπνπλ ην δηθαίσκα ζηε ιήζε, ζχκθσλα κε ηνλ ΓΚΠΓ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο κεραλψλ αλαδήηεζεο. Ζ ελ ιφγσ πεξίπησζε φκσο αθνξά κφλν κε 

εκθάληζε απνηειεζκάησλ απφ κεραλή αλαδήηεζεο θαη φρη δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηηο αξρηθέο ηζηνζειίδεο (κπνξεί λα εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εθεί, εηδηθά αλ ν πνιίηεο επηιέμεη λα κελ απεπζπλζεί ζηελ ηζηνζειίδα αιιά ζηε 

κεραλή αλαδήηεζεο, φπσο έρεη επρέξεηα λα πξάμεη). ε θάζε πεξίπησζε, νη ελ ιφγσ 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο (5/2019) ηνπ ΔΠΓ δελ αθνξνχλ πεξηπηψζεηο άζθεζεο 

δηθαηψκαηνο δηαγξαθήο ηηο νπνίεο ζα θιεζεί λα εμεηάζεη δεκφζηνο θνξέαο. 

 

6.7 Δικαύωμα περιοριςμού τησ επεξεργαςύασ 
 

                                                           
19

 Βι. ΓΔΔ, Google Spain SL, Google Inc. θαηά Agencia Española de Protección de Datos, Mario 

Costeja González, 14.5.2014 
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Σα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ επίζεο λα δεηνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ 

(«θιείδσκα») ηεο επεμεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ ΓΚΠΓ. Ζ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνχ δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

δηαγξαθήο: δελ δεηείηαη δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ αιιά λα ζηακαηήζεη ε δηελέξγεηα 

θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο πηπρήο ηεο επεμεξγαζίαο (αθνχ ζα εμαθνινπζεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ) – γηα παξάδεηγκα, ζε έλα 

απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο, ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα 

αηηεζεί ηα δεδνκέλα ηνπ λα κελ ππφθεηληαη ζε πξάμε πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο (π.ρ. 

ζε πξνζβάζεηο ή δηαβηβάζεηο) θαη λα κελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ (βι. αηηηνινγηθή 

ζθέςε 67 ηνπ ΓΚΠΓ). εκεηψλεηαη φηη ην άξζξν 4 ζηνηρ. 3 ηνπ ΓΚΠΓ νξίδεη σο 

πεξηνξηζκφ ηεο επεμεξγαζίαο ηελ επηζήκαλζε απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο ζην κέιινλ («θιείδσκα»). 

 

Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ δηθαηνχηαη λα δηαζθαιίδεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

επεμεξγαζίαο, φηαλ ηζρχεη έλα εθ ησλ αθφινπζσλ: 

 

α) ε αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ακθηζβεηείηαη απφ ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ επηηξέπεη ζηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο λα επαιεζεχζεη ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

Παξάδεηγκα: Μαδί κε ηελ άζθεζε δηθαηψκαηνο δηφξζσζεο ιφγσ αλαθξηβψλ 

ζηνηρείσλ, o πνιίηεο κπνξεί λα δεηήζεη – αλαιφγσο ηελ πεξίπησζε – λα κε ιεθζνχλ 

θαζφινπ ππφςε ηα αλαθξηβή ηνπ ζηνηρεία απφ έλαλ θνξέα (π.ρ. λα κελ εθδνζεί 

θάπνηα αηνκηθή πξάμε, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηα ζηνηρεία απηά) κέρξη λα 

δηνξζσζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ.  

 

β) ε επεμεξγαζία είλαη παξάλνκε θαη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ αληηηάζζεηαη ζηε 

δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη δεηεί, αλη' απηήο, ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπο 

 

Παξάδεηγκα: Πνιίηεο o νπνίνο έρεη αληηιεθζεί φηη θνξέαο έρεη παξάλνκα ηα 
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ζηνηρεία ηνπ, κπνξεί λα δεηήζεη πεξηνξηζκφ ηεο επεμεξγαζίαο (λα κε γίλεη θακία 

πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπο) αληί δηαγξαθήο, επεηδή π.ρ. ζέιεη λα ππνβάιεη θαηαγγειία γηα 

ηελ παξάλνκε επεμεξγαζία θαη ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα ζηνηρεία ηνπ 

πνπ ππέζηεζαλ παξάλνκε ηήξεζε θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

θαηαγγειίαο απηήο. 

 

γ) ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο, αιιά ηα δεδνκέλα απηά απαηηνχληαη 

απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε ζεκειίσζε, ηελ άζθεζε ή ηελ ππνζηήξημε 

λνκηθψλ αμηψζεσλ. 

 

Παξάδεηγκα: Πνιίηεο ζα ρξεηαζηεί πιηθφ ζπζηήκαηνο βηληενεπηηήξεζεο 

εγθαηεζηεκέλνπ ζε θνξέα (π.ρ. βξέζεθε «ρηππεκέλν» ην απηνθίλεηφ ηνπ ζην ρψξν 

ζηάζκεπζεο ηνπ θνξέα). Γεδνκέλνπ φηη ν θνξέαο νθείιεη λα δηαγξάθεη ηα δεδνκέλα 

ζπζηήκαηνο βηληενεπηηήξεζεο εθφζνλ δελ ηα ρξεηάδεηαη γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ζθνπνχο 

(βι. Δλφηεηα 14),  o πνιίηεο κπνξεί λα δεηήζεη λα κε δηαγξαθνχλ επεηδή ζα ηα 

ρξεηαζηεί.  

 

δ) ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη αληηξξήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 21 παξάγξαθνο 1, ελ αλακνλή ηεο επαιήζεπζεο ηνπ θαηά πφζνλ νη λφκηκνη 

ιφγνη ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ππεξηζρχνπλ έλαληη ησλ ιφγσλ ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ησλ δεδνκέλσλ (γηα ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 1 ζα αλαθεξζνχκε ζηελ 

Δλφηεηα 6.9). 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 2, φηαλ ε επεμεξγαζία έρεη πεξηνξηζηεί ιφγσ άζθεζεο 

ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο πεξηνξηζκνχ, ηφηε ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, πθίζηαληαη επεμεξγαζία  - πέξαλ ηεο ηήξεζήο ηνπο - κφλν κε ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή 

ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ ή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ άιινπ 

θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ή γηα ιφγνπο ζεκαληηθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ηεο 

Έλσζεο ή θξάηνπο κέινπο. 
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 Δθφζνλ πξφθεηηαη λα αξζεί πεξηνξηζκφο επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο πεξηνξηζκφο 

έιαβε ρψξα θαηφπηλ άζθεζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ (άξ 

18 παξ. 3 ηνπ ΓΚΠΓ).  

 

 

6.8 Δικαύωμα ςτη φορητότητα των δεδομϋνων 
 

Σν δηθαίσκα ζηε θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγεη ν ΓΚΠΓ ζην άξζξν 20 

είλαη έλα ηειείσο λέν δηθαίσκα, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν λνκηθφ πιαίζην 

(95/46/ΔΚ). Δίλαη έλα δηθαίσκα πξνζαλαηνιηζκέλν ζην λα δηεπθνιχλνληαη ηα θπζηθά 

πξφζσπα ζην λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, κε 

ζπγθεθξηκέλν θαη θαηάιιειν κνξθφηππν (format) πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ επρεξψο ζε άιινλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο έηζη ψζηε λα είλαη άκεζα 

δηαρεηξίζηκα απφ απηφλ (πξνο φθεινο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ) θαη‘ αλάινγν 

ηξφπν. Οπζηαζηηθά, κε ην ελ ιφγσ δηθαίσκα ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ απνθηνχλ 

κεγαιχηεξν έιεγρν επ‘ απηψλ.  

 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ ΓΚΠΓ, «ην ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην 

αθνξνχλ, θαη ηα νπνία έρεη παξάζρεη ζε ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ζε δνκεκέλν, θνηλψο 

ρξεζηκνπνηνχκελν θαη αλαγλψζηκν απφ κεραλήκαηα κνξθφηππν, θαζψο θαη ην 

δηθαίσκα λα δηαβηβάδεη ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα ζε άιινλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ρσξίο 

αληίξξεζε απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζηνλ νπνίν παξαζρέζεθαλ ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (…)». Οπζηαζηηθά, φπσο αλαθέξεη θαη ην ΔΠΓ ζηηο ζρεηηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πηνζέηεζε απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 

[42] ην δηθαίσκα ζηε θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ έρεη σο ζηφρν λα πξνζθέξεη 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζηνπο ρξήζηεο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπο, θαζψο δηεπθνιχλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαθηλνχλ, λα 

αληηγξάθνπλ ή λα δηαβηβάδνπλ εχθνια δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ έλα 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ζε άιιν (ζηα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα, ζε ζπζηήκαηα έκπηζησλ 

ηξίησλ ή ζηα ζπζηήκαηα λέσλ ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο). 
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Μάιηζηα, ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ην δηθαίσκα απηφ θαηά κία έλλνηα 

εληζρχεηαη, αθνχ, φπσο αλαθέξεηαη εθεί, «θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε 

θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (…), ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα 

δεηά ηελ απεπζείαο δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ έλαλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζε άιινλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη ηερληθά εθηθηφ». Άξα, 

ην ελ ιφγσ δηθαίσκα ελέρεη ηφζν ηελ έλλνηα ηεο ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ απφ ην 

ππνθείκελν απηψλ (νπφηε θαη θαηά κία έλλνηα ζπκπιεξψλεη ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο), φζν θαη ηελ έλλνηα ηεο δηαβίβαζεο ζε άιινλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο (ε 

νπνία δηαβίβαζε, εθφζνλ ην επηζπκεί ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, ζα πξέπεη λα 

είλαη εθηθηφ λα γίλεη απεπζείαο κεηαμχ ησλ δχν ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο, ρσξίο λα 

κεζνιαβήζεη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ). 

 

 Δίλαη θξίζηκν λα αλαθεξζεί φηη ην δηθαίσκα θνξεηφηεηαο πθίζηαηαη γηα 

δεδνκέλα ηα νπνία ηα έρεη παξάζρεη ην ίδην ην ππνθείκελν απηψλ. Αλ έλαο 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη δεδνκέλα πνπ δελ ηα παξείρε ην ίδην ην ππνθείκελν 

(π.ρ. αλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα έρεη δεκηνπξγήζεη πξνθίι πειάηε σο θαινχ ή 

θαθνχ δαλεηνιήπηε), ηφηε ην δηθαίσκα θνξεηφηεηαο δελ πθίζηαηαη γηα ηα 

δεδνκέλα απηά.  

 

 

 

Παξάδεηγκα (βαζηζκέλν ζε παξάδεηγκα απφ ην [42]): Έλαο ρξήζηεο ππεξεζίαο 

κνπζηθήο ζπλερνχο ξνήο (music streaming) κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζεη ηε ιίζηα ησλ ηξαγνπδηψλ (playlist) πνπ άθνπζε ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα. Δλδερνκέλσο κάιηζηα λα ζέιεη απηή ε ιίζηα λα δηαβηβαζηεί ζε 

άιιε ζπλαθή ππεξεζία, θαη λα είλαη εθεί απηνκάησο ιεηηνπξγηθή (δειαδή, 

ζπλδεφκελνο ζηε λέα ππεξεζία, λα εκθαλίδεηαη εθεί φπσο εάλ ήηαλ ήδε ρξήζεο πνπ 

είρε ήδε αθνχζεη ηα ηξαγνχδηα). Πεξαηηέξσ, ζηε δεχηεξε απηή πεξίπησζε, ε πξψηε 

ππεξεζία (αξρηθφο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο) πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε, εάλ ην δεηήζεη 

ν ρξήζηεο, λα ηα δηαβηβάζεη απεπζείαο ζηε δεχηεξε ππεξεζία (λένο ππεχζπλνο 
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επεμεξγαζίαο), ζε θαηάιιειν κνξθφηππν γηα λα κπνξεί ε δεχηεξε λα ηα δηαρεηξηζηεί 

θαηάιιεια, κε βάζε ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε.  

 

Σν αλσηέξσ παξάδεηγκα ζαθψο εθθεχγεη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ην δηθαίσκα θνξεηφηεηαο έρεη εθαξκνγή ζην Γεκφζην 

Σνκέα; Δδψ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην δηθαίσκα θνξεηφηεηαο πθίζηαηαη, 

ζχκθσλα πάληα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20, κφλν φηαλ ηζρχεη έλα απφ ηα εμήο: 

α) ε επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζε ζπγθαηάζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρ. α‘ 

ή ην άξζξν 9 παξ. 2 ζηνηρ. α‘ ή ζε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρείν 

β‘ θαη 

β) ε επεμεξγαζία δηελεξγείηαη κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα. 

 

πλεπψο, ην δηθαίσκα θνξεηφηεηαο κπνξεί λα ηζρχεη κφλν εθφζνλ, πέξαλ ηνπ φηη ε 

επεμεξγαζία πξέπεη λα είλαη απηνκαηνπνηεκέλε, ε λνκηθή βάζε απηήο είλαη ε 

ζπγθαηάζεζε είηε ε εθηέιεζε ζχκβαζεο. πσο είδακε θαη ζηελ Δλφηεηα 5, νη ελ 

ιφγσ λνκηθέο βάζεηο δελ είλαη απφ ηηο ζπλήζεηο πνπ ζπλαληψληαη ζε επεμεξγαζίεο 

πνπ δηελεξγεί Γεκφζηνο θνξέαο. Μάιηζηα, ξεηψο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ φηη ην ελ ιφγσ δηθαίσκα δελ ηζρχεη γηα ηελ επεμεξγαζία πνπ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά 

ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. Χο εθ 

ηνχηνπ, κάιινλ ζπαλίσο αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγή ην ελ ιφγσ δηθαίσκα ζε 

δεκφζην θνξέα.  

 

 πσο επηζεκαίλεηαη ζην [42], ην άξζξν 20 παξ. 3 αιιά θαη ε Αηηηνινγηθή θέςε 

68 νξίδνπλ φηη ε θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ δελ ηζρχεη φηαλ ε επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί 

ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ή θαηά ηελ άζθεζε ησλ δεκφζησλ θαζεθφλησλ ή 

ηε ζπκκφξθσζε κε λνκηθή ππνρξέσζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο. Χο εθ 

ηνχηνπ, νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο δελ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ θνξεηφηεηα 

ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Χζηφζν, απνηειεί νξζή πξαθηηθή ε αλάπηπμε 

δηαδηθαζηψλ γηα απηφκαηε (αξλεηηθή) απάληεζε ζε αηηήκαηα θνξεηφηεηαο, 
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ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην δηθαίσκα ζηε θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, 

ελψ θαηάιιειε ελεκέξσζε πξέπεη λα παξέρεηαη θαη κε βάζε ηα άξζξα 13 θαη 14, 

ψζηε λα γλσξίδνπλ ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ φηη δελ εθαξκφδεηαη ην ελ 

ιφγσ δηθαίσκα. 

 

6.9 Δικαύωμα εναντύωςησ 
 

ηαλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ λφκηκα ζε 

επεμεξγαζία επεηδή ε επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο 

πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο 

πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή γηα ιφγνπο έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηξίηνπ κέξνπο, θάζε ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ζα 

πξέπεη λα δηθαηνχηαη παξ' φια απηά λα αληηηαρζεί ζηελ επεμεξγαζία ηπρφλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζή ηνπ (Αηηηνινγηθή 

θέςε 69 ηνπ ΓΚΠΓ). Σν ελ ιφγσ δηθαίσκα ζπληζηά ην ιεγφκελν δηθαίσκα 

ελαληίσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 21 ηνπ ΓΚΠΓ, ην νπνίν κε ην παιαηφηεξν 

ζεζκηθφ πιαίζην (λ. 2472/1997) ήηαλ επίζεο γλσζηφ σο δηθαίσκα αληίξξεζεο ή 

αληίηαμεο, νξνινγία πνπ απαληάληαη ζην λ. 3471/2006. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 21 παξ. 1: 

 

«Τν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ δηθαηνχηαη λα αληηηάζζεηαη, αλά πάζα ζηηγκή θαη γηα 

ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζή ηνπ, ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 

ζηνηρείν ε) ή ζη), πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι βάζεη ησλ ελ ιφγσ 

δηαηάμεσλ. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ ππνβάιιεη πιένλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ζε επεμεξγαζία, εθηφο εάλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαηαδείμεη 

επηηαθηηθνχο θαη λφκηκνπο ιφγνπο γηα ηελ επεμεξγαζία νη νπνίνη ππεξηζρχνπλ ησλ 

ζπκθεξφλησλ, ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ 

ή γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ». 

 

 Σν δηθαίσκα ελαληίσζεο γηα επεμεξγαζία πνπ δηελεξγεί δεκφζηνο θνξέαο σο 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πθίζηαηαη – θαηά ηελ έλλνηα πνπ πεξηγξάθεθε αλσηέξσ 
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- κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία είλαη 

ε εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ 

άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο 

(άξζξν 6, παξ. 1, ζηνηρ. ε΄). 

 

 

Άξα, φηαλ αζθείηαη δηθαίσκα ελαληίσζεο ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα 

ζηακαηά ηελ επεμεξγαζία, εθηφο εάλ κπνξεί λα απνδείμεη φηη ππάξρνπλ επηηαθηηθνί 

θαη λφκηκνη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηε ζπλέρηζή ηεο θαη νη νπνίνη ππεξηζρχνπλ ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. Ζ 

ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη π.ρ. κε νηθνγελεηαθέο 

θαηαζηάζεηο αλάγθεο, κε λνκηθέο αλάγθεο θ.α.  

 

Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ξεηψο γηα ηελ χπαξμε ηνπ ελ ιφγσ 

δηθαηψκαηνο, ην νπνίν θαη πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα θαη ρσξηζηά απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία. Ζ ελεκέξσζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη ην αξγφηεξν 

θαηά ηελ πξψηε επηθνηλσλία κε ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ (άξ. 21 παξ. 4 ηνπ 

ΓΚΠΓ). Δηδηθέο πξνβιέςεηο ππάξρνπλ επίζεο ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε γηα ηελ 

πεξίπησζε επεμεξγαζίαο γηα ζθνπνχο εκπνξηθήο πξνψζεζεο (βι.  παξ. 2 θαη 3 ηνπ  

άξζξνπ 21) – φπνπ, νπζηαζηηθά, γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, ην δηθαίσκα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηείηαη πάληα
20

. 

Σέινο, εηδηθή πξφβιεςε γηα ην δηθαίσκα ελαληίσζεο ππάξρεη ζηελ παξ. 6 ηνπ ελ 

ιφγσ άξζξνπ, γηα ηελ πεξίπησζε επεμεξγαζίαο γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή 

ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. Οπζηαζηηθά, γηα ηνπο ελ ιφγσ 

ζθνπνχο ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ δηθαηνχηαη λα αληηηαρζεί, γηα ιφγνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζή ηνπ, ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε θαζήθνληνο πνπ αζθείηαη γηα 

ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επεμεξγαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα απηνχο ηνπο ζθνπνχο ππάξρνπλ ζηελ Δλφηεηα 14 (φπνπ, 

                                                           
20

 Απηφ ηζρχεη γηα πεξίπησζε, π.ρ., πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ κέζσ ζπκβαηηθνχ ηαρπδξνκείνπ. Γηα 

άιιεο πεξηπηψζεηο σζηφζν πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ ππάξρεη εηδηθφηεξε λνκνζεζία πνπ, σο εηδηθφηεξε, 

θαηηζρχεη (lex specialis), αλ θαη ε ινγηθή ηεο είλαη παξφκνηα – βι. Δλφηεηα 13 ζηε ζπλέρεηα. 
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φπσο ζα δνχκε, γηα ηνπο ελ ιφγσ ζθνπνχο δχλαηαη λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηα 

δηθαηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ελαληίσζεο). 

6.10 Αυτοματοποιημϋνη ατομικό λόψη αποφϊςεων - κατϊρτιςη 

προφύλ 
 

H ηερλνινγηθή πξφνδνο, πέξα απφ ηα πξνθαλή θαη αδηακθηζβήηεηα νθέιε ηεο ζε 

δηάθνξνπο θξίζηκνπο ηνκείο (πγεία, έξεπλα, επηθνηλσλίεο θηι.), έρεη ηαπηφρξνλα 

απμήζεη θαη ηνπο θηλδχλνπο απφ ηε ζθνπηά ηεο ηδησηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, 

ππάξρνπλ πιένλ εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ πιεζψξα πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη πηα επρεξψο (θαη 

απιφρεξα) δηαζέζηκεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ επεμεξγαζίεο «εξήκελ» ησλ ρξεζηψλ 

γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο: ίζσο έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά «δηάζεκα» 

παξαδείγκαηα είλαη ε πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο αλάιπζεο δεδνκέλσλ Cambridge 

Analytica, ε νπνία ζπγθεληξψλνληαο πιεξνθνξίεο ρξεζηψλ ηνπ Facebook εξήκελ 

ηνπο, δεκηνχξγεζε πξνθίι ηνπο βάζεη ησλ νπνίσλ, αθνινχζσο, θέξεηαη λα ππήξμε 

πνιηηηθή ρεηξαγψγεζή ηνπο [43].  

 

Δηδηθφηεξα, ηερλνινγίεο φπσο κεραληθήο κάζεζεο (machine learning), αλάιπζεο 

καδηθψλ δεδνκέλσλ (big data analysis) θαη επξχηεξεο ηερλνινγίεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο
21

 (artificial intelligence) επηηξέπνπλ πιένλ φρη κφλν ηε δεκηνπξγία 

πξνθίι αηφκσλ κε αθξίβεηα, αιιά θαη ηε ιήςε απηνκαηνπνηεκέλσλ (δειαδή ρσξίο 

παξέκβαζε αλζξψπηλνπ παξάγνληα) απνθάζεσλ. πσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηηο 

ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 πνπ έρεη 

εγθξίλεη ην ΔΠΓ [44], ε θαηάξηηζε πξνθίι θαη ε απηνκαηνπνηεκέλε αηνκηθή ιήςε 

απνθάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απμαλφκελν αξηζκφ ηνκέσλ, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ. 

Ο ηξαπεδηθφο θαη ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο, ν ηνκέαο πγείαο, ε θνξνινγία, νη 

αζθαιίζεηο, ε εκπνξηθή πξνψζεζε θαη ε δηαθήκηζε είλαη κεξηθά κφλν παξαδείγκαηα. 

Γηα παξάδεηγκα, ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ κπνξεί λα αμηνινγεζεί 

απηνκαηνπνηεκέλα απφ ινγηζκηθφ, αμηνπνηψληαο θαη αμηνινγψληαο πιεζψξα 

πιεξνθνξηψλ γηα ην άηνκν. Μία ελδηαθέξνπζα πεγή αλαθνξηθά κε ηνπο δηάθνξνπο 

                                                           
21

 Ζ ηερλεηή λνεκνζχλε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα κηαο κεραλήο λα αλαπαξάγεη ηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ελφο αλζξψπνπ, φπσο είλαη ε κάζεζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. 
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ηνκείο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ελ ιφγσ αιγφξηζκνη, θαη εηδηθφηεξα γηα 

ηνκείο άπηνληαη ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ, ηνπ νηθνγελεηαθνχ, ζηεγαζηηθνχ θαη 

πησρεπηηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζπλαθείο θηλδχλνπο γηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ, είλαη ε [45]. 

 

Πξάγκαηη, νη θίλδπλνη γηα ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ απφ απηνκαηνπνηεκέλεο, 

βάζεη αιγνξίζκσλ,  απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα απηά είλαη κεγάινη. χκθσλα κε 

ην [44], νη ελ ιφγσ επεμεξγαζίεο θαη‘ αξράο κπνξεί λα γίλνληαη εξήκελ ησλ 

πξνζψπσλ πνπ αθνξνχλ, ηα νπνία λα κε γλσξίδνπλ απνιχησο ηίπνηα σο πξνο ην φηη 

θαηαξηίδεηαη ζπγθεθξηκέλν πξνθίι γηα απηά ή λα κελ γλσξίδνπλ κε ηη είδνπο 

δεδνκέλα ηνπο θαηαξηίδεηαη ην πξνθίι, φπσο θαη κε πνηα ινγηθή ν ππνθείκελνο 

αιγφξηζκνο ιακβάλεη απνθάζεηο γηα απηά (π.ρ. θαηάηαμή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία). Ζ θαηάηαμε ελφο αηφκνπ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κπνξεί λα ζπληζηά 

πεξηνξηζκφ ζηηο ειεπζεξίεο ηνπ – ελψ δελ απνθιείεηαη ε θαηάηαμή ηνπ απηή λα είλαη 

ιαλζαζκέλε. ε θάζε πεξίπησζε, ε θαηάξηηζε πξνθίι κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα 

ηε δηαηψληζε πθηζηάκελσλ ζηεξενηχπσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ δηαρσξηζκνχ [44].  

 

Λφγσ ησλ αλσηέξσ ππαξθηψλ θηλδχλσλ, ν ΓΚΠΓ αλαγλσξίδεη ζην άξζξν 22 έλα 

ζπλαθέο δηθαίσκα ζρεηηθά κε ηελ απηνκαηνπνηεκέλε αηνκηθή ιήςε απνθάζεσλ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι. Καη‘ αξράο, ζην άξζξν 4 ζηνηρ. 4 νξίδεηαη 

ε θαηάξηηζε πξνθίι σο νπνηαδήπνηε κνξθή απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα γηα ηελ αμηνιφγεζε νξηζκέλσλ πξνζσπηθψλ πηπρψλ ελφο θπζηθνχ 

πξνζψπνπ, ηδίσο γηα ηελ αλάιπζε ή ηελ πξφβιεςε πηπρψλ πνπ αθνξνχλ ηελ απφδνζε 

ζηελ εξγαζία, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ πγεία, ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο, ηα 

ελδηαθέξνληα, ηελ αμηνπηζηία, ηε ζπκπεξηθνξά, ηε ζέζε ή ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ελ ιφγσ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ. Σν θξίζηκν ζηνηρείν εδψ είλαη ε έλλνηα ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο 

επεμεξγαζίαο: σζηφζν, απφ ηνλ νξηζκφ δελ πξνθχπηεη φηη απνθιείεηαη ηειείσο ε 

παξνπζία αλζξψπηλνπ παξάγνληα γηα ηε δεκηνπξγία πξνθίι. 

 

Σν δηθαίσκα πνπ αλαγλσξίδεη ν ΓΚΠΓ ζην άξζξν 22 παξ. 1 είλαη ην εμήο: «ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα κελ ππφθεηηαη ζε απφθαζε πνπ 
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ιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι, ε νπνία παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα 

πνπ ην αθνξνχλ ή ην επεξεάδεη ζεκαληηθά κε παξφκνην ηξφπν». πλεπψο, ην ελ ιφγσ 

δηθαίσκα αθνξά ηελ πεξίπησζε απνθιεηζηηθά απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο (θαη, 

άξα, φρη θάζε θαηάξηηζε πξνθίι
22

), εθφζνλ απφ ηελ απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη 

πξνθχπηνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα γηα ην άηνκν ή απηφ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά. 

 

 Μπνξεί λα ππάξμεη απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε απφθαζεο ρσξίο δεκηνπξγία πξνθίι 

(π.ρ. επηβνιή πξνζηίκνπ ιφγσ παξαβίαζεο νξίνπ ηαρχηεηαο, βάζεη «έμππλνπ» 

ζπζηήκαηνο θακεξψλ παξαθνινχζεζεο γηα παξάβαζε ηνπ Κ.Ο.Κ), φπσο βέβαηα 

θαη δεκηνπξγία πξνθίι ρσξίο απηνκαηνπνηεκέλεο απνθάζεηο. Χζηφζν, νη δχν 

έλλνηεο δελ είλαη αζχκβαηεο θαη ζαθψο κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ (π.ρ. ην χςνο 

πξνζηίκνπ ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηπρφλ πξνεγνχκελεο 

παξαβάζεηο, βάζεη πξνθίι πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί) [44]  

 

 

Παξάδεηγκα (βαζηζκέλν ζε παξάδεηγκα απφ ην [44]): Απνθάζεηο απφ 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία πνπ παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα γηα ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη, ελδεηθηηθψο,  ζρεηηθέο κε ηελ απφθηεζε 

δηθαηψκαηνο ή ηνλ απνθιεηζκφ απφ ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή παξνρή ε νπνία 

ρνξεγείηαη βάζεη ηνπ λφκνπ, φπσο επίδνκα ηέθλσλ ή ζηεγαζηηθφ επίδνκα, ή ηελ 

άξλεζε εηζδνρήο ζε κηα ρψξα θαη ηελ άξλεζε παξνρήο ηζαγέλεηαο. Απνθάζεηο πνπ 

επηθέξνπλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη, 

ελδεηθηηθψο, ζρεηηθέο κε απνθιεηζκφ ηνπ απφ κηα επθαηξία απαζρφιεζεο ή πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε (π.ρ. ηελ εηζαγσγή ζην 

παλεπηζηήκην). 

 

 

Κξίζηκν ζεκείν είλαη ην εμήο: Ο φξνο «δηθαίσκα» ζηε ελ ιφγσ δηάηαμε δελ ζεκαίλεη 

                                                           
22

 Βέβαηα, γηα πεξίπησζε θαηάξηηζεο πξνθίι ρσξίο πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία, 

ελδερνκέλσο, αλά πεξίπησζε, λα έρνπλ εθαξκνγή άιια δηθαηψκαηα πνπ ήδε έρνπκε δεη, φπσο, π.ρ. ην 

δηθαίσκα ελαληίσζεο ηνπ άξζξνπ 21.  
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φηη εθαξκφδεηαη κφλν φηαλ αζθείηαη απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. ην άξζξν 

22 παξ. 1 ζεζπίδεηαη νπζηαζηηθά γεληθή απαγφξεπζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ (κε 

έλλνκα απνηειέζκαηα ή κε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο) κε βάζε απνθιεηζηηθά 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία [44].  Πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο δελ κπνξεί λα «θαηαζθεπάδεη» αλζξψπηλε παξέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγεη ηελ απαγφξεπζε πνπ ζέηεη ε ελ ιφγσ δηάηαμε (π.ρ. δελ κπνξεί λα 

επηθαιείηαη φηη ππάξρεη αλζξψπηλε παξέκβαζε επεηδή άλζξσπνο θάλεη ελέξγεηεο 

απιά πξνο εθαξκνγή ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ παξήγαγε ν αιγφξηζκνο ιήςεο 

απηνκαηνπνηεκέλσλ απνθάζεσλ).   

 

Τπάξρνπλ σζηφζν πεξηπηψζεηο φπνπ κία ηέηνηα ιήςε απφθαζεο είλαη επηηξεπηή (βι. 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 22). Δηδηθφηεξα, ην σο άλσ δηθαίσκα δελ εθαξκφδεηαη φηαλ: 

i. Ζ ελ ιφγσ επεμεξγαζία πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ην εζληθφ 

δίθαην. Π.ρ. κπνξεί λα ππάξρεη εηδηθή λνκηθή πξφβιεςε γηα πξαγκαηνπνίεζε 

κίαο ηέηνηαο επεμεξγαζίαο γηα ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο θαη πξφιεςεο ηεο 

απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία πξέπεη λα ζεζπίδεη 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ, ησλ ειεπζεξηψλ θαη ησλ 

έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ.  

ii. To ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δψζεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπ – 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ην νπνίν κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζην Γεκφζην 

Σνκέα είλαη ε δηελέξγεηα κίαο ηέηνηαο επεμεξγαζίαο ζην πιαίζην εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ εθπνλεί Παλεπηζηήκην (νπφηε θαη, εθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζε απηφ δψζνπλ ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπο θαηφπηλ πιήξνπο ελεκέξσζήο ηνπο, 

ε επεμεξγαζία είλαη επηηξεπηή). Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε βέβαηα ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ, 

ησλ ειεπζεξηψλ θαη ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. 

iii. Ζ επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηε ζχλαςε ή ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο κεηαμχ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο  (πεξίπησζε πνπ 

κάιινλ δχζθνια ζα έρεη εθαξκνγή ζην Γεκφζην Σνκέα). 

 

ε θάζε πεξίπησζε, κία ηέηνηα επεμεξγαζία πξέπεη λα είλαη απφιπηα δηαθαλήο πξνο 

ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, φπνπ ε ζρεηηθή ελεκέξσζε πνπ ζα παξέρεηαη πξνο 
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απηά, είηε ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη απφ ηα ίδηα ηα ππνθείκελα (άξζξν 13 ηνπ ΓΚΠΓ) 

είηε φρη (άξζξν 14 ηνπ ΓΚΠΓ), ζα πξέπεη λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο θαη ζρεηηθά κε ηε 

ινγηθή πνπ αθνινπζείηαη, θαζψο θαη ηε ζεκαζία θαη ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο ηεο 

ελ ιφγσ επεμεξγαζίαο γηα ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. Πξφζζεηα κέηξα πνπ 

κπνξεί λα ιάβεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ είλαη λα δίλεηαη ην δηθαίσκα 

δηαηχπσζεο ηεο άπνςήο ηνπ, ην δηθαίσκα λα ιάβεη αηηηνιφγεζε ηεο απφθαζεο πνπ 

ειήθζε ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ επεμεξγαζίαο αιιά θαη ην δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο 

ηεο απφθαζεο (βι. παξ. 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ). Δμάιινπ, φπσο ζα δνχκε κεηέπεηηα ζηελ 

Δλφηεηα 10, γηα θάζε ηέηνηα επεμεξγαζία είλαη ππνρξεσηηθή ε εθηίκεζε αληηθηχπνπ 

σο πξνο ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ. 

 

 

 χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 71 ηνπ ΓΚΠΓ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί 

δίθαηε θαη δηαθαλήο επεμεξγαζία ζε ζρέζε κε ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειεο καζεκαηηθέο ή 

ζηαηηζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνθίι, λα εθαξκφδεη ηερληθά θαη 

νξγαλσηηθά κέηξα, ψζηε λα δηνξζψλνληαη νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε 

αλαθξίβεηεο ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ν 

θίλδπλνο ζθαικάησλ, λα θαζηζηά αζθαιή ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

θαηά ηξφπν πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηα ζπκθέξνληα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη θαηά 

ηξφπν πνπ λα πξνιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηα απνηειέζκαηα δηαθξίζεσλ ζε βάξνο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ βάζεη ηεο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ησλ πνιηηηθψλ 

θξνλεκάησλ, ηεο ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ, ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ηεο γελεηηθήο θαηάζηαζεο ή ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

πγείαο ή ηνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ή κέηξσλ ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο. 

 

 

Ζ απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε απνθάζεσλ θαη θαηάξηηζε πξνθίι πνπ βαζίδνληαη ζε 
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εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα επηηξέπεηαη κφλν ππφ εηδηθέο 

πξνυπνζέζεηο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα θαη κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 22, κία ηέηνηα 

επεμεξγαζία επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ ζσξεπηηθά πιεξνχληαη ηα εμήο:   

 ππάξρεη κία εθαξκνζηέα εμαίξεζε απφ ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 2, θαη 

 εθαξκφδεηαη ην ζηνηρείν α΄  ή δ΄  ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 2 (φπνπ ε πξψηε 

πεξίπησζε είλαη απηή φπνπ ππάξρεη ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ε δεχηεξε είλαη απηή φπνπ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα 

ιφγνπο νπζηαζηηθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ή 

θξάηνπο κέινπο, ην νπνίν είλαη αλάινγν πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν, 

ζέβεηαη ηελ νπζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη 

πξνβιέπεη θαηάιιεια θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ). 

Φπζηθά, θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δεδνκέλσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο νθείιεη λα εθαξκφδεη θαηάιιεια κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

δηθαησκάησλ, ησλ ειεπζεξηψλ θαη ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 

6.11 Περιοριςμού των δικαιωμϊτων 

 Σα δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ δχλαληαη λα ππφθεηληαη ζε 

πεξηνξηζκνχο: απηφ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 23 ηνπ ΓΚΠΓ. Χζηφζν, ζχκθσλα πάληα 

κε ην ίδην άξζξν, γηα λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα πξέπεη: 

a. Να ππάξρεη εηδηθή πξνο ηνχην λνκνζεηηθή πξφβιεςε. 

b. Ο πεξηνξηζκφο λα ζέβεηαη ηελ νπζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ θαη λα ζπληζηά αλαγθαίν θαη αλαινγηθφ κέηξν ζε κηα δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία γηα ηε δηαζθάιηζε: 

α) ηεο αζθάιεηαο ηνπ θξάηνπο, 

β) ηεο εζληθήο άκπλαο, 

γ) ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, 

δ) ηεο πξφιεςεο, ηεο δηεξεχλεζεο, ηεο αλίρλεπζεο ή ηεο δίσμεο πνηληθψλ 

αδηθεκάησλ ή ηεο εθηέιεζεο πνηληθψλ θπξψζεσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζηαζίαο απφ απεηιέο θαηά ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηεο πξφιεςεο 
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απηψλ, 

ε) άιισλ ζεκαληηθψλ ζηφρσλ γεληθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ηεο Έλσζεο ή 

θξάηνπο κέινπο, ηδίσο ζεκαληηθνχ νηθνλνκηθνχ ή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπκθέξνληνο ηεο Έλσζεο ή θξάηνπο κέινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

λνκηζκαηηθψλ, δεκνζηνλνκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ζεκάησλ, ηεο δεκφζηαο 

πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ζη) ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ δηθαζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, 

δ) ηεο πξφιεςεο, ηεο δηεξεχλεζεο, ηεο αλίρλεπζεο θαη ηεο δίσμεο παξαβάζεσλ 

δενληνινγίαο ζε λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα επαγγέικαηα, 

ε) ηεο παξαθνινχζεζεο, ηεο επηζεψξεζεο ή ηεο θαλνληζηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ 

ζπλδέεηαη, έζησ πεξηζηαζηαθά, κε ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) έσο ε) θαη δ), 

ζ) ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ειεπζεξηψλ ηξίησλ, 

η) ηεο εθηέιεζεο αζηηθψλ αμηψζεσλ. 

 

 Για να υπάρξει περιοριςμόσ ςτα δικαιϊματα, πρζπει υποχρεωτικά για τον 

περιοριςμό αυτόν να υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη23. Η νομική βάςη 

ή το νομοθετικό μζτρο θα πρζπει να είναι διατυπωμζνο με ςαφήνεια και 

ακρίβεια και η εφαρμογή του να είναι προβλζψιμη για τα πρόςωπα που 

υπόκεινται ςε αυτό (βλ. και Αιτιολογική Σκζψη 41 του ΓΚΠΔ). 

 

Δίλαη θξίζηκν λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα απνηεινχλ ηελ 

εμαίξεζε θαη φρη ηνλ θαλφλα: σο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξνχλ λα εξκελεχνληαη κε επξεία 

                                                           
23

 χκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή θέςε 41, νπνηεδήπνηε ν ΓΚΠΓ αλαθέξεηαη ζε λνκηθή βάζε ή 

λνκνζεηηθφ κέηξν, απηφ δελ πξνυπνζέηεη απαξαηηήησο λνκνζεηηθή πξάμε εγθεθξηκέλε απφ έλα 

θνηλνβνχιην. Χζηφζν, απηή ε λνκηθή βάζε ή ην λνκνζεηηθφ κέηξν ζα πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλν κε 

ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα θαη ε εθαξκνγή ηνπ λα είλαη πξνβιέςηκε γηα πξφζσπα πνπ ππφθεηληαη ζε απηφ, 

ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Δμάιινπ, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 52 παξ. 1 ηνπ 

Υάξηε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Κάζε πεξηνξηζκφο ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ 

πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ Υάξηε πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν θαη λα ζέβεηαη ην βαζηθφ 

πεξηερφκελν ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ. 
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έλλνηα. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, ζχκθσλα θαη κε ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο, ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα απνδείμεη, εθφζνλ πεξηνξίδεη θάπνην δηθαίσκα, φηη πξάγκαηη ν 

πεξηνξηζκφο είλαη θαη‘ εμαίξεζε επηηξεπηφο: απηφ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κε 

ζαθήλεηα απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξφβιεςε, ρσξίο λα γίλεηαη θακία 

δηαζηαιηηθή εξκελεία απηήο, θαη βεβαίσο ν ζθνπφο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζα πξέπεη λα εκπίπηεη ζε απηνχο ηεο πεξίπησζεο 2 αλσηέξσ. ηηο 

ζρεηηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 10/2020 ηνπ ΔΠΓ  [46] αλαιχνληαη πεξαηηέξσ 

νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε ζρεηηθή λνκηθή πξφβιεςε ζέβεηαη ηελ νπζία ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ. 

 

 

Παξάδεηγκα: Πνιίηεο αζθεί δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε θνξέα Α. Ο θνξέαο Α θξίλεη 

φηη δένλ είλαη, θαη‘ εμαίξεζε, λα κελ ηθαλνπνηήζεη ην δηθαίσκα, γηαηί ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε ηθαλνπνίεζή ηνπ επεξεάδεη ππέξκεηξα ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληά ηνπ, ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ πνπ ζα επέιζεη απφ ηε κε ηθαλνπνίεζή ηνπ. Χζηφζν, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, δελ ππάξρεη θακία λνκηθή πξφβιεςε πνπ λα επηηξέπεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

δηθαηψκαηνο. πλεπψο, δελ πθίζηαηαη θαλέλαο πεξηνξηζκφο θαη ην δηθαίσκα πξέπεη 

λα ηθαλνπνηεζεί.  

 

H παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΓΚΠΓ παξνπζηάδεη ην ηη ζα πξέπεη λα θαιχπηεη, 

σο πιεξνθνξία, κία ηέηνηα δηάηαμε αλαθνξηθά κε πεξηνξηζκφ δηθαησκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, θάζε ηέηνην λνκνζεηηθφ κέηξν, ην νπνίν φπσο πξναλαθέξζεθε (βι. παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 23) ζα πξέπεη λα  ζέβεηαη ηελ νπζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ θαη λα ζπληζηά αλαγθαίν θαη αλαινγηθφ κέηξν ζε κηα δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία, ζα πξέπεη λα έρεη δηαηάμεηο πνπ λα αθνξνχλ, θαηά πεξίπησζε, ηνπιάρηζηνλ 

ηα εμήο:  

◦ ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο ή ηηο θαηεγνξίεο επεμεξγαζίαο, 

◦ ηηο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 

◦ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβιήζεθαλ (π.ρ. πεξηνξηζκνί κφλν 

ζε θάπνηα δηθαηψκαηα), 

◦ εγγπήζεηο γηα ηελ πξφιεςε θαηαρξήζεσλ ή παξάλνκεο πξφζβαζεο ή 
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δηαβίβαζεο (νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα 

– βι. θαη Δλφηεηα 10), 

◦ εηδηθή πεξηγξαθή ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 

ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο, 

◦ πεξηφδνπο απνζήθεπζεο θαη ηζρχνπζεο εγγπήζεηο, 

◦ θηλδχλνπο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ (νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαη κέζσ εθηίκεζεο αληηθηχπνπ 

γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, φπσο ζα ζπδεηήζνπκε ζηελ Δλφηεηα 10 θαη ζα 

κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα απνηππψλνληαη θαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 

λφκνπ) θαη 

◦ ην δηθαίσκα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε 

ηνλ πεξηνξηζκφ, εθηφο εάλ απηφ κπνξεί λα απνβεί επηδήκην γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ πεξηνξηζκνχ. 

 

Σν ΔΠΓ, ζηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 10/2020 [46] πξνηείλεη ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπ Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θάζε θνξά πνπ πεξηνξίδεηαη 

δηθαίσκα (ήηνη λα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά θαη λα ιακβάλεη γλψζε ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ 

πεξηνξηζκνχ). Ο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

ξφινο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, ππνρξεσηηθφο γηα θάζε Γεκφζην θνξέα, θαη αλαιχεηαη 

ζηελ Δλφηεηα 9. 

 

Ο λ. 4624/2019, ζηα άξζξα 31-35, πξνβιέπεη πεξηνξηζκνχο ζε δηθαηψκαηα. Χζηφζν, 

γηα ηνπο ελ ιφγσ πεξηνξηζκνχο, ε Αξρή κε ηε Γλσκνδφηεζε 1/2020 έρεη εθθξάζεη 

επηθπιάμεηο σο πξνο ην αλ νη πεξηνξηζκνί απηνί είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ ΓΚΠ∆ αιιά 

θαη κε ηηο επηηαγέο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ Δ∆Α. Δηδηθφηεξα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ελ ιφγσ 

Γλσκνδφηεζε, «κε ηα άξζξα 31 έσο 35 ηνπ λφκνπ πξνβιέπνληαη εθηεηακέλνη 

πεξηνξηζκνί ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ρσξίο λα νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

ξπζκίζεηο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 

2 ηνπ άξζξνπ 23 ΓΚΠ∆». Χο εθ ηνχηνπ, θαη θαζψο ε Αξρή επηθπιάζζεηαη λα θξίλεη 

αλά πεξίπησζε ηνπο ελ ιφγσ πεξηνξηζκνχο, δελ ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ζην παξφλ. 
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 Γεκφζηνη θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα πεξηνξίζνπλ θάπνην δηθαίσκα ηνπ ΓΚΠΓ, 

νθείινπλ λα εμεηάζνπλ αλ ζηελ δηθή ηνπο λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηνο 

πεξηνξηζκφο, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2. Ζ επίθιεζε ησλ 

άξζξσλ 31-35 ηνπ λ. 4624/2019 δελ επαξθεί.  

 

Σέινο, άμην αλαθνξάο είλαη φηη, κε αθνξκή θαη ηελ παλδεκία ηνπ COVID-19, ην 

ΔΠΓ εμέδσζε δήισζε
24

 ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ 

ζην πιαίζην ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζηα θξάηε κέιε. πσο επηζεκαίλεη, 

κεηαμχ άιισλ, ην ΔΠΓ, ν ΓΚΠΓ εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη θαη επηηξέπεη κηα 

απνηειεζκαηηθή απφθξηζε ζηελ παλδεκία, πξνζηαηεχνληαο ηαπηφρξνλα ηα 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο. Δπίζεο, ζηελ ίδηα δήισζε, αλαθέξεηαη φηη 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ 

ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ην δε άξζξν 23 ηνπ ΓΚΠΓ 

πξέπεη λα εξκελεχεηαη κε γλψκνλα ηελ αξρή φηη ε άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ 

πξέπεη λα απνηειεί ηνλ γεληθφ θαλφλα. Καζψο νη πεξηνξηζκνί απνηεινχλ εμαηξέζεηο 

ζηνλ γεληθφ θαλφλα, ε εθαξκνγή ηνπο πξέπεη λα επηηξέπεηαη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο (…) Ζ απιή χπαξμε παλδεκίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο δελ δηθαηνινγεί επαξθψο ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε πεξηνξηζηηθνχ 

κέηξνπ ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ (…)Πεξηνξηζκνί 

πνπ ζεζπίδνληαη ζην πιαίζην κηαο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο αλαζηέιινληαο ή 

αλαβάιινληαο ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο θαη ησλ εθηεινχλησλ 

ηελ επεμεξγαζία ρσξίο ζαθέο ρξνληθφ φξην ηζνδπλακνχλ κε ελ ηνηο πξάγκαζη γεληθή 

αλαζηνιή ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ θαη δελ είλαη ζπκβαηνί κε ηελ νπζία ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ. 

 

 

6.12 Εφαρμογό δικαιωμϊτων ανϊ νομικό βϊςη 
Σα δηθαηψκαηα πνπ παξέρνληαη ζηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ βάζεη ηνπ ΓΚΠΓ δελ 

εθαξκφδνληαη φια ζε θάζε πεξίπησζε. Οξηζκέλα απφ ηα δηθαηψκαηα εθαξκφδνληαη 
                                                           
24

 Βι. https://edpb.europa.eu/news/news/2020/thirtieth-plenary-session-edpb-response-ngos-

hungarian-decrees-and-statement-article_el  

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/thirtieth-plenary-session-edpb-response-ngos-hungarian-decrees-and-statement-article_el
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/thirtieth-plenary-session-edpb-response-ngos-hungarian-decrees-and-statement-article_el
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κφλν φηαλ ε επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο λνκηθέο βάζεηο. Ο παξαθάησ 

πίλαθαο, βαζηζκέλνο ζην [38], παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα δηθαηψκαηα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ φηαλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε 

επεμεξγαζία βάζεη ησλ δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ βάζεσλ. 

 

 Γηθαίσκα 

Πξφζβαζεο 

Γηθαίσκα 

Γηφξζσζεο 

Γηθαίσκα 

Γηαγξαθήο 

Γηθαίσκα 

Πεξηνξηζκνχ 

Γηθαίσκα 

Φνξεηφηεηαο 

Γηθαίσκα 

Δλαληίσζεο 

πγθαηάζεζε      ~ 

Αλάθιεζε 

χκβαζε       

Έλλνκε 

ππνρξέσζε 
      

Εσηηθφ 

πκθέξνλ 
      

Γεκφζην 

θαζήθνλ 
      

Τπέξηεξν 

έλλνκν 

ζπκθέξνλ 

      

 

Χζηφζν, ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη άιιεο απαηηήζεηο ή πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε 

θάπνηα απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

παξαπάλσ. Ο πίλαθαο παξαηίζεηαη σο έλα πξψην εξγαιείν, ψζηε νη ππεχζπλνη 

επεμεξγαζίαο λα εμεηάδνπλ πνηα δηθαηψκαηα κπνξεί, θαη‘ αξρήλ, λα εθαξκφδνληαη 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.  

 

6.13 Βιβλιογραφύα για περιςςότερη μελϋτη 

 Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 29, «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηε 

δηαθάλεηα βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 2016/679». [41] 

 Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 29, «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ην 

δηθαίσκα ζηε θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ». [42] 

 Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 29, «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηε 

ιήςε απηνκαηνπνηεκέλσλ απνθάζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία πξνθίι». [44] 
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 Δπξσπατθφ πκβνχιην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, «Kαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

10/2020 ζρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΓΚΠΓ». [46]  
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7. Ο ρόλοσ υπευθύνου και εκτελούντα 
 

πσο ήδε αλαιχζεθε παξαπάλσ, ζην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ ΓΚΠΓ εηζάγεηαη ε αξρή ηεο 

ινγνδνζίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο: 

 είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 θαη 

 πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο αξρέο απηέο. 

Ζ αξρή ηεο ινγνδνζίαο απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαη 

αλαπηχζζεηαη πεξαηηέξσ ζην άξζξν 24 ηνπ Καλνληζκνχ. Χζηφζν, θάπνηνη απφ ηνπο 

θαλφλεο γηα ηε ινγνδνζία απεπζχλνληαη ηφζν ζηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο φζν 

θαη ζηνπο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία. Απηή ε αιιαγή, πνπ είλαη κηα απφ ηηο 

νπζηαζηηθέο ηνπ ΓΚΠΓ, έρεη κάιηζηα κεηαθέξεη θαη έλα επίπεδν «θηλδχλσλ» απφ 

θπξψζεηο θαη ζηνπο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία. Οη εθηεινχληεο πξέπεη πάληα λα 

ελεξγνχλ ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, αιιά πιένλ, ν Καλνληζκφο 

θαηαλέκεη ηελ επζχλε ζηνπο δηαθφξνπο ξφινπο πνπ ελδέρεηαη λα εκπιέθνληαη ζε κηα 

επεμεξγαζία.  

 

7.1 Η ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργαςύασ 

ην άξζξν 24 ηνπ ΓΚΠΓ, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηηο επζχλεο ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο, αλαθέξνληαη ηα εμήο:  

«1.   Λακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνχο 

ηεο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη ηνπο θηλδχλνπο δηαθνξεηηθήο πηζαλφηεηαο επέιεπζεο θαη 

ζνβαξφηεηαο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο εθαξκφδεη θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη θαη λα κπνξεί λα απνδεηθλχεη φηη ε επεμεξγαζία 

δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Τα ελ ιφγσ κέηξα επαλεμεηάδνληαη 

θαη επηθαηξνπνηνχληαη φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

2.   Όηαλ δηθαηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο, ηα κέηξα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 πεξηιακβάλνπλ ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. 

3.   Ζ ηήξεζε εγθεθξηκέλσλ θσδίθσλ δενληνινγίαο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 40 ή 

εγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 42 δχλαηαη λα 
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ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηνηρείν γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο.» 

Ζ δηάηαμε απηή απνηειεί ηελ εηζαγσγή ζην Κεθάιαην IV θαη πξνζδηνξίδεη ην πιαίζην 

ησλ ππνρξεψζεσλ ινγνδνζίαο, δηεπθξηλίδνληαο ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο ηνπ άξζξνπ 

5 παξ. 2. Πσο πξέπεη ινηπφλ, λα ελεξγεί έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο γηα λα 

δηαζθαιίδεη θαη λα απνδεηθλχεη φηη ε επεμεξγαζία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ΓΚΠΓ;  

Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα: 

 Δθαξκφδεη θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε: 

o Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επεμεξγαζίαο (θχζε, πεδίν 

εθαξκνγήο, πιαίζην, ζθνπνχο) 

o ηνπο θηλδχλνπο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη έρνπλ 

δηαθνξεηηθή πηζαλφηεηα λα επέιζνπλ 

 Δπαλεμεηάδεη θαη λα επηθαηξνπνηεί ηα παξαπάλσ κέηξα. 

Ο Καλνληζκφο αλαθέξεη φηη ηα κέηξα απηά φηαλ «δηθαηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο» δειαδή γηα δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο θαίλεηαη λα 

έρνπλ θίλδπλν γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα δηαζέηεη θαηάιιειεο «πνιηηηθέο
25

» ηηο νπνίεο 

λα εθαξκφδεη. Ζ απαίηεζε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη 

ζε ζρέζε κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε θείκελα πνιηηηθψλ δελ είλαη απφιπηε, αιιά 

ζπλδέεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επεμεξγαζίαο. πλεπψο, ζε έλαλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο κηθξνχ κεγέζνπο, ν νπνίνο ηεξεί ηα ηππηθά θαη πξνβιεπφκελα απφ ην 

λφκν αξρεία πειαηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, ε απαίηεζε απηή κπνξεί λα κελ εθαξκφδεηαη. 

Αιιά ζε κεγαιχηεξνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο, εηδηθά φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο 

επεμεξγαζίαο είλαη δξαζηεξηφηεηεο ηδηαίηεξεο «έληαζεο» σο πξνο ηελ επεμεξγαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, είλαη εμαηξεηηθά πηζαλφ νη επνπηηθέο αξρέο λα απαηηνχλ ηελ 

χπαξμε εγγξάθσλ πνιηηηθψλ. Σν άξζξν 24 παξ. 3 θαηαδεηθλχεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ ζε εξγαιεία έγγξαθεο απφδεημεο ηεο λνκηκφηεηαο, φπσο νη θψδηθεο 

δενληνινγίαο θαη νη εγθεθξηκέλνη κεραληζκνί πηζηνπνίεζεο, ηα νπνία εκπεξηέρνπλ 

                                                           
25

 Τπελζπκίδνπκε ηελ αλαθνξά ζε θαηάιιεια εζσηεξηθά έγγξαθα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο. 
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θαη κηα έλλνηα πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, θαηά ηελ έγθξηζή ηνπο, 

αλ θαη φρη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηνλ εθάζηνηε ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. 

ην άξζξν 24 είλαη ζαθήο ε θηλδπλνζηξαθήο «risk-based» πξνζέγγηζε ηνπ 

Καλνληζκνχ (φπσο αλαιχεηαη θαη πεξαηηέξσ, ηφζν ζηελ Δλφηεηα 10 φζν θαη ζηελ 

Δλφηεηα 15). Σα «θαηάιιεια» κέηξα δελ είλαη απφιπηα, δελ κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε 

ζπληαγέο. Ο Καλνληζκφο δελ πεξηέρεη θαηάινγν κέηξσλ, νχηε παξαπέκπεη ζε έθδνζε 

θαλνληζηηθήο πξάμεο ή απφθαζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέηξσλ απηψλ. Άξα, 

έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη, ζε θάζε μερσξηζηή επεμεξγαζία, λα 

πξνζδηνξίδεη ηα θαηάιιεια κέηξα, κε βάζε ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ επεμεξγαζία. 

Γίλεηαη επίζεο ιφγνο γηα ηε γεληθφηεξε επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο «λα 

δηαζθαιίδεη θαη λα κπνξεί λα απνδεηθλχεη φηη ε επεμεξγαζία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε 

ηνλ παξφληα θαλνληζκφ» δειαδή λα εμαζθαιίδεη θαη λα απνδεηθλχεη ην ζχλνιν ηεο 

λνκηκφηεηαο κηαο επεμεξγαζίαο. Δπνκέλσο, ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πνπ 

νθείιεη λα ιακβάλεη έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζε 

κέηξα αζθάιεηαο, αιιά λα επεθηείλνληαη ζε κέηξα γηα ην ζχλνιν ηεο λνκηκφηεηαο θαη 

άξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ αξρψλ ησλ Καλνληζκνχ.  

Ζ αλαθνξά ζε κέηξα πνπ επαλεμεηάδνληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη εηζάγεη έλλνηα 

παξφκνηα κε απηή ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ (π.ρ. 

ISO27001) αιιά κε ηελ νπζηψδε δηαθνξά φηη απαηηεί χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Ννκηκφηεηαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ν ΓΚΠΓ θαίλεηαη, αξρηθά, λα παξνπζηάδεη «αλαζθάιεηα δηθαίνπ», 

ηδίσο ζε ζρέζε κε ην ηη κπνξεί λα απαηηήζεη κηα επνπηηθή αξρή απφ έλα θνξέα. Οη 

ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο, (θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη νη εθηεινχληεο ηελ 

επεμεξγαζία), έρνπλ ην δχζθνιν έξγν λα απνδεηθλχνπλ ηε λνκηκφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο γξαπηά. Αθφκα θαη κηα θαηά ηα άιια λφκηκε δξαζηεξηφηεηα 

επεμεξγαζίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί κε ζπκβαηή κε ην ζχλνιν ησλ πξνυπνζέζεσλ 

λνκηκφηεηαο ηνπ ΓΚΠΓ, αλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ ρξεζηκνπνηεί 

«πξνιεπηηθά» «εξγαιεία ινγνδνζίαο» γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο λνκηκφηεηαο (βι. 

ζρεηηθά θαη ηηο Δλφηεηεο 8-10).  

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο αιιά θαη ηελ, ζε έλα βαζκφ άξζε 

ηεο αλαζθάιεηαο δηθαίνπ, ν ΓΚΠΓ παξέρεη κηα ζεηξά απφ «εξγαιεία ινγνδνζίαο ζηα 

άξζξα 24 – 43. κσο, ε επηινγή ηνπ/ησλ θαηάιιεινπ/σλ εξγαιείνπ/σλ είλαη 
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απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο (θαη ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο ηνπ 

εθηεινχληνο). Λίγα απφ ηα «εξγαιεία» είλαη ππνρξεσηηθά γηα φινπο (π.ρ. ζπκβάζεηο 

ππεπζχλσλ - εθηεινχλησλ), ελψ ηα πην πνιιά είλαη πξναηξεηηθά ή ππνρξεσηηθά κφλν 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο (νη νπνίεο φκσο δελ είλαη ιίγεο). ηε ζπλέρεηα ηνπ 

παξφληνο ζα εζηηάζνπκε ζε πνιιά απφ απηά ηα εξγαιεία. 

 

7.2 Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργαςύασ 
Σν άξζξν 4 παξ. 7 ηνπ ΓΚΠΓ αλαγλσξίδεη φηη νη «ζθνπνί θαη ν ηξφπνο» ηεο 

επεμεξγαζίαο κπνξεί λα θαζνξηζηνχλ απφ πεξηζζφηεξεο νληφηεηεο. Τπεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο, φπσο είδακε λσξίηεξα, είλαη ε νληφηεηα πνπ κφλε ή απφ θνηλνχ κε 

άιιεο, θαζνξίδνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνλ ηξφπν ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη πνιιέο δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο κπνξεί λα 

ελεξγνχλ σο ππεχζπλνη γηα ηελ ίδηα επεμεξγαζία, κε θαζέλαλ απφ απηνχο λα 

ππφθεηηαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Μηα 

νληφηεηα κπνξεί λα είλαη ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο αθφκα θη αλ δελ ιακβάλεη φιεο ηηο 

απνθάζεηο σο πξνο ηνπο ζθνπνχο θαη ηα κέζα ηεο επεμεξγαζίαο. Σα θξηηήξηα γηα ηνλ 

«θνηλφ έιεγρν» θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν δχν ή πεξηζζφηεξεο νληφηεηεο αζθνχλ απφ 

θνηλνχ έιεγρν κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο. 

7.2.1 Πότε ϋχουμε από κοινού υπεύθυνουσ επεξεργαςύασ; 

Κνηλφο έιεγρνο κπνξεί λα ππάξρεη ζε ζρέζε κε κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

επεμεξγαζίαο, φηαλ δχν ή παξαπάλσ νληφηεηεο θαζνξίδνπλ «απφ θνηλνχ» ηνλ ζθνπφ 

θαη ηα κέζα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν «απφ θνηλνχ» πξέπεη λα εξκελεχεηαη σο 

«καδί» ή «φρη κφλεο», ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ζπλδπαζκνχο, φπσο εμεγείηαη 

παξαθάησ. πσο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, απαηηείηαη θαη 

εδψ κηα πξαγκαηνινγηθή θαη φρη ηππηθή πξνζέγγηζε. Σν βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

χπαξμε θνηλνχ ειέγρνπ είλαη ε θνηλή ζπκκεηνρή δχν ή πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζθνπψλ ή/θαη ησλ κέζσλ κηαο επεμεξγαζίαο. Αλ είηε ν ζθνπφο είηε 

ηα νπζηψδε κέζα ηεο επεμεξγαζίαο απνθαζίδνληαη απφ παξαπάλσ απφ κηα νληφηεηεο, 

ηφηε ππάξρεη πεξίπησζε «θνηλνχ ειέγρνπ».  

 

 Έλα βαζηθφ θξηηήξην γηα λα αληηιεθζνχκε αλ ππάξρεη θνηλφο έιεγρνο είλαη ην 
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θαηά πφζνλ ε επεμεξγαζία ζα ήηαλ εθηθηή ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ νληνηήησλ 

απηψλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζθνπψλ θαη ησλ κέζσλ. 

 

Δπηζεκαίλνπκε φηη δελ είλαη φιεο νη κνξθέο ζπλεξγαζίαο νληνηήησλ «θνηλφο 

έιεγρνο». Απαηηείηαη κειέηε θάζε ρσξηζηήο πεξίπησζεο. Σππηθφηεξν παξάδεηγκα 

είλαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ δεκνζίσλ θνξέσλ.  

Παξάδεηγκα: Κάζε δεκφζηνο θνξέαο απνηειεί ππεχζπλν επεμεξγαζίαο γηα ηα 

δεδνκέλα κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ. Ζ κηζζνδνζία φκσο εθηειείηαη κέζσ ηεο 

Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ, ε νπνία επηπιένλ, έρεη αξκνδηφηεηα νηθνλνκηθήο 

επίβιεςεο. Ζ ΔΑΠ θαη ν δεκφζηνο θνξέαο, δελ απνηεινχλ απφ θνηλνχ ππεπζχλνπο 

γηα ηελ νηθνλνκηθή επίβιεςε, παξφηη επεμεξγάδνληαη ην ίδην ζχλνιν δεδνκέλσλ. 

Κάζε θνξέαο επηηειεί ηε δηθή ηνπ αξκνδηφηεηα. Ζ ΔΑΠ, σο πξνο ηελ πιεξσκή θαη 

κφλν, απνηειεί εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο. 

7.2.2 Επιμεριςμόσ τησ ευθύνησ 

Ο Καλνληζκφο θαζνξίδεη φηη νη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο νθείινπλ λα 

θαζνξίδνπλ κε δηαθαλή ηξφπν ηηο αληίζηνηρεο επζχλεο ηνπο γηα ζπκκφξθσζε πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ΓΚΠΓ, κέζσ ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο, εθηφο θη αλ ν θνηλφο έιεγρνο 

πξνθχπηεη κέζσ λφκνπ, αιιά δελ νξίδεη ηε κνξθή ηεο ζπκθσλίαο. ηελ πεξίπησζε 

δεκφζησλ θνξέσλ θαη θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζπλδέεηαη κε 

ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ή κε ππνρξεψζεηο πνπ ηνπο απνδίδεη ν λφκνο, ε ζπλεζέζηεξε 

πεξίπησζε είλαη ν απφ θνηλνχ έιεγρνο λα πξνθχπηεη απφ λφκν. Με βάζε φκσο ην 

άξζξν 26 απαηηείηαη λα είλαη θαζνξηζκέλν κε δηαθαλή ηξφπν ην πνηα νληφηεηα έρεη 

επζχλε  γηα ζπκκφξθσζε πξνο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ ΓΚΠΓ, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο παξνρήο ελεκέξσζεο κε βάζε ηα άξζξα 13 θαη 14. πλεπψο, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο, πξέπεη λα ππάξρεη έγγξαθν απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη, αδηακθηζβήηεηα ν θαηακεξηζκφο ηεο επζχλεο.  

Δπηπιένλ, ε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θαη άιιεο 

ππνρξεψζεηο –πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο - φπσο ηα κέηξα 

αζθαιείαο, ηελ ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο παξαβίαζεο δεδνκέλσλ, ηηο εθηηκήζεηο 

επηπηψζεσλ ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ, ηε ρξήζε εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία, 
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δηαβηβάζεηο ζε ηξίηεο ρψξεο θαη επηθνηλσλία κε ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ ή θαη 

ηηο επνπηηθέο αξρέο. Αλεμάξηεηα απφ ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο, ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο πξνο νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο 

απφ θνηλνχ ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο. Σέινο, νη επνπηηθέο αξρέο δελ δεζκεχνληαη 

απφ ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο νχηε γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ κεξψλ σο απφ θνηλνχ 

ππεπζχλνπο νχηε ζε ζρέζε κε ην θαζνξηζκέλν ζεκείν επαθήο. 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζην λνζνθνκείν θαη δεκφζην παλεπηζηήκην απνθαζίδνπλ λα 

μεθηλήζνπλ καδί θιηληθή δνθηκή κε ηνλ ίδην εξεπλεηηθφ ζηφρν. Σα δχν ηδξχκαηα 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο δνθηκήο.  Μπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο απφ θνηλνχ ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο, γηα απηή ηελ θιηληθή δνθηκή, 

θαζψο θαζνξίδνπλ θαη ζπκθσλνχλ καδί ηνλ ζθνπφ θαη ηα νπζηαζηηθά κέζα ηεο 

επεμεξγαζίαο. Ζ ζπιινγή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ 

αζζελνχο κε ζθνπφ ηελ έξεπλα, πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ίδησλ 

δεδνκέλσλ γηα ζθνπνχο πεξίζαιςεο, γηα ηελ νπνία ην Ννζνθνκείν παξακέλεη ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο. 

ε πεξίπησζε φπσο πνπ ην Ννζνθνκείν δελ ζπκκεηέρεη ζηε ζχληαμε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ (απιψο δέρεηαη ην πξσηφθνιιν πνπ έρεη ήδε εθπνλεζεί απφ ην 

Παλεπηζηήκην), ην Παλεπηζηήκην ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

θαη ην Ννζνθνκείν σο ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία γηα ηελ θιηληθή δνθηκή. 

 

Παξάδεηγκα: ηελ ππφζεζε Fashion ID C-40/17, ην ΓΔΔ έθξηλε φηη δηαρεηξηζηήο 

ηζηνζειίδαο ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ζηελ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα πξφζζεην κέζνπ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο («like» button) ην νπνίν κέζσ ηνπ θπιινκεηξεηή ηνπ 

επηζθέπηε ηεο ηζηνζειίδαο αληιεί πεξηερφκελν απφ ηνλ πάξνρν ηνπ ελ ιφγσ κέζνπ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη δηαβηβάδεη ζηνλ ελ ιφγσ πάξνρν δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ επηζθέπηε. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο ηζηνζειίδαο πξέπεη λα ζεσξεζεί απφ 

θνηλνχ ππεχζπλνο ηεο επεμεξγαζίαο, κε ηνλ πάξνρν ηνπ κέζνπ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Ζ επζχλε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο ηζηνζειίδαο πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε 

ζπιινγή θαη ηελ αλαθνίλσζε (κε δηαβίβαζε ζηνλ πάξνρν) ησλ επίκαρσλ δεδνκέλσλ. 
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7.3 Εκπρόςωποι υπευθύνων ό εκτελούντων επεξεργαςύασ 
χκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ ΓΚΠΓ, φηαλ έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ έρεη 

εγθαηάζηαζε ζηελ Δ.Δ., νθείιεη λα νξίζεη γξαπηψο εθπξφζσπν ζηελ Έλσζε ν νπνίνο 

λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε έλα απφ ηα θξάηε κέιε φπνπ βξίζθνληαη ηα ππνθείκελα 

ησλ δεδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ππνβάιινληαη ζε 

επεμεξγαζία, εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα εκπίπηεη εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ 

ΓΚΠΓ. Οη επνπηηθέο αξρέο θαη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα 

απεπζχλνληαη ζε εθείλνλ, επηπξφζζεηα ή αληί ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ 

εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία, γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επεμεξγαζία. Ο εθπξφζσπνο απνηειεί έλα έγθπξν κέζν επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

ππεχζπλν ή ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία, αιιά δελ ηνλ ππνθαζηζηά. Γηα 

παξάδεηγκα, θαηαγγειίεο εμεηάδνληαη πάληα ζε ζρέζε κε ηνλ ππεχζπλν ή ηνλ 

εθηεινχληα θαη δελ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο θαηά ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. 

Πξνθαλψο, ε δηάηαμε απηή δελ έρεη εθαξκνγή γηα δεκφζηνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Δπίζεο, εθ ησλ πξαγκάησλ, επεξεάδεη ειάρηζηα ηνπο δεκφζηνπο θνξείο. Γεκφζηνο 

θνξέαο ηεο Δ.Δ. νθείιεη λα είλαη πξνζερηηθφο φηαλ ζπκβάιιεηαη ή ζπλεξγάδεηαη ζην 

πιαίζην κηαο δξαζηεξηφηεηαο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κε εηαηξεία ρσξίο 

εγθαηάζηαζε εληφο Δ.Δ.. Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία νθείιεη (κεηαμχ άιισλ) λα έρεη νξίζεη 

εθπξφζσπν εληφο Δ.Δ. θαη ν δεκφζηνο θνξέαο νθείιεη λα ην εμαζθαιίζεη. Φπζηθά, ν 

ΓΚΠΓ θαζηζηά αξθεηά δχζθνιε ηε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θνξέα κε εηαηξεία πνπ δελ 

έρεη εγθαηάζηαζε εληφο Δ.Δ, ηδίσο αλ ιεθζεί ππφςε ην θεθάιαην V ηνπ θαλνληζκνχ 

γηα ηηο δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ ζε ηξίηεο ρψξεο. 

 

7.4 Εκτελούντεσ την επεξεργαςύα 
Δίδακε λσξίηεξα ηελ έλλνηα ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία θαη ηη απηφ ζεκαίλεη 

γηα ηε λνκνζεζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ζρέζε εθηεινχληνο ηελ 

επεμεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν ηεο επεμεξγαζίαο είλαη αλαβαζκηζκέλε ζην ΓΚΠΓ, ζε 

ζρέζε κε ηελ νδεγία 95/46/ΔΚ. Αλαθέξακε ήδε φηη νη εθηεινχληεο κπνξεί λα έρνπλ 

θαη απηνί πιένλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο θαη, εθ ηνχηνπ επζχλεο  ζε πεξίπησζε 

κε ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο ηεο λνκνζεζίαο. ην ζχγρξνλν 

θφζκν ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ δηαδηθηχνπ, πνπ νη εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία 

κπνξεί λα είλαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο κε ηεξάζηηνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ παξέρνπλ 



161 

 

ππεξεζίεο ζε πιεηάδα θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, είλαη θξίζηκν λα 

κπνξεί λα απνδνζεί ε επζχλε γηα κηα παξάβαζε ζηελ νληφηεηα ε νπνία έρεη 

πξαγκαηηθά ηνλ έιεγρν. ε θάζε φκσο πεξίπησζε, ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία είλαη φηη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα γηα ινγαξηαζκφ θαη 

θαη’ εληνιή ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο. 

Έλα ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ ΓΚΠΓ, ην άξζξν 28, ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο 

ππεπζχλνπ ηεο επεμεξγαζίαο θαη εθηεινχληνο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ξεηή 

απαίηεζε γηα απφιπηα θαζνξηζκέλε ζρέζε κεηαμχ ππεχζπλνπ θαη (θάζε) εθηεινχληνο 

ηελ επεμεξγαζία.  

 

 Ζ ζρέζε ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο θαη εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα δηέπεηαη απφ ζχκβαζε ή άιιε λνκηθή πξάμε, ε νπνία λα 

πξνβιέπεηαη ζε λφκν (εζληθφ ε επξσπατθφ).  

  

Ζ ζχκβαζε απηή πξέπεη λα δεζκεχεη ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία ζε ζρέζε κε 

ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαη λα έρεη ζπγθεθξηκέλν ηχπν. ην δεκφζην ηνκέα, αληί  

ζχκβαζεο κεηαμχ δεκνζίσλ θνξέσλ, κπνξεί λα ππάξρεη δηάηαμε λφκνπ, ε νπνία 

θαζνξίδεη ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζίαο κε ηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. 

ηφρνο ηεο ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο είλαη λα παξέρνληαη επαξθείο δηαβεβαηψζεηο γηα 

ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ, ψζηε ε επεμεξγαζία 

λα:  

1) Δμαζθαιίδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ, άξα ην ζχλνιν ηεο λνκηκφηεηαο,  

θαη  

2) Να δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ. 

πλεπψο, κε ηε γξαπηή απηή αλάζεζε ηεο επεμεξγαζίαο, επηδηψθεηαη λα εμαζθαιηζηεί 

ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ (θαη ε ινγνδνζία) κε έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ.  

 

 Γελ επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ηκήκαηνο επεμεξγαζίαο απφ ηξίην θνξέα ρσξίο 
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έγγξαθε ζχκβαζε ή λνκηθή πξάμε. 

 

7.4.1 Ανϊθεςη επεξεργαςύασ από εκτελούντα ςε νϋο εκτελούντα την 
επεξεργαςύα. 

Ο Καλνληζκφο δελ απνθιείεη ηελ πεξίπησζε λα κπνξεί έλαο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία 

λα ρξεζηκνπνηήζεη επίζεο άιινλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία. ηα ζχγρξνλα κνληέια 

επηρεηξήζεσλ δελ είλαη αζχλεζεο κηα εηαηξεία λα πξνζιακβάλεη έλαλ ππεξγνιάβν (σο 

εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία) ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα θέξεη εηο 

πέξαο ηε ζχκβαζε πνπ έρεη αλαιάβεη, λα πξνζιακβάλεη θη απηφο ππφ-ππεξγνιάβν. 

ην άξζξν 28 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ θαζνξίδνληαη κέηξα θαη γηα απηή ηελ 

πεξίπησζε: «Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δελ πξνζιακβάλεη άιινλ εθηεινχληα ηελ 

επεμεξγαζία ρσξίο πξνεγνχκελε εηδηθή ή γεληθή γξαπηή άδεηα ηνπ ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο. Σε πεξίπησζε γεληθήο γξαπηήο άδεηαο, ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία 

ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο γηα ηπρφλ ζθνπνχκελεο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ 

ηελ πξνζζήθε ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ άιισλ εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία, 

παξέρνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο λα 

αληηηαρζεί ζε απηέο ηηο αιιαγέο.». 

 

 Γηα λα πξνζιάβεη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία άιινλ (ππν)εθηεινχληα απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε εηδηθή ή γεληθή γξαπηή άδεηα απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. 

 

Ζ δηάηαμε δηαθξίλεη δχν πεξηπηψζεηο: 

 Γεληθήο άδεηαο: φηαλ ν ππεχζπλνο θαη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία έρνπλ 

πξνλνήζεη θαη ζηε ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο ηνπο έρεη πξνβιεθζεί φηη ν εθηειψλ 

κπνξεί λα πξνζιάβεη λέν εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία. Ζ πξφβιεςε απηή 

απνηειεί γεληθή άδεηα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία, 

φηαλ επηζπκεί λα πξνζζέζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππνεθηεινχληα, νθείιεη 

λα ελεκεξψζεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο γηα ηηο αιιαγέο. Ο ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο έρεη πάληα ηνλ ηειεπηαίν ιφγν, θαζψο κπνξεί λα αληηηαρζεί ζηε 

ρξήζε ηνπ λένπ ππνεθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία. 

 Δηδηθήο άδεηαο: φηαλ ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δεηάεη ζε θάζε μερσξηζηή 
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πεξίπησζε μερσξηζηή, γξαπηή άδεηα, ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηε ρξήζε ελφο 

ππνεθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία.  

Δπνκέλσο, ζε θάζε πεξίπησζε, φιεο νη αιιαγέο θαη πξνζζήθεο εθηεινχλησλ ηελ 

επεμεξγαζία, βξίζθνληαη ππφ ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ ππεχζπλνπ ηεο επεμεξγαζίαο. 

Μάιηζηα, ν ΓΚΠΓ δελ απνθιείεη ηελ πνιιαπιψλ επηπέδσλ αλάζεζε επεμεξγαζίαο ζε 

εθηεινχληεο, αξθεί γηα φινπο ηνπο εθηεινχληεο, φισλ ησλ επηπέδσλ, λα ππάξρεη 

ηειηθά, ζπκβαηηθή δέζκεπζε θαη έιεγρνο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο. Οη ίδηεο 

ππνρξεψζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ αξρηθφ εθηεινχληα επηβάιινληαη θαη ζε θάζε άιινλ 

εθηεινχληα κέζσ ζχκβαζεο ή άιιεο λνκηθήο πξάμεο. Ο αξρηθφο εθηειψλ ηελ 

επεμεξγαζία είλαη πιήξσο ππφινγνο έλαληη ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, φηαλ ν ππν-

εθηειψλ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

7.4.2 Χαρακτηριςτικϊ τησ πρϊξησ ανϊθεςησ επεξεργαςύασ 

Ζ πξάμε αλάζεζεο επεμεξγαζίαο πξέπεη, ππνρξεσηηθά κε βάζε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 28, λα έρεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Γελ αξθεί κηα ηππηθή ζχκβαζε 

ζπλεξγαζίαο, αιιά πξέπεη λα πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. πλνπηηθά, ε ζχκβαζε 

πξέπεη λα θαζνξίδεη: 

 Σν αληηθείκελν ηεο επεμεξγαζίαο. 

 Σε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο. 

 Σε θχζε θαη ηνλ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο. 

 Σν είδνο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία ζα επεμεξγαζηεί ν 

εθηειψλ. 

 Σηο θαηεγνξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ηηο νπνίεο αθνξνχλ ηα 

παξαπάλσ δεδνκέλα. 

 Σηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, ηδίσο φπσο 

απνξξένπλ απφ ην ΓΚΠΓ. 

 

Δλψ ε ζχκβαζε πξέπεη, ππνρξεσηηθά, λα πεξηέρεη φξνπο γηα ηα παξαθάησ: 

 Να νξίζεη φηη ν εθηειψλ επεμεξγάδεηαη πξνζσπηθά δεδνκέλα κφλν βάζεη 

θαηαγεγξακκέλσλ εληνιψλ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο,  

o Απηφ ηζρχεη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ζε ηξίηε 

ρψξα, εθηφο εάλ ε δηαβίβαζε πξνβιέπεηαη ζε λφκν, φηαλ θαη ν 
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εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο γηα ηελ ελ λνκηθή απαίηεζε 

 Να δηαζθαιίδεη φηη ηα πξφζσπα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα 

επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαιχπηνληαη απφ 

δέζκεπζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο 

 Γηα ηε ιήςε θαηάιιεισλ (θαη ζπγθεθξηκέλσλ) κέηξσλ αζθάιεηαο. 

 Γηα ηελ πξφζιεςε άιινπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ ΓΚΠΓ 

 Γηα ην φηη ν εθηειψλ νθείιεη λα επηθνπξεί ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο λα απαληά ζε 

αηηήκαηα άζθεζεο δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ.  

 Γηα ην φηη ν εθηειψλ νθείιεη λα ζπλδξάκεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ιήςεο κέηξσλ 

αζθάιεηαο, γλσζηνπνίεζεο θαη αλαθνίλσζεο πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο, 

δηελέξγεηαο εθηίκεζεο αληηθηχπνπ θαη αλ ρξεηαζηεί δηαβνχιεπζε κε ηελ 

επνπηηθή αξρή. 

 Γηα ην φηη ν εθηειψλ νθείιεη λα δηαγξάςεη ή λα επηζηξέςεη (αλάινγα κε ηελ 

επηινγή ηνπ ππεπζχλνπ) φια ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο. Ο εθηειψλ νθείιεη λα 

δηαγξάςεη θάζε αληίγξαθν, εθηφο εάλ απφ λφκν απαηηείηαη ε απνζήθεπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 Γηα ην φηη ν εθηειψλ νθείιεη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία πξνο απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο 

ηνπ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κε βάζε ην άξζξν 28, νθείιεη λα επηηξέπεη θαη 

λα δηεπθνιχλεη ηνπο ειέγρνπο απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. 

Δπνκέλσο, δηαπηζηψλνπκε φηη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη κεγάιε δπλαηφηεηα 

ειέγρνπ πάλσ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθηεινχληνο, ν νπνίνο νθείιεη λα αθνινπζεί 

ηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηνπ. Μάιηζηα, αλ ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία θξίλεη φηη 

θάπνηα εληνιή παξαβηάδεη ην ΓΚΠΓ ή άιιεο δηαηάμεηο λφκνπ, ν Καλνληζκφο δελ 

νξίδεη φηη δελ πξέπεη λα ππαθνχζεη, αιιά φηη νθείιεη λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο.  
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Ο εθηειψλ νθείιεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ εθηέιεζε ηεο επεμεξγαζίαο ε νπνία 

εγγξάθσο ηνπ έρεη αλαηεζεί. Ο ξφινο ηνπ δελ πεξηιακβάλεη ην θαζνξηζκφ ησλ 

ζθνπψλ ή ησλ νπζησδψλ κέζσλ ηεο επεμεξγαζίαο. Ο ζθνπφο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη 

πιήξσο απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ελψ ν εθηειψλ κπνξεί λα έρεη επζχλε 

θαζνξηζκνχ ησλ κε νπζησδψλ κέζσλ ηεο επεμεξγαζίαο. 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηα ππεξεζία Α αλαζέηεη ζε ζπλεξγαδφκελε εηαηξεία Β ηελ 

εθηχπσζε πξνζσπνπνηεκέλσλ επηζηνιψλ πξνο κεγάιν αξηζκφ πνιηηψλ, κε δηθά ηνπο 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Ζ δεκφζηα ππεξεζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηε λνκνζεζία γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ην άξζξν 28 ηνπ ΓΚΠΓ, θαηαξηίδεη ζχκβαζε, ζηελ νπνία 

πξνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ θαη ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηε 

απνθπγή ηεο δηαξξνήο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ εηαηξεία Β, έρεη πιήξσο θαζνξηζκέλν 

ζθνπφ απφ ηελ Α, θαη έρεη θαζνξηζκέλν πιαίζην ιήςεο κέηξσλ αζθάιεηαο. Ζ 

εηαηξεία Β κπνξεί φκσο λα θαζνξίζεη κε νπζηψδε κέζα ηεο επεμεξγαζίαο, φπσο ην 

ινγηζκηθφ εθηχπσζεο ή κε πνην ηξφπν ζα εθαξκφζεη ηα κέηξα αζθάιεηαο ζε ζρέζε 

κε ην πξνζσπηθφ ηεο. 

 

πλεπψο, γηα ηα δεηήκαηα λνκηκφηεηαο (ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΓΚΠΓ), ε επζχλε έγθεηηαη 

ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ελψ ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία επζχλεηαη γηα ηελ ιήςε 

θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθάιεηαο (κε βάζε ην αξ. 32 ηνπ ΓΚΠΓ, 

φπσο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα
26

) θαη γηα λα αθνινπζεί, ηφζν απηφο, φζν θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ, ηηο νδεγίεο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο. Ζ κε ηήξεζε, απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία, ησλ νδεγηψλ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, 

κπνξεί λα απνηειεί απηνηειή παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΓΚΠΓ, φπνπ ξεηά 

αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε απηή.  

Τπάξρνπλ φκσο, πεξηπηψζεηο πνπ ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

θαζνξίδεη ν ίδηνο λέν ζθνπφ (θαη κέζα) γηα κηα επεμεξγαζία. Σφηε, ν εθηειψλ ηελ 

                                                           
26

 Πξνζνρή: φπσο ζα δνχκε, νη ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΓΚΠΓ βαξχλνπλ γεληθά ηφζν 

ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο φζν θαη εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία. Δθφζνλ φκσο κία επεμεξγαζία 

δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ εθηεινχληα, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, ν 

ηειεπηαίνο κπνξεί κέρξη έλα ζεκείν κφλν λα εμαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο (φπσο λα 

επηιέμεη εθηεινχληα κε θαηάιιεια ερέγγπα, λα ζέζεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα, λα 

ειέγρεη κε θάπνηνλ ηξφπν φηη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο πιεξνχληαη θηι.). Ζ πινπνίεζε ησλ 

θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθάιεηαο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο, είλαη επζχλε  - ζε έλα ηέηνην ζελάξην - ηνπ εθηεινχληνο ηνπ επεμεξγαζία. 
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επεμεξγαζία ζεσξείηαη ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία 

θαη ειέγρεηαη σο πξνο ηνχην φρη κφλν γηα παξάβαζε ησλ νδεγηψλ ηνπ ππεπζχλνπ 

αιιά θαη γηα παξαβάζεηο λνκηκφηεηαο ηνπ ΓΚΠΓ. 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηα ππεξεζία Α αλαζέηεη, κε θαηάιιειε ζχκβαζε, ζε 

ζπλεξγαδφκελε εηαηξεία Β ηελ απνζηνιή καδηθψλ ελεκεξσηηθψλ email γηα ηε 

δηεμαγσγή δεκφζηαο έξεπλαο. Ζ εηαηξεία Β ζεσξεί φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 

ελ ιφγσ email γηα λα πξνζεγγίζεη λένπο πειάηεο, θαη ζηέιλεη κελχκαηα πξνο ηνχην. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε εηαηξεία Β έρεη θαζνξίζεη ην λέν ζθνπφ θαηά παξάβαζε ηνπ 

ΓΚΠΓ, εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ζχκβαζεο, ζπλεπψο ζα αληηκεησπηζηεί απφ ηελ 

επνπηηθή αξρή σο έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πνπ παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΓΚΠΓ. 

 

7.4.3 Εργαλεύα διευκόλυνςησ τησ πρϊξησ ανϊθεςησ επεξεργαςύασ 

πσο ήδε είδακε, νη ζπκβάζεηο ππεπζχλνπ – εθηεινχληνο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη δεκηνπξγνχλ πνιιέο ππνρξεψζεηο ηφζν ζηνλ εθηεινχληα, 

φζν θαη ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ππεπζχλσλ θαη 

εθηεινχλησλ ν Καλνληζκφο παξέρεη ηα εμήο εξγαιεία: 

 Ζ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία εγθεθξηκέλνπ θψδηθα 

δενληνινγίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ή εγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ 

πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 42 δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ζηνηρείν γηα λα απνδεηρζεί φηη ν εθηειψλ παξέρεη επαξθείο δηαβεβαηψζεηο. 

ηελ πξάμε, νη εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία νη νπνίνη ζα δεζκεχνληαη κέζσ 

θψδηθα δενληνινγίαο ή κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο, ζα απνθηνχλ έλα 

ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Γηα ηηο ελ ιφγσ έλλνηεο, 

παξαπέκπνπκε ζρεηηθά ζηελ Δλφηεηα 10. 

 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή άζθεζε ηε δπλαηφηεηα πνπ ηεο έρεη δψζεη ν 

Καλνληζκφο λα ζεζπίζεη ηππνπνηεκέλεο ζπκβαηηθέο ξήηξεο [47] κεηά απφ 

θνηλή γλψκε ηνπ ΔΠΓ θαη ηνπ Δπξσπαίνπ Δπφπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

[48]. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο πξφηππεο απηέο ζπκβάζεηο γηα ηε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε, νη ππεχζπλνη θαη εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία έρνπλ ηε λνκηθή 
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αζθάιεηα φηη νη ζπκβάζεηο ηνπο είλαη ηππηθά πιήξεηο. Απνκέλεη, θπζηθά, ν 

νπζηαζηηθφο έιεγρνο ησλ κέηξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο 

ζχκβαζεο, ηα νπνία πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη γηα ην αληηθείκελν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάζεζεο επεμεξγαζίαο.  

 Σππνπνηεκέλεο ζπκβαηηθέο ξήηξεο κπνξεί λα ζεζπίζεη θαη κηα επνπηηθή αξρή. 

Απηφ έρεη ηδηαίηεξε αμία γηα ζπλεξγαζίεο πνπ δηέπνληαη απφ ην δίθαην ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ Κ-Μ. Έσο ηε ζηηγκή πνπ γξάθνληαη νη ζεκεηψζεηο απηέο, 

έρνπλ εθδνζεί θαη εγθξηζεί απφ ην ΔΠΓ ηππνπνηεκέλεο ζπκβαηηθέο ξήηξεο 

απφ ηελ επνπηηθή αξρή ηεο Γαλίαο [49], ελψ έρνπλ εθδνζεί γλψκεο γηα ξήηξεο 

ησλ αξρψλ ηεο ινβελίαο θαη ηεο Ληζνπαλίαο.  

 

7.5 Βιβλιογραφύα για περιςςότερη μελϋτη 
ΔΠΓ - Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR 

[23] 
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8. Λοιπϋσ γενικϋσ υποχρεώςεισ  
 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα εζηηάζνπκε ζε θάπνηεο γεληθέο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο 

εηζήγαγε ν ΓΚΠΓ γηα ηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο θαη νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηε 

ιεγφκελε θαηεγνξία «εξγαιεία ινγνδνζίαο». Απηέο νη ππνρξεψζεηο είλαη νη: α) 

Πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ήδε απφ ην ζρεδηαζκφ, β) Πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ εμ 

νξηζκνχ, γ) Αξρεία δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο (ε ππνρξέσζε απηή αθνξά θαη 

εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία, φπσο ζα εμεγεζεί). 

 

8.1 Προςταςύα των δεδομϋνων όδη από το ςχεδιαςμό και εξ οριςμού 
  

ηελ παξνχζα ππν-ελφηεηα πεξηγξάθνληαη θαηά ζεηξά δχν ππνρξεψζεηο ζπλαθείο 

κεηαμχ ηνπο: ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ήδε απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ε πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ εμ νξηζκνχ. 

 

 

8.1.2 Προςταςύα των δεδομϋνων όδη από το ςχεδιαςμό 

 

Αλέθαζελ νη επνπηηθέο αξρέο, θαη κε ην πξνεγνχκελν λνκηθφ πιαίζην, ππνζηήξηδαλ 

φηη θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε/πινπνίεζε κίαο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,  νη απαηηήζεηο γηα πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη νπζησδψο ππφςε εμ αξρήο: δηαθνξεηηθά, ε επεμεξγαζία 

κπνξεί λα πινπνηεζεί ιαλζαζκέλα, λα κελ είλαη εθηθηφ, εθ ησλ πζηέξσλ, λα γίλνπλ νη 

θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο/αιιαγέο θαη λα απαηηείηαη εθ βάζξσλ επαλαζρεδίαζε. 

Απηή ε απαίηεζε, αλ θαη δελ ππήξρε ζαθψο δηαηππσκέλε ζε λνκηθφ θείκελν, είρε 

παγησζεί κε ηνλ φξν «ηδησηηθφηεηα εθ ζρεδηαζκνχ» (privacy by design). 

 

Ο ΓΚΠΓ εηζάγεη πιένλ ηελ σο άλσ αξρή σο ππνρξέσζε γηα ηνπο ππεπζχλνπο 

επεμεξγαζίαο, γηα θάζε είδνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ αξρή ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ήδε απφ ην ζρεδηαζκφ (data 
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protection by design
27

), ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ ΓΚΠΓ: 

 

«Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ην θφζηνο εθαξκνγήο θαη ηε θχζε, ην 

πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη ηνπο 

θηλδχλνπο δηαθνξεηηθήο πηζαλφηεηαο επέιεπζεο θαη ζνβαξφηεηαο γηα ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ ηελ επεμεξγαζία, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθά, ηφζν θαηά ηε ζηηγκή ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ 

κέζσλ επεμεξγαζίαο φζν θαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο επεμεξγαζίαο, θαηάιιεια ηερληθά θαη 

νξγαλσηηθά κέηξα, φπσο ε ςεπδσλπκνπνίεζε, ζρεδηαζκέλα γηα ηελ εθαξκνγή αξρψλ 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, φπσο ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, θαη ηελ 

ελζσκάησζε ησλ απαξαίηεησλ εγγπήζεσλ ζηελ επεμεξγαζία θαηά ηξφπν ψζηε λα 

πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη λα πξνζηαηεχνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ.» 

 

Οπζηαζηηθά, ε ελ ιφγσ αξρή ππνδειψλεη φηη ζε θάζε ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο κίαο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ (αλάιπζε απαηηήζεσλ – ζρεδίαζε – πινπνίεζε – 

παξαθνινχζεζε), νη αξρέο ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (θαηά ην άξζξν 5 ηνπ ΓΚΠΓ) 

πξέπεη λα «ελζσκαηψλνληαη» απνηειεζκαηηθά, σο ζρεδηαζηηθέο παξάκεηξνη θαη 

απαηηήζεηο, κέζσ θαηάιιεισλ ηερλνινγηθψλ επηινγψλ αιιά θαη νξγαλσηηθψλ 

κέηξσλ. Με άιια ιφγηα, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα εθαξκφδεη θαηάιιεια 

ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα ζρεδηαζκέλα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ απαξαίηεησλ 

εγγπήζεσλ ζηελ επεμεξγαζία θαηά ηξφπν ψζηε λα πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο θαη λα 

πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ. 

 

χκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 4/2019 ηνπ ΔΠΓ [47], έλα ηερληθφ ή 

νξγαλσηηθφ κέηξν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πιεζψξα ελεξγεηψλ, απφ ηε ρξήζε 

πξνεγκέλσλ ηερληθψλ ιχζεσλ έσο ηε βαζηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Παξαδείγκαηα πνπ κπνξεί λα είλαη θαηάιιεια, αλαιφγσο ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθάζηνηε επεμεξγαζία, είλαη: ε ςεπδσλπκνπνίεζε 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε απνζήθεπζε δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ 

                                                           
27

 O Δπξσπαίνο λνκνζέηεο εηζάγεη ηνλ φξν «data protection by design», o νπνίνο νπζηαζηηθά 

αληαλαθιά ηελ έλλνηα πνπ νη πεξηζζφηεξνη έδηλαλ ζηνλ πξνεγνχκελν, θαζηεξσκέλν ζηελ πξάμε, φξν 

«privacy by design». Ο λένο φξνο βέβαηα ελζσκαηψλεη φιεο ηηο αξρέο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηθαλνπνίεζε δηθαησκάησλ θηι. 
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πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε δνκεκέλν, θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελν θαη αλαγλψζηκν απφ 

κεραλήκαηα κνξθφηππν, ε παξνρή δπλαηφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ λα 

παξεκβαίλνπλ ζηελ επεμεξγαζία, ε πξφβιεςε ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ, ε θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνξξήηνπ θαη αζθάιεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ θιπ.  

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εθπιήξσζε ηεο ελ ιφγσ ππνρξέσζεο δελ απαηηεί ηελ 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ ηα νπνία λα αθνξνχλ, 

νξηδφληηα, θάζε επεμεξγαζία: ε θχζε ηεο εθάζηνηε επεμεξγαζίαο, ην πιαίζην ζην 

νπνίν εληάζζεηαη, νη ζρεηηθνί θίλδπλνη αιιά θαη ην θφζηνο εθαξκνγήο ησλ 

αληίζηνηρσλ ιχζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο θηλδχλνπο, ιακβάλνληαο πάληα 

ππφςε ηηο πιένλ πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία, πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη – 

θαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα κπνξεί λα απνδείμεη φηη ηα εμέηαζε 

πξνζεθφλησο θαη φηη ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηελ επεμεξγαζία θαηαιιήισο, κε βάζε 

ηελ απνηίκεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε, έηζη ψζηε λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή
28

 

πινπνίεζε ησλ αξρψλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. 

 

Παξάδεηγκα
29

: Έλαο νξγαληζκφο δεκφζησλ κεηαθνξψλ επηζπκεί λα ζπγθεληξψζεη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε βάζε ηηο δηαδξνκέο ησλ επηβαηψλ, πξνθεηκέλνπ, απφ κία 

ηέηνηα πιεξνθνξία, λα ιεθζνχλ απνθάζεηο πξνο βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ (π.ρ ηξνπνπνηήζεηο δξνκνινγίσλ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο). Οη επηβάηεο 

πξέπεη λα «πεξάζνπλ» ην εηζηηήξηφ ηνπο κέζσ ελφο αλαγλψζηε (reader) θάζε θνξά 

πνπ εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη απφ έλα κέζν κεηαθνξάο, ην νπνίν εηζηηήξην έρεη έλαλ 

κνλαδηθφ αξηζκφ. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία εμάγνληαη κέζσ απηνχ ηνπ αξηζκνχ. Οη 

θάηνρνη εηζηηεξίσλ εηδηθνχ ηχπνπ κε έθπησζε (π.ρ. θνηηεηέο, άλεξγνη θηι.), θαηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ εηζηηεξίνπ έρνπλ παξάζρεη θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ απηά λα «απνηππσζνχλ» ζηελ φςε ηνπ εηζηηεξίνπ (αθνχ πξέπεη λα 
                                                           
28

 χκθσλα κε ηo [47], ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο κπνξεί λα θαζνξίδεη ηνπο θαηάιιεινπο δείθηεο 

επηδφζεσλ γηα ηελ απφδεημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Έλαο δείθηεο επίδνζεο ζπληζηά κεηξήζηκε ηηκή 

πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη ην πφζν απνηειεζκαηηθά 

επηηπγράλεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ηνλ ζηφρν ηνπ ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. Οη 

δείθηεο επηδφζεσλ κπνξνχλ λα είλαη πνζνηηθνί, φπσο ε κείσζε ησλ θαηαγγειηψλ, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

απάληεζεο φηαλ ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θ.α., ή λα είλαη πνηνηηθνί, 

φπσο αμηνινγήζεηο επηδφζεσλ, ρξήζε θιηκάθσλ βαζκνιφγεζεο ή αμηνιφγεζε απφ εκπεηξνγλψκνλεο. 
29

 Βαζηζκέλν ζηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 4/2019 ηνπ ΔΠΓ [47], αιιά θαη ζηε Γλσκνδφηεζε 

1/2017 ηεο Αξρήο [102]. 
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γίλεηαη ρξήζε ηνπο απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνλ θάηνρφ ηνπο) θαη ηα νπνία 

απνζεθεχνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ (κε θαηάιιεια νξγαλσηηθά κέηξα αζθάιεηαο). 

 

Δάλ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ αθνξά ηελ ελ ιφγσ επεμεξγαζία πινπνηεζεί θαηά 

ηα αλσηέξσ, ηφηε απφ ηελ ηήξεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ – γηα ζπγθεθξηκέλεο 

έζησ πεξηπηψζεηο – αιιά θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ κνλαδηθνχ αξηζκνχ ηνπ εηζηηεξίνπ 

γηα ηελ εμαγσγή ησλ σο άλσ ζηαηηζηηθψλ, ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα εληνπίδνληαη 

επρεξψο ζπγθεθξηκέλνη επηβάηεο θαη νη αθξηβείο δηαδξνκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

ζπλνιηθά: απηφ ηζρχεη ζαθψο γηα φζνπο έρνπλ εηζάγεη ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία 

θαη ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, αιιά ελ ηνχηνηο ν 

εληνπηζκφο είλαη πηζαλφο θαη κφλν απφ ηνλ αξηζκφ εηζηηεξίνπ θαη γηα θάπνηεο άιιεο 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο – φπσο, π.ρ., γηα επηβάηεο νη νπνίνη δνπλ ή εξγάδνληαη ζε 

αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο (γηα παξάδεηγκα, αλ ππάξρεη ε γλψζε φηη ζπγθεθξηκέλν 

άηνκν ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή είλαη θαη ην κφλν πνπ πξαγκαηνπνηεί ζε θαζεκεξηλή 

βάζε έλα ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην, νπφηε «απνθαιχπηεηαη» ν αξηζκφο ηνπ 

εηζηηεξίνπ ηνπ).  

 

Δπνκέλσο, δεδνκέλνπ φηη κία ηέηνηα πιεξνθνξία δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ ζθνπφ 

ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (θαη άξα, ζα παξαβίαδε ηελ αξρή 

ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ), ην ζχζηεκα ζα έπξεπε εμ αξρήο λα ζρεδηαζηεί, 

ιακβάλνληαο εγθαίξσο ππφςε ηνπο σο άλσ θηλδχλνπο, έηζη ψζηε: α) λα κελ 

ηεξνχληαη ζε θεληξηθή βάζε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ θαηφρσλ ησλ εηζηηεξίσλ 

εηδηθνχ ηχπνπ, β) λα κελ απνζεθεχεηαη ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ εηζηηεξίνπ, γηα ην 

ζθνπφ ηεο εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ – αθνχ πξάγκαηη, κεηά ην ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ, ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο κπνξεί λα απνζεθεχεη κφλν ηηο κεκνλσκέλεο ηαμηδησηηθέο 

δηαδξνκέο ψζηε λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη ηαμίδηα πνπ ζπλδένληαη κε έλα 

εληαίν εηζηηήξην, αιιά δηαηεξεί κφλν πιεξνθνξίεο γηα μερσξηζηέο ηαμηδησηηθέο 

δηαδξνκέο. 

 

Παξάδεηγκα: Αξρή επηθνξηηζκέλε γηα ηε Γεκφζηα Τγεία νθείιεη λα ζπιιέγεη, βάζεη 

δηάηαμεο, ζηνηρεία λνζειεπφκελσλ απφ λνζνθνκεία πξνθεηκέλνπ λα θάλεη 

αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο, βάζεη ηεο αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ππέξ ηεο Γεκφζηαο 



172 

 

Τγείαο. Ζ Αξρή γηα ηε Γεκφζηα Τγεία θξίλεη φηη γηα θάλεη ηηο ζηνρεπκέλεο 

παξεκβάζεηο ρξεηάδνληαη ζηνηρεία φπσο ε εκεξνκελία εηζαγσγήο/εμηηεξίνπ 

αζζελνχο, δηάγλσζε, ζεξαπεία, απνηέιεζκα ζεξαπείαο, θχιν αζζελνχο, εκεξνκελία 

γέλλεζεο, πφιε/ρσξηφ θαηνηθίαο. Ζ ελ ιφγσ δηάηαμε αλαθέξεηαη ζε «θσδηθνπνηεκέλα 

δεδνκέλα, πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ αζζελνχο». 

 

Γηα λα πινπνηεζεί ε απαίηεζε ηεο δηάηαμεο, πνπ άιισζηε είλαη απφξξνηα ηεο αξρήο 

ηεο ειαρηζηνπνίεζεο, πξέπεη ε επεμεξγαζία ζπλνιηθά λα ζρεδηαζηεί εμ αξρήο θαη 

πινπνηεζεί θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε απφ ηα ζπιιεγφκελα δεδνκέλα λα κελ είλαη 

εθηθηή, απφ ηελ αξκφδηα Αξρή γηα ηε Γεκφζηα Τγεία, ε αλαγλψξηζε αζζελψλ (κία 

ηέηνηα αλαγλψξηζε δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ 

ζθνπνχ). Χο εθ ηνχηνπ, πηζαλά ελδεδεηγκέλα κέηξα είλαη: η) ε απνζηνιή 

ςεπδσλπκνπνηεκέλεο
30

 πιεξνθνξίαο απφ ην θάζε λνζνθνκείν, φπνπ απφ ην θάζε 

ςεπδψλπκν απφ κφλν ηνπ δελ ζα πξέπεη λα είλαη εθηθηή ε ηαπηνπνίεζε ηνπ 

πξνζψπνπ (π.ρ. απφ ην ςεπδψλπκν δελ πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε ηνπ 

ΑΜΚΑ ηνπ αζζελνχο, αθφκα θαη αλ ν ΑΜΚΑ αμηνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 

κνλαδηθνχ ςεπδσλχκνπ αλά αζζελή), β) Λήςε κέηξσλ σο πξνο ην αθξηβέο είδνο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ ζα δηαβηβάδεηαη απφ ηα λνζνθνκεία, έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε 

επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ κεηψλνληαο ζην ειάρηζην δπλαηφ ηνπο θηλδχλνπο 

αλαγλψξηζεο γηα ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. Σέηνηα κέηξα
31

 κπνξεί λα είλαη ε 

απνζηνιή ηνπ έηνπο γέλλεζεο αληί ηεο αθξηβνχο εκεξνκελίαο γέλλεζεο, ε απνζηνιή 

επξχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο δηακνλήο ηνπ αζζελνχο αληί ηεο επσλπκίαο ηεο 

πφιεο/ρσξηνχ θηι.  

 

Παξάδεηγκα (βαζηζκέλν ζην [47], κε ηξνπνπνηήζεηο): Έλα λνζνθνκείν ζπιιέγεη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο αζζελείο ηνπ κέζσ λνζνθνκεηαθνχ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο (ειεθηξνληθφ κεηξψν πγείαο). Σν πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ 

ρξεηάδεηαη πξφζβαζε ζε θαθέινπο αζζελψλ αλαθνξηθά κε ηελ πεξίζαιςε θαη ηε 

ζεξαπεία ησλ αζζελψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε φισλ ησλ κέηξσλ δηάγλσζεο, 

πεξίζαιςεο θαη ζεξαπείαο πνπ ιακβάλνληαη. Ζ πξφζβαζε πξέπεη λα παξέρεηαη κφλν 

                                                           
30

 Γηα ηερληθέο ςεπδσλπκνπνίεζεο, ζα γίλεη εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηελ Δλφηεηα  15 
31

 Οπζηαζηηθά, ηα κέηξα απηά εληάζζνληαη ζε ηερληθέο αλσλπκνπνίεζεο – βι. Δλφηεηα 15 
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ζε εθείλα ηα κέιε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε ζεξαπεία ηνπ 

αληίζηνηρνπ αζζελνχο ζην ηκήκα ηεο εηδηθφηεηαο φπνπ απηφο ππάγεηαη. Ζ νκάδα 

αηφκσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ θάθειν ελφο αζζελνχο δηεπξχλεηαη κφλν εθφζνλ 

ζηε ζεξαπεία ηνπ ζπκκεηέρνπλ θαη άιια ηκήκαηα ή δηαγλσζηηθέο κνλάδεο.  

 

Ζ ζπλνιηθή ζρεδίαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη εμ αξρήο λα πινπνηεί 

θαηάιιειν ζχζηεκα πξνζβάζεσλ/εμνπζηνδνηήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ππάιιεινη 

ινγηζηεξίνπ δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηαηξηθνχ θαθέινπ, 

αθνχ απηή ε πιεξνθνξία δελ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ηηκνιφγεζε. 

 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Τπνπξγείν αλαθέξεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, ζε ζρέζε κε 

ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο πξνο ηνπο πνιίηεο γηα ηηο επεμεξγαζίεο πνπ επηηειεί κε 

λνκηθή βάζε ηε ζπκκφξθσζε κε έλλνκε ππνρξέσζε (άξ. 6 παξ. 1 ζηνηρ. γ‘ ηνπ 

ΓΚΠΓ), φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο κε ππεξζπλδέζκνπο ζηα .pdf αξρεία απηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ε ελεκέξσζε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο επεμεξγαζίεο είλαη ε εμήο: 

 

«Σπιιέγνπκε θαη επεμεξγαδφκαζηε δεδνκέλα ζαο βάζεη ησλ λ. ΦΦΦΦ/2018 [link], 

ΥΥΥΥ/2019 [link] θαη ΕΕΕΕ/2020 [link]. Γελ επεμεξγαδφκαζηε άιια δεδνκέλα ζαο 

παξά κφλν φζα πξνβιέπνληαη ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο. Ζ λνκηθή καο βάζεη, ζχκθσλα κε 

ην ΓΚΠΓ, είλαη ε εθπιήξσζε έλλνκεο ππνρξέσζήο καο (άξ. 6 παξ. 1 ζηνηρ. γ’ ηνπ 

ΓΚΠΓ)». 

 

Πηζηεχεηε φηη αλαθχπηεη, απφ ην αλσηέξσ θαη κφλν θείκελν ελεκέξσζεο, παξαβίαζε 

ηνπ άξζξνπ 25 παξ.1 ηνπ ΓΚΠΓ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ήδε απφ ην 

ζρεδηαζκφ; Αλ λαη, γηα πνηα αξρή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί 

απνηειεζκαηηθά θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα; Δμεγείζηε ζπλνπηηθά ην 

ζπιινγηζκφ ζαο.   

  

8.1.2 Προςταςύα των δεδομϋνων εξ οριςμού 
 

Μία ζπλαθήο κε ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε ησλ ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο είλαη ε 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ εμ νξηζκνχ (data protection by default), ε νπνία 
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πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 25 παξ. 2 ηνπ ΓΚΠΓ. χκθσλα κε απηή: 

 

«Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο εθαξκφδεη θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα λα 

δηαζθαιίδεη φηη, εμ νξηζκνχ, πθίζηαληαη επεμεξγαζία κφλν ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ εθάζηνηε ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο. Απηή ε 

ππνρξέσζε ηζρχεη γηα ην εχξνο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

ζπιιέγνληαη, ηνλ βαζκφ ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, ηελ πεξίνδν απνζήθεπζεο θαη ηελ 

πξνζβαζηκφηεηά ηνπο. Δηδηθφηεξα, ηα ελ ιφγσ κέηξα δηαζθαιίδνπλ φηη, εμ νξηζκνχ, ηα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δελ θαζίζηαληαη πξνζβάζηκα ρσξίο ηελ παξέκβαζε 

ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζε αφξηζην αξηζκφ θπζηθψλ πξνζψπσλ». 

 

Οπζηαζηηθά, ν ΓΚΠΓ αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη πξνθαζνξηζκέλεο 

(default) επηινγέο/ξπζκίζεηο ζε κία επεμεξγαζία, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη νη πην 

θηιηθέο πξνο ηελ ηδησηηθφηεηα. Ζ ππνρξέσζε απηή γίλεηαη πην εχθνια θαηαλνεηή αλ 

ηελ αλαινγηζηνχκε ζην πιαίζην επεμεξγαζηψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ θάπνηνπ ινγηζκηθνχ ή θάπνηαο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο 

(φπνπ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο θάπνηεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ επεμεξγαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη πξνεπηιεγκέλεο). Γηα παξάδεηγκα, κία 

ππεξεζία θνηλσληθνχ δηθηχνπ κπνξεί λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε εγγεγξακκέλνπο 

ρξήζηεο λα έρνπλ ην πξνθίι ηνπο είηε δεκφζηα πξνζβάζηκν είηε «θιεηζηφ» ζε 

ζπγθεθξηκέλν θχθιν αηφκσλ (π.ρ. ζηνπο «θίινπο»): ε πξνεπηιεγκέλε ξχζκηζε ζηελ 

ελ ιφγσ πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη ε δεχηεξε έηζη ψζηε, αλ ν ρξήζηεο δελ ην δεηήζεη 

ξεηψο, ην πξνθίι ηνπ λα κελ είλαη «αλνηθηφ» πξνο φινπο. 

 

Παξάδεηγκα:  Γήκνο αλαπηχζζεη «έμππλε» εθαξκνγή (smart app) πνπ κπνξνχλ λα 

εγθαηαζηήζνπλ νη δεκφηεο πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ, κέζσ εηδνπνηήζεσλ ηεο 

εθαξκνγήο, λέα πνπ αθνξνχλ ην Γήκν. Δπίζεο, ε εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εληνπίδεη ν ρξήζηεο ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζηε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη (φπσο 

πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, εζηηαηφξηα θηι.). Γηα ηνλ εληνπηζκφ ζεκείσλ 

ελδηαθέξνληνο, ν ρξήζηεο πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ ιεηηνπξγία GPS, επηηξέπνληαο 

ζηελ εθαξκνγή λα εληνπίδεη πνχ αθξηβψο βξίζθεηαη. 
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Γεδνκέλνπ φηη έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα κελ επηζπκεί λα ελεξγνπνηήζεη απηή ηε 

δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, ε εθαξκνγή πξέπεη λα πινπνηεζεί 

θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κελ δεηά εμ νξηζκνχ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα ηνπνζεζίαο: 

ε πξφζβαζε πξέπεη λα απνθηάηαη φηαλ ν ρξήζηεο ηελ επηηξέπεη ζην πιαίζην 

αμηνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο εληνπηζκνχ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο θαη κφλν. 

 

 

Γεληθφηεξα, ε εχξεζε ησλ βέιηηζησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ξπζκίζεσλ πξνο ηελ 

ηδησηηθφηεηα δελ είλαη πάληα πξνθαλήο: κία θαιή πεγή απνηειεί ε ζρεηηθή αλαθνξά 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Κπβεξλναζθάιεηαο (ENISA) [48]. 

 

 

8.1.3 Αφορούν μόνο υπευθύνουσ επεξεργαςύασ; 
 

Οη πξναλαθεξζείζεο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 25 αθνξνχλ ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο, 

θαζψο θαη θάζε πξάμε επεμεξγαζίαο. ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 78 ηνπ ΓΚΠΓ 

παξέρεηαη κεγαιχηεξε επεμήγεζε/αλάιπζε:  

«Ζ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη 

ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απαηηεί ηε ιήςε θαηάιιεισλ 

ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα απνδείμεη ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζεζπίδεη εζσηεξηθέο 

πνιηηηθέο θαη λα εθαξκφδεη κέηξα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη εηδηθφηεξα ζηηο αξρέο ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ήδε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη εμ νξηζκνχ. Τέηνηα κέηξα ζα 

κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηελ ςεπδσλπκνπνίεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ηε δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ψζηε λα κπνξεί ην ππνθείκελν 

ησλ δεδνκέλσλ λα παξαθνινπζεί ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη λα είλαη ζε ζέζε ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο λα δεκηνπξγεί θαη λα βειηηψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

αζθάιεηαο». 

 



176 

 

Χζηφζν, αλ θαη δελ απνηεινχλ ππνρξεψζεηο γηα εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία, 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη θάζε εθηειψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο άλσ αξρέο, 

ηδίσο αλ παξέρεη ππεξεζίεο/πιαηθφξκεο ζε ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο. Αθφκα 

πεξηζζφηεξν, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα φζνπο αλαπηχζζνπλ εθαξκνγέο/πξντφληα ηα νπνία 

ζα δηαηεζνχλ ζε ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο: αλ θαη ηα ελ ιφγσ πξφζσπα (π.ρ. 

εηαηξείεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ) δελ απνηεινχλ νχηε ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο νχηε 

εθηεινχληεο, νπφηε δελ ππφθεηληαη ζην ΓΚΠΓ, ελ ηνχηνηο ν ξφινο ηνπο είλαη 

θξίζηκνο. Απηφ αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηελ εηζαγσγηθή ζθέςε 78 ηνπ ΓΚΠΓ, πνπ 

επηπξνζζέησο ζηα πξνεγνχκελα αλαθέξεη ηα εμήο:  

«Καηά ηελ αλάπηπμε, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ επηινγή θαη ηε ρξήζε εθαξκνγψλ, ππεξεζηψλ 

θαη πξντφλησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή 

επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο, 

νη παξαγσγνί πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, θαηά ηελ αλάπηπμε 

θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηέηνησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ, ψζηε, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ, λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη ππεχζπλνη 

επεμεξγαζίαο θαη νη εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία ζα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψλνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ». 

 

 Άμην αλαθνξάο επίζεο είλαη φηη ζηε Γλψκε 5/2018 ηνπ Δπξσπαίνπ Δπφπηε 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ [49] γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηεο 

εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ήδε απφ ην ζρεδηαζκφ 

θαη εμ νξηζκνχ εηδηθά γηα δεκφζηνπο θνξείο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ην εμήο: 

“Article 25 applies to all types of organisations acting as controllers, including 

public administrations, which, considering their role to serve the public good, 

should give the example in protecting individuals’ fundamental rights and 

freedoms”. πλαθψο, ζηελ Δηζαγσγηθή θέςε 78 ηνπ ΓΚΠΓ, γίλεηαη ξεηή 

αλαθνξά σο πξνο ην φηη οι απσέρ ηηρ πποζηαζίαρ ηυν δεδομένυν ήδη από ηον 

ζσεδιαζμό και εξ οπιζμού θα ππέπει επίζηρ να λαμβάνονηαι ςπότη ζηο 

πλαίζιο ηυν δημόζιυν διαγυνιζμών. 
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8.2 Αρχεύο δραςτηριοτότων επεξεργαςύασ 
 

ην άξζξν 30 ηνπ ΓΚΠΓ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε θαηαγξαθήο φισλ ησλ εηδψλ ησλ 

επεμεξγαζηψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί έλαο ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο. Ζ ίδηα ππνρξέσζε ηζρχεη θαη γηα εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία. Σα 

ζρεηηθά αξρεία πνπ νθείινπλ λα ηεξνχλ εγγξάθσο, κεηαμχ άιισλ ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή, νη εθάζηνηε θνξείο (ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο / εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία) 

νλνκάδνληαη αξρεία δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο.  

 

Πνηνπο αθνξά; 

χκθσλα κε ην άξζξν 30 παξ. 5, αθνξά θάζε ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαη θάζε 

εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία πνπ απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 250 ππαιιήινπο. 

Χζηφζν, θαη γηα πεξηπηψζεηο κε κηθξφηεξνπο απφ 250 ππαιιήινπο πθίζηαηαη σο 

ππνρξέσζε, εθφζνλ: 

 Ζ δηελεξγνχκελε επεμεξγαζία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θίλδπλν γηα ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, ή 

 H επεμεξγαζία δελ είλαη πεξηζηαζηαθή (π.ρ. κηζζνδνζία ππαιιήισλ) ή  

 Ζ επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ θαηά ην άξζξν 9 

παξάγξαθνο 1 ή δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ πνηληθέο θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10. 

Άξα, νπζηαζηηθά, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νξγαληζκψλ, ε ηήξεζε αξρείσλ 

δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή, αθνχ θαηά θαλφλα ζπληξέρεη 

πάληα κία εθ ησλ αλσηέξσ εμαηξέζεσλ - αθφκα θαη γηα νξγαληζκνχο κε νιηγάξηζκν 

πξνζσπηθφ (βι. [50]).  

 

 Πξαθηηθά, φινη νη Γεκφζηνη Φνξείο εκπίπηνπλ ζηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο αξρείσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 Ση πεξηιακβάλεη; 

Έλα αξρείν δξαζηεξηνηήησλ γηα ππεχζπλν επεμεξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηα εμήο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 παξ. 1: 

α) Σν φλνκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θαη, θαηά 



178 

 

πεξίπησζε, ηνπ απφ θνηλνχ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θαη ηνπ ππεπζχλνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (βι. ζπλέρεηα), 

β) ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο, 

γ) πεξηγξαθή ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 

δ) ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ ζηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ή 

γλσζηνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απνδεθηψλ ζε ηξίηεο ρψξεο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο, 

ε) φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηηο δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε 

ηξίηε ρψξα ή δηεζλή νξγαληζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ελ 

ιφγσ ηξίηεο ρψξαο ή ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ θαη, ζε πεξίπησζε δηαβηβάζεσλ θαηά 

παξέθθιηζε (κε βάζε ην άξζξν 49 παξάγξαθνο 1 δεχηεξν εδάθην), ηεο ηεθκεξίσζεο 

ησλ θαηάιιεισλ εγγπήζεσλ, 

ζη) φπνπ είλαη δπλαηφ, ηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο δηαγξαθήο ησλ δηάθνξσλ 

θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ, 

δ) φπνπ είλαη δπλαηφ, γεληθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 32 παξάγξαθνο 1 ηνπ ΓΚΠΓ. 

 

Έλα αξρείν δξαζηεξηνηήησλ γηα εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη ηα εμήο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 παξ. 2:  

α) ην φλνκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ εθηεινχληνο ή ησλ εθηεινχλησλ ηελ 

επεμεξγαζία θαη ησλ ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο εθ κέξνπο ησλ νπνίσλ ελεξγεί ν 

εθηειψλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ 

εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία, θαζψο θαη ηνπ ππεπζχλνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ,  

β) ηηο θαηεγνξίεο επεμεξγαζηψλ πνπ δηεμάγνληαη εθ κέξνπο θάζε ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο,  

γ) φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηηο δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε 

ηξίηε ρψξα ή δηεζλή νξγαληζκφ, κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη γηα ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο,  

δ) φπνπ είλαη δπλαηφ, γεληθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 32 παξάγξαθνο 1 ηνπ ΓΚΠΓ. 

 

Πψο δεκηνπξγείηαη (κνξθφηππν θηι.); 
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Έλα αξρείν δξαζηεξηνηήησλ δελ απαηηείηαη λα αθνινπζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

κνξθφηππν. Ζ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο παξέρεη θάπνηα ελδεηθηηθά πξφηππα (templates) 

ζε κνξθή ινγηζηηθνχ θχιινπ. Απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ Δηθφλα 1 (φζνλ αθνξά ηα 

εηζαγσγηθά ζηνηρεία) θαη ζηελ Δηθφλα 2 (φζνλ αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο): ηα ελ ιφγσ πξφηππα ζηηο δχν Δηθφλεο αθνξνχλ ζηελ 

πεξίπησζε ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, αιιά αληίζηνηρα πξφηππα δηαηίζεληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο θαη γηα εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία. Αμίδεη λα αλαηξέμεη 

θαλείο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο γηα ηα πξφηππα απηά θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο, 

δηφηη ε Αξρή «πξνηείλεη» θαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

εληαρζνχλ ζε έλα αξρείν δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο – αλ θαη δελ επηβάιινληαη απφ ην 

ΓΚΠΓ – βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή θαηαγξαθή ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ 

ηεο επεμεξγαζίαο. 

 

Παξάδεηγκα: ε έλα Γεκφζην θνξέα, νη ηππηθέο πεξηπηψζεηο (ζθνπνί) επεμεξγαζηψλ 

πνπ αλακέλεηαη, θαη‘ ειάρηζην, λα θαηαγξαθνχλ ζε έλα αξρείν δξαζηεξηνηήησλ 

επεμεξγαζίαο είλαη: α) Μηζζνδνζία πξνζσπηθνχ, β) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, γ) 

Αμηνιφγεζε  πξνζσπηθνχ, δ) Αζθάιηζε πξνζσπηθνχ, ε) Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ 

ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ, ζη) Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ, δ) Αηηήζεηο πνιηηψλ. Απφ 

εθεί θαη χζηεξα, άιινη πηζαλνί ζθνπνί είλαη: ε) Πξνζηαζία πξνζψπσλ θαη αγαζψλ 

(πεξίπησζε ρξήζεο θακεξψλ  γηα αζθάιεηα), ζ) απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ 

(newsletters), η) Αζθάιεηα ηζηνζειίδαο. 

 

Γηα θάζε έλαλ εθ ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ, εθφζνλ πξάγκαηη εκπίπηνπλ ζηηο 

επεμεξγαζίεο δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν θνξέαο, ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ νη 

θαηεγνξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ε επεμεξγαζία (π.ρ. 

εξγαδφκελνη, εηζεξρφκελνη ζην ρψξν, επηζθέπηεο ηζηνζειίδαο θηι.), ην είδνο ησλ 

δεδνκέλσλ (π.ρ. Αξηζκφο Αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, δεδνκέλα 

εηθφλαο απφ θάκεξα, δηεχζπλζε δηθηχνπ (IP) ζπζθεπήο ρξήζηε θ.α.), εάλ γίλνληαη 

δηαβηβάζεηο ζε ρψξα ή νξγαληζκφ εθηφο ΔΔ, ν ρξφλνο ηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ, 

θαζψο θαη κία γεληθή πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο. 
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Δηθφλα 1 - Πξφηππν (template) γηα ηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία ελφο αξρείνπ δξαζηεξηνηήησλ 

επεμεξγαζίαο 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 2 – Πξφηππν (template) γηα ηελ θαηαγξαθή επεμεξγαζηψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε έλα 

αξρείν δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Έλα αξρείν δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο ελφο 

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ελφο εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία πεξηέρεη δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα; Αλ λαη, ηη είδνπο;  

 

8.3 Βιβλιογραφύα για περιςςότερη μελϋτη 
 

1. ENISA, ―Recommendations on shaping technology according to GDPR 

provisions - Exploring the notion of data protection by default‖,  Jan. 2019. 

Γηαζέζηκν ζην https://www.enisa.europa.eu/publications/recommendations-

https://www.enisa.europa.eu/publications/recommendations-on-shaping-technology-according-to-gdpr-provisions-part-2
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on-shaping-technology-according-to-gdpr-provisions-part-2  

2. European Data Protection Board, ―Guidelines 4/2019 on Article 25 Data 

Protection by Design and by Default‖. Γηαζέζηκν ζην 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-

documents/guidelines/guidelines-42019-article-25-data-protection-design-

and_el (θαη ζηα ειιεληθά) 

3. European Data Protection Supervisor, ―Opinion 5/2018 on privacy by design‖. 

Γηαζέζηκν ζην https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-05-

31_preliminary_opinion_on_privacy_by_design_en_0.pdf  

 

https://www.enisa.europa.eu/publications/recommendations-on-shaping-technology-according-to-gdpr-provisions-part-2
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-42019-article-25-data-protection-design-and_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-42019-article-25-data-protection-design-and_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-42019-article-25-data-protection-design-and_el
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-05-31_preliminary_opinion_on_privacy_by_design_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-05-31_preliminary_opinion_on_privacy_by_design_en_0.pdf
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9. Τποχρεώςεισ: Τπεύθυνοσ Προςταςύασ Δεδομϋνων 

 

 

Μία εθ ησλ λέσλ ππνρξεψζεσλ, ηφζν γηα ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο, φζν θαη γηα 

εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία, πνπ εηζάγεη ν ΓΚΠΓ (ζην άξζξν 37) θαη εληάζζεηαη ζε 

απηέο πνπ απνθαινχληαη «εξγαιεία ινγνδνζίαο» είλαη ν ζεζκφο ηνπ Τπεπζχλνπ 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΤΠΓ) – γηα ηνλ νπνίν είζηζηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

θαζνκηινπκέλε θαη ν πξσηφηππνο απφ ην αξρηθφ θείκελν φξνο «Data Protection 

Officer» ή «DPO». Ο ΤΠΓ είλαη έλα πξφζσπν
32

, είηε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

θνξέα είηε εμσηεξηθφο βάζεη ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ν νπνίνο κεηαμχ άιισλ 

έρεη ηα εμήο θαζήθνληα (βι. άξζξν 39 ηνπ ΓΚΠΓ): 

α) ελεκεξψλεη θαη ζπκβνπιεχεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή ηνλ εθηεινχληα ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηνπο ππαιιήινπο πνπ επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα, ζρεηηθά 

κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην ΓΚΠΓ αιιά θαη απφ άιιεο δηαηάμεηο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ, 

β) παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε κε ην ΓΚΠΓ θαη κε άιιεο δηαηάμεηο, εζληθέο ή 

επξσπατθέο, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αλάζεζεο 

αξκνδηνηήησλ, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ ππαιιήισλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο, θαη ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ, 

γ) παξέρεη ζπκβνπιέο, φηαλ δεηείηαη, φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε αληηθηχπνπ ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζή ηεο (βι. ζρεηηθψο 

ηελ Δλφηεηα 10) , 

δ) ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επνπηηθή Αξρή, 

ε) ελεξγεί σο ζεκείν επηθνηλσλίαο γηα ηελ επνπηηθή αξρή γηα δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεγνχκελεο δηαβνχιεπζεο 

(βι. ζρεηηθψο ηελ Δλφηεηα 10), θαη πξαγκαηνπνηεί δηαβνπιεχζεηο, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα. 

 

Ο ξφινο ηνπ ΤΠΓ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη νπζηαζηηθφο, γηαηί  - φπσο πξνθχπηεη 

                                                           
32

 Μπνξεί λα ζπλεπηθνπξείηαη θαη απφ νκάδα αηφκσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα 
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θαη απφ ηα αλσηέξσ - είλαη απηφο πνπ, κεηαμχ άιισλ, ζα πξνηείλεη θαηεπζχλζεηο θαη 

ηπρφλ δηνξζσηηθά κέηξα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζπλαθείο ππνρξεψζεηο (θαη σο εθ 

ηνχηνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα, φπσο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα). 

Χζηφζν, ν ξφινο ηνπ είλαη ακηγψο ζπκβνπιεπηηθφο θαη φρη απνθαζηζηηθφο: ε 

επζχλε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην δίθαην πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ έγθεηηαη 

απνθιεηζηηθά, αλαιφγσο ηελ πεξίπησζε, ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή ζηνλ 

εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία. Γηα ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ ΤΠΓ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, 

θαζψο ζε ηη απηφ κεηαθξάδεηαη αλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ νθείιεη λα θάλεη ν 

εθάζηνηε θνξέαο γηα ηε νξζή αμηνπνίεζε ηνπ ΤΠΓ, πεξηζζφηεξα ζηνηρεία δίλνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

 

9.1 Ποιοσ υποχρεούται να θεςπύςει ΤΠΔ 
 

χκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ ΓΚΠΓ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαη ν εθηειψλ ηελ 

επεμεξγαζία νθείινπλ λα νξίζνπλ ΤΠΓ εθφζνλ ζπληξέρεη κία εθ ησλ αθφινπζσλ 

πξνυπνζέζεσλ: 

α) ε επεμεξγαζία δηελεξγείηαη απφ δεκφζηα αξρή ή θνξέα, εθηφο απφ δηθαζηήξηα πνπ 

ελεξγνχλ ζην πιαίζην ηεο δηθαηνδνηηθήο ηνπο αξκνδηφηεηαο, ή 

β) νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ 

επεμεξγαζία ζπληζηνχλ πξάμεηο επεμεξγαζίαο νη νπνίεο, ιφγσ ηεο θχζεο, ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο θαη/ή ησλ ζθνπψλ ηνπο, απαηηνχλ ηαθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ζε κεγάιε θιίκαθα, ή 

γ) νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ 

επεμεξγαζία ζπληζηνχλ κεγάιεο θιίκαθαο επεμεξγαζία εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαηά ην άξζξν 9 θαη δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ 

πνηληθέο θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10. 

 

 ινη νη Γεκφζηνη Φνξείο εκπίπηνπλ ζηελ ππνρξέσζε νξηζκνχ ΤΠΓ. Γηα πνιιέο 

δεκφζηεο αξρέο ή δεκφζηνπο θνξείο, κπνξεί λα νξίδεηαη έλαο κφλν ΤΠΓ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νξγαλσηηθή ηνπο δνκή θαη ην κέγεζφο ηνπο (βι. άξζξν 
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37 παξ. 3). 

 

9.2 Προςόντα του ΤΠΔ 
 

Έλαο ΤΠΓ ζα πξέπεη λα νξίδεηαη βάζεη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηδίσο βάζεη 

ηεο εκπεηξνγλσζίαο πνπ δηαζέηεη ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ πεξί 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο 

πξάμεηο επεμεξγαζίαο, ζπλεθηηκψληαο ηε θχζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη 

ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο (βι. άξζξν 37 παξ. 5 ηνπ ΓΚΠΓ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

άξζξν 39 παξ. 2). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ κηα δξαζηεξηφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε, ή φηαλ εκπιέθεηαη κεγάινο φγθνο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ, 

ν ΤΠΓ είλαη πηζαλφ λα ρξεηάδεηαη πςειφηεξν επίπεδν εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη 

ππνζηήξημεο [51]. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ν ΤΠΓ πξέπεη λα δηαζέηεη, κεηαμχ άιισλ, ηηο αθφινπζεο 

δεμηφηεηεο θαη εκπεηξνγλσκνζχλε: 

 εκπεηξνγλσζία ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ πεξί πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, θαζψο θαη άξηζηε 

γλψζε ηνπ ΓΚΠΓ, 

 γλψζε ησλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο πνπ δηελεξγνχληαη, 

 γλψζε ηνπ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο αζθάιεηαο 

δεδνκέλσλ, 

 γλψζε ηνπ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ νξγαληζκνχ, 

 ηθαλφηεηα αλάπηπμεο λννηξνπίαο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο θφιπνπο 

ηνπ νξγαληζκνχ [51]. 

 

 O ΓΚΠΓ δελ ζέηεη θάπνηα απαίηεζε πηζηνπνίεζεο ΤΠΓ.  

 

Δηδηθά γηα ην Γεκφζην Σνκέα, ζθφπηκν είλαη ν ΤΠΓ λα δηαζέηεη θαιή γλψζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ θνξέα.  

 

 Ο ΤΠΓ κπνξεί λα επηηειεί θαη άιια θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο (π.ρ. έλαο 
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ππάιιεινο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα αζθεί ηα πξνεγνχκελα θαζήθνληά ηνπ θαη λα 

αλαιάβεη λα είλαη ΤΠΓ). Χζηφζν, ζε θάζε πεξίπησζε (φπσο αλαιχεηαη ζηε 

ζπλέρεηα) ν θνξέαο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ν ΤΠΓ έρεη ηνπο θαηάιιεινο 

πφξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ρξνληθψλ πφξσλ), ελψ επίζεο ηα ινηπά θαζήθνληά ηνπ δελ πξέπεη λα 

ζπλεπάγνληαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 

 

 

9.3 Θϋςη του ΤΠΔ – υναφεύσ υποχρεώςεισ του φορϋα 

 

Ο ΤΠΓ πξέπεη λα κπνξεί απξφζθνπηα λα επηηειεί ην έξγν ηνπ, κε αλεμάξηεην ηξφπν. 

χκθσλα κε ην άξζξν 38 παξ. 3 ηνπ ΓΚΠΓ, ν θνξέαο ηνπ ΤΠΓ (είηε ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο είηε εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία) νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηα εμήο: 

α) Ο ΤΠΓ δελ ιακβάλεη εληνιέο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

β) Ο ΤΠΓ δελ απνιχεηαη νχηε πθίζηαηαη θπξψζεηο επεηδή επηηέιεζε ηα θαζήθνληά 

ηνπ.  

γ) Ο ΤΠΓ ινγνδνηεί απεπζείαο ζην αλψηαην δηνηθεηηθφ επίπεδν ηνπ θνξέα. 

 

Σα αλσηέξσ είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλα κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ΤΠΓ. Πξάγκαηη, γηα 

λα είλαη νπζηαζηηθφο ν ξφινο ηνπ, νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην 

αθέξαην (αλ γηα παξάδεηγκα, ν ΤΠΓ εληνπίζεη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ φηη κία 

επεμεξγαζία δελ ζπληειείηαη θαηά ηνλ νξζφ ηξφπν απφ ηε ζθνπηά ηεο πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζα πξέπεη λα ην επηζεκάλεη ειεχζεξα θαη λα ιεθζεί δεφλησο 

ππφςε ε επηζήκαλζή ηνπ). Με άιια ιφγηα, θαηά ηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

νη Τπεχζπλνη Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ απνιαχνπλ απηνηέιεηαο θαη αλεμαξηεζίαο. 

 

 Ζ απηνηέιεηα θαη αλεμαξηεζία ησλ ΤΠΓ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ ππνζηήξημε 

ηεο λνκηκφηεηαο πξάμεσλ επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ κέξνπο ηνπ 

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, νη ΤΠΓ δελ κπνξνχλ λα εθπξνζσπνχλ 

ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο ζε αθξνάζεηο ηνπο ελψπηνλ ηεο Αξρήο (βι. ζρεηηθά ην 
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απφ 23/1/2020 δειηίν ηχπνπ ηεο Αξρήο
33

) 

 

 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνξέα (ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία), 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ έγθαηξε ζπκκεηνρή ηνπ ΤΠΓ 

ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη είλαη 

θαίξηαο ζεκαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθφ ν ΤΠΓ λα αληηκεησπίδεηαη σο 

ζπλνκηιεηήο ζηνπο θφιπνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο νκάδεο εξγαζίαο 

πνπ αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα σο πξνο ην ηη ζα πξέπεη λα πξάηηεη ζρεηηθψο ν νξγαληζκφο, 

ζχκθσλα θαη κε ηα φζα πξνζδηνξίδνληαη ζην [51], είλαη ε ηαθηηθή θιήζε ηνπ ΤΠΓ 

γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ζπζθέςεηο ησλ αλψηεξσλ θαη κεζαίσλ ζηειερψλ ηεο 

δηνίθεζεο, λα είλαη παξψλ φηαλ ιακβάλνληαη απνθάζεηο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη λα ηνπ δίλνληαη εγθαίξσο νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη θαηάιιειεο ζπκβνπιέο, θαζψο επίζεο θαη λα δίλεηαη 

βαξχηεηα ζηε γλψκε ηνπ: απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε γλψκε ηνπ δεζκεχεη ηε Γηνίθεζε, 

αιιά ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο, σο νξζή πξαθηηθή ζπληζηάηαη λα θαηαγξάθνληαη νη 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ αθνινπζήζεθαλ νη ζπκβνπιέο ηνπ. 

 

Κξίζηκν ζεκείν, πνπ ζπληζηά ππνρξέσζε γηα ηνλ νξγαληζκφ, είλαη λα δίλνληαη νη 

απαξαίηεηνη πφξνη ζηνλ ΤΠΓ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 παξ. 2 ηνπ 

ΓΚΠΓ, ν νξγαληζκφο ζηεξίδεη ηνλ Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ «παξέρνληαο 

απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ [ηνπ] θαη πξφζβαζε ζε 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζε πξάμεηο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη πφξνπο 

απαξαίηεηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εκπεηξνγλσζίαο ηνπ». ηε ρνξήγεζε ησλ 

απαξαίηεησλ πφξσλ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη θαη νη ρξνληθνί πφξνη, ην νπνίν 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ηδίσο φηαλ ν ΤΠΓ επηηειεί παξάιιεια θαη άιια θαζήθνληα 

(π.ρ. αλ είλαη ππάιιεινο πνπ δηαηεξεί θαη ηηο πξνεγνχκελεο αξκνδηφηεηεο θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηελ ππαιιειηθή ηνπ ζρέζε). πσο αλαθέξεηαη ζην [51], 

ζπληζηά νξζή πξαθηηθή λα νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ρξφλνπ ελαζρφιεζεο κε 

                                                           
33

 Γηαζέζηκν ζην https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/deltio-typoy-shetika-me-tin-

ekprosopisi-ton-ypeythynon-epexergasias-enopion-tis  

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/deltio-typoy-shetika-me-tin-ekprosopisi-ton-ypeythynon-epexergasias-enopion-tis
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/deltio-typoy-shetika-me-tin-ekprosopisi-ton-ypeythynon-epexergasias-enopion-tis


187 

 

ηα θαζήθνληα ηνπ ΤΠΓ φηαλ δελ επηηεινχληαη ππφ θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

Πέξαλ ησλ ρξνληθψλ πφξσλ σζηφζν, ν νξγαληζκφο νθείιεη λα ζηεξίδεη ηνλ ΤΠΓ θαη 

απφ πιεπξάο ππνδνκψλ, θαζψο επίζεο θαη λα αλαθνηλσζεί ν νξηζκφο ηνπ ζε φιν ην 

πξνζσπηθφ, καδί κε ηα θαζήθνληά ηνπ, κε ηε ζπλαθή ππνρξέσζε ηνπ ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ λα ζπλδξάκνπλ (φπσο επηηξέπνληαο πξφζβαζε, παξέρνληαο 

πιεξνθφξεζε θηι.). Βεβαίσο, ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη επίζεο, λα δηεπθνιχλεη ηε 

ζπλερή θαηάξηηζε ηνπ ΤΠΓ (π.ρ. ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα 

θαηάξηηζεο). 

 

 Αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο δνκήο ηνπ νξγαληζκνχ, κπνξεί ελδερνκέλσο λα 

απαηηείηαη ε ζχζηαζε νκάδαο ππεπζχλνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (λα ππάξρεη 

δειαδή ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ν νπνίνο λα δηνηθεί δηθφ ηνπ 

πξνζσπηθφ). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε 

εζσηεξηθή δνκή ηεο νκάδαο, θαζψο θαη ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

επηκέξνπο κειψλ ηεο [51]. 

 

 

9.4 To ενδεχόμενο ςύγκρουςησ ςυμφερόντων 

 

ηελά ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ΤΠΓ είλαη ε απαίηεζε πνπ ζέηεη ην 

άξζξν 38 παξ. 6 ηνπ ΓΚΠΓ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, εθφζνλ ν ΤΠΓ επηηειεί 

ηαπηφρξνλα θαη άιια θαζήθνληα εληφο ηνπ θνξέα, «ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν 

εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ελ ιφγσ θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο δελ 

ζπλεπάγνληαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ». Απηφ ζεκαίλεη ηδίσο, φηη ν ΤΠΓ δελ κπνξεί 

λα έρεη, εθ ησλ ινηπψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, θάπνηα ζέζε εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ε 

νπνία ηνπ επηηξέπεη λα ιακβάλεη απνθάζεηο αλαθνξηθά κε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ.  

 

πσο έρεη επηζεκάλεη θαη ε Ο.Δ. ηνπ Άξζξνπ 29 [51], ζέζεηο ζηηο νπνίεο εληνπίδνληαη 

ζπλήζσο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ ζηνπο θφιπνπο ελφο νξγαληζκνχ είλαη, κεηαμχ 

άιισλ, νη ζέζεηο ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο (φπσο, δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, δηνηθεηηθφο 

γεληθφο δηεπζπληήο, νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο, αξρίαηξνο, πξντζηάκελνο ηκήκαηνο 



188 

 

κάξθεηηλγθ, πξντζηάκελνο αλζξσπίλσλ πφξσλ ή πξντζηάκελνο ηκήκαηνο 

πιεξνθνξηθήο), αιιά θαη άιιεο ζέζεηο θαηψηεξσλ βαζκίδσλ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, 

εθφζνλ απφ ηηο ζέζεηο απηέο είλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ κέζσλ 

ηεο επεμεξγαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, αλ έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νξίζεη ΤΠΓ ν 

νπνίνο θαηέρεη κία εθ ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ, δελ πξνθχπηεη, θαη‘ αξρήλ, εθπιήξσζε 

ηεο ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΓΚΠΓ. Βέβαηα, επεηδή θάζε νξγαληζκφο έρεη 

δηαθνξεηηθή νξγαλσηηθή δνκή, ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλά 

πεξίπησζε. 

Παξάδεηγκα: Έλαο Γεκφζηνο θνξέαο δηαζέηεη εηδηθφ Σκήκα Αζθάιεηαο Γηθηχσλ. Ο 

Πξντζηάκελνο απηνχ είλαη ππεχζπλνο, δηά ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, γηα δεηήκαηα αζθάιεηαο 

δηθηχνπ (δηαρείξηζε θηλδχλσλ αζθαιείαο, αλίρλεπζε/αληηκεηψπηζε επηζέζεσλ 

αζθαιείαο, έγθαηξε εηζήγεζε γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θηι.). 

Ο Πξντζηάκελνο, ιφγσ ηνπ ξφινπ ηνπ, κπνξεί αλ ρξεηαζηεί λα έρεη πξφζβαζε ζε 

νπνηνδήπνηε αξρείν θαηαγξαθήο (log file), πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη έλα 

εηθαδφκελν, βάζεη ελδείμεσλ, πεξηζηαηηθφ. 

 

Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάδεηαη φηη ν ελ ιφγσ Πξντζηάκελνο δελ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη 

ξφιν ΤΠΓ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, ιφγσ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

 

9.5 Δημοςιοπούηςη ςτοιχεύων ΤΠΔ 
Σα ζηνηρεία ηνπ ΤΠΓ γλσζηνπνηνχληαη ζηελ επνπηηθή Αξρή (άξζξν 37 παξ. 7 ηνπ 

ΓΚΠΓ). Δπίζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ απνηεινχλ ηκήκα ηεο ελεκέξσζεο πνπ νθείιεη λα 

παξέρεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξνο ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε 

ηα φζα ήδε είδακε ζηελ Δλφηεηα 6: φπσο ξεηά αλαθέξεη ε αλσηέξσ δηάηαμε, ηα 

ζηνηρεία ηνπ πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη. Δμάιινπ, φπσο πξνβιέπεηαη θαη ζην άξζξν 38 

παξ. 4, «ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ ππεχζπλν 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ γηα θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπο πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη κε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο (…)».   

 

Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΓ ηα νπνία δεκνζηεχνληαη ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ καδί ηνπ 
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(ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή/θαη ζπγθεθξηκέλνο ηειεθσληθφο αξηζκφο ή/θαη 

ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ – ηα νπνία πξέπεη λα είλαη 

ιεηηνπξγηθά). Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 παξ. 7 ηνπ ΓΚΠΓ, δελ 

απαηηείηαη ε δεκνζηνπνίεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ ΤΠΓ (ρσξίο βεβαίσο λα απνθιείεηαη, 

εθφζνλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία θξίλεη αλάινγα). 

Βέβαηα, ε αλαθνίλσζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ ΤΠΓ ζηελ επνπηηθή Αξρή είλαη 

ππνρξεσηηθή. 

 

 Πξέπεη λα απνζαθεληζηεί φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ 

ησλ δεδνκέλσλ είλαη, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ Δλφηεηα 6, ππνρξέσζε ηνπ 

ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ ζπληζηά ππνρξέσζε ηνπ ΤΠΓ. Ο 

ΤΠΓ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ σο πξνο ην λα ηνπο 

δψζεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο (π.ρ. αλ ππάξρνπλ απνξίεο, παξά ηελ ελεκέξσζε 

πνπ (νθείιεη λα) παξέρεη ν νξγαληζκφο, σο πξνο ην πψο λα αζθεζεί έλα 

δηθαίσκα). 

 

 

 

Δπίζεο, θαιή πξαθηηθή θαηά ηελ Ο.Δ ηνπ Άξζξνπ 29, είλαη λα γλσζηνπνηεί ν 

νξγαληζκφο ην φλνκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΓ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ, 

δεκνζηεχνληάο ηα, γηα παξάδεηγκα, ζην ελδνδίθηπφ ηνπ, ζηνλ εζσηεξηθφ ηειεθσληθφ 

θαηάινγν θαη ζηα νξγαλνγξάκκαηά ηνπ [51]. 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Με βάζε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ θνξέα ζαο, 

θαηνλνκάζηε ηξεηο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο νη θάηνρνί ηνπο δελ ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ σο 

ΤΠΓ.   

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο θαιείηαη λα ππεξαζπηζηεί 

ηνλ εαπηφ ηνπ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ αλαθνξηθά κε δήηεκα πνπ άπηεηαη πηζαλήο 

παξάλνκεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ 

απνθαζίδεη λα αλαιάβεη ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ, ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, ν ΤΠΓ 

(εζσηεξηθφο ηνπ θνξέα) πνπ γλσξίδεη πιήξσο ην λνκηθφ πιαίζην θαη είλαη ζε ζέζε λα 

πείζεη φηη ν νξγαληζκφο ελήξγεζε φπσο πξέπεη. 

α) ρνιηάζηε ζρεηηθά ηελ σο άλσ απφθαζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ εθπξνζψπεζή 
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ηνπ. 

β) Αλ ν ΤΠΓ δελ είλαη εζσηεξηθφο αιιά εμσηεξηθφο, ζα άιιαδε θάηη ζην σο άλσ 

ζρφιηφ ζαο γηα ηελ πεξίπησζε α); 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: ηελ ηζηνζειίδα δεκφζηνπ θνξέα, ζην θείκελν 

ελεκέξσζεο πξνο ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ αλαθέξεηαη, σο πξνο ηνλ ΤΠΓ, ην 

εμήο:  

 

Μπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ Υπεχζπλν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ 

γηα θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ, ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε dpo@foreasA.gr 

 

Δίλαη ζπκβαηή ε ελ ιφγσ ελεκέξσζε κε ηηο  ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα γηα 

δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΓ; 

 

9.6 Βιβλιογραφύα για περιςςότερη μελϋτη 
 

1. Working Party 29, ―Guidelines on Data Protection Officer‖, 2017. Γηαζέζηκν 

ζην  https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048/en (θαη ζηα 

ειιεληθά) 

2. T4DATA, «Σhe DPO Handbook - Guidance for data protection officers in the 

public and quasi‐public sectors on how to ensure compliance with the 

European Union General Data Protection Regulation‖, 2019. Γηαζέζηκν ζην 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/T4DATA-

The+DPO+Handbook.pdf (πεξηέρεη ρξήζηκν πιηθφ θαη γηα άιιεο ελφηεηεο)    

mailto:dpo@foreasA.gr
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048/en
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/T4DATA-The+DPO+Handbook.pdf
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/T4DATA-The+DPO+Handbook.pdf


191 

 

 

10. Τποχρεώςεισ τεχνικού και οργανωτικού χαρακτόρα  

 
Σν άξζξν 24 ηνπ ΓΚΠΓ πεξηγξάθεη ην γεληθφ πιαίζην γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηερληθνχ 

θαη νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 1 απηνχ: 

 

 «Λακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη ηνπο θηλδχλνπο δηαθνξεηηθήο πηζαλφηεηαο επέιεπζεο θαη 

ζνβαξφηεηαο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο εθαξκφδεη θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη θαη λα κπνξεί λα απνδεηθλχεη φηη ε επεμεξγαζία 

δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Τα ελ ιφγσ κέηξα επαλεμεηάδνληαη 

θαη επηθαηξνπνηνχληαη φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην». 

 

Οη θίλδπλνη πξνζδηνξίδνληαη ηδίσο κε βάζε ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα 

αλαθχςνπλ γηα ηα ζηγφκελα πξφζσπα αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα επέιεπζήο ηνπο: ηφζν 

ε ζνβαξφηεηα φζν θαη ε πηζαλφηεηα επέιεπζεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε θχζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

επεμεξγαζίαο. Σέηνηνη θίλδπλνη γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ αλαθχπηνπλ φηαλ (βι. θαη αηηηνινγηθή ζθέςε 75 ηνπ ΓΚΠΓ):  

i) ππάξρεη ελδερφκελν ζσκαηηθήο, πιηθήο ή κε πιηθήο βιάβεο γηα ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ, ηδίσο φηαλ ε επεμεξγαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθξίζεηο, θαηάρξεζε ή 

ππνθινπή ηαπηφηεηαο, νηθνλνκηθή απψιεηα, βιάβε θήκεο, απψιεηα ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ 

επαγγεικαηηθφ απφξξεην, παξάλνκε άξζε ηεο ςεπδσλπκνπνίεζεο, ή νπνηαδήπνηε 

άιιε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ή θνηλσληθή δεκηά 

ii) ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξεζνχλ ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ ηνπο ή λα εκπνδίδνληαη απφ ηελ άζθεζε ειέγρνπ επί ησλ δεδνκέλσλ ηνπο 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

iii) ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία 

απνθαιχπηνπλ θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, πνιηηηθά θξνλήκαηα, ζξεζθεία ή 
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θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο ή ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθάηα θαη γίλεηαη επεμεξγαζία 

γελεηηθψλ δεδνκέλσλ, δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ 

ηε ζεμνπαιηθή δσή ή πνηληθέο θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα, 

iv) αμηνινγνχληαη πξνζσπηθέο πηπρέο, ηδίσο φηαλ επηρεηξείηαη αλάιπζε ή πξφβιεςε 

πηπρψλ πνπ αθνξνχλ ηηο επηδφζεηο ζηελ εξγαζία, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ 

πγεία, πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ή ζπκθέξνληα, ηελ αμηνπηζηία ή ηε ζπκπεξηθνξά, ηε 

ζέζε ή κεηαθηλήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πξνζσπηθά πξνθίι, 

v) ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα επάισησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηδίσο παηδηψλ, 

vi) ε επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη κεγάιε πνζφηεηα δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη επεξεάδεη κεγάιν αξηζκφ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ. 

 

ην ίδην άξζξν αλαθέξεηαη φηη ηα σο άλσ αλαθεξφκελα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά 

κέηξα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ, φηαλ δηθαηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο, ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. 

 

Δπί ηεο νπζίαο, ν ΓΚΠΓ ζέηεη σο γεληθή ππνρξέσζε ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, λα 

πινπνηεί κία ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ηε λφκηκε 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ππφ ην θσο ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ 

αλαθχπηνπλ γηα θάζε πεξίπησζε νη νπνίνη πξέπεη λα εληνπίδνληαη θαη λα 

αμηνινγνχληαη, έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη ηεθκεξησκέλα ηα θαηάιιεια κέηξα 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

ην ππφινηπν κέξνο ηεο Δλφηεηαο απηήο αλαιχνληαη επηκέξνπο ππνρξεψζεηο πξνο 

εθπιήξσζε ηεο σο άλσ αλαθεξφκελεο γεληθφηεξεο ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 24. 

πσο ζα πεξηγξαθεί ζηε ζπλέρεηα, θάπνηεο εθ ησλ εηδηθψλ απηψλ ππνρξεψζεσλ 

αθνξνχλ θαη εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία. 

10.1 Οργανωτικϊ και τεχνικϊ μϋτρα αςφϊλειασ 
 

 

Ζ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, φπσο 
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ήδε είδακε αξρηθά θαη ζηελ Δλφηεηα 4 φπνπ ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα 

ησλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ κία εθ ησλ ζεκειησδψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε λφκηκε 

επεμεξγαζία ηνπο. 

 

H ζρεηηθή ππνρξέσζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, αιιά θαη ηνπ εθηεινχληνο ηελ 

επεμεξγαζία, πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 32 ηνπ ΓΚΠΓ, φπνπ ζηελ παξ. 1 απηνχ 

αλαθέξεηαη φηη: 

 

 «Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ην θφζηνο εθαξκνγήο θαη ηε θχζε, ην 

πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη ηνπο 

θηλδχλνπο δηαθνξεηηθήο πηζαλφηεηαο επέιεπζεο θαη ζνβαξφηεηαο γηα ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαη ν εθηειψλ 

ηελ επεμεξγαζία εθαξκφδνπλ θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ην θαηάιιειν επίπεδν αζθάιεηαο έλαληη ησλ θηλδχλσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, θαηά πεξίπησζε: 

 α) ηεο ςεπδσλπκνπνίεζεο θαη ηεο θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, 

 β) ηεο δπλαηφηεηαο δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ, ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ επεμεξγαζίαο 

ζε ζπλερή βάζε, 

 γ) ηεο δπλαηφηεηαο απνθαηάζηαζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο πξφζβαζεο ζε 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε εχζεην ρξφλν ζε πεξίπησζε θπζηθνχ ή ηερληθνχ 

ζπκβάληνο, 

 δ) δηαδηθαζίαο γηα ηελ ηαθηηθή δνθηκή, εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηερληθψλ θαη ησλ νξγαλσηηθψλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο.» 

 

Οπζηαζηηθά, ν ΓΚΠΓ ζέηεη σο ππνρξέσζε ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, αιιά θαη 

ζηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία, λα πξαγκαηνπνηεί κία αλάιπζε θαη δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη 

ηεθκεξησκέλα ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο γηα ην πνηα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα 
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αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ
34

. Οη θίλδπλνη αζθάιεηαο, νη νπνίνη πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, απνξξένπλ ηδίσο απφ ην 

ελδερφκελν ηπραίαο ή παξάλνκεο θαηαζηξνθήο, απψιεηαο, αιινίσζεο, άλεπ αδείαο 

θνηλνιφγεζεο ή πξνζπέιαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

δηαβηβάζηεθαλ, απνζεθεχηεθαλ ή ππνβιήζεθαλ θαη' άιιν ηξφπν ζε επεμεξγαζία. 

Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ θηλδχλσλ αζθάιεηαο, απηνί πξνζδηνξίδνληαη ηδίσο κε βάζε 

ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα αλαθχςνπλ γηα ηα ζηγφκελα πξφζσπα αιιά θαη 

ηελ πηζαλφηεηα επέιεπζήο ηνπο: γηα παξάδεηγκα, κεγαιχηεξνο θίλδπλνο ππάξρεη γηα 

ηε δηαξξνή δεδνκέλσλ πγείαο Γεκνηψλ απφ φ,ηη απφ ηε  δηαξξνή δηεπζχλζεσλ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ Γεκνηψλ (ε ζνβαξφηεηα είλαη ζαθψο πςειφηεξε ζηελ 

πξψηε πεξίπησζε), ελψ αληίζηνηρα κεγαιχηεξνη θίλδπλνη ππάξρνπλ γηα κία 

επεμεξγαζία επί κίαο βάζεο δεδνκέλσλ ε νπνία είλαη πξνζπειάζηκε κέζσ 

Γηαδηθηχνπ απφ φ,ηη επί κίαο βάζεο δεδνκέλσλ ε νπνία δελ είλαη πξνζπειάζηκε κέζσ 

Γηαδηθηχνπ (ε πηζαλφηεηα θαθφβνπιεο πξφζβαζεο ζηελ βάζε είλαη ζαθψο 

πςειφηεξε ζηελ πξψηε πεξίπησζε). 

 

Σα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ θάησζη ζηφρσλ
35

: 

  

1) Δκπηζηεπηηθφηεηα (Confidentiality): Σα δεδνκέλα δελ πξέπεη λα απνθαιχπηνληαη 

ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

2) Αθεξαηφηεηα (Integrity): Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη αθξηβή, αθέξαηα θαη γλήζηα 

– φρη εζθαικέλα, αιινησκέλα ή κε ελεκεξσκέλα. 

3) Γηαζεζηκφηεηα (Availability): Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα φπνηε 

απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπο. 

 

Παξάδεηγκα (βαζηζκέλν ζε παξάδεηγκα απφ ην [52], αιιά εκπινπηηζκέλν): Έλα 

παξάδεηγκα παξαβίαζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο κηαο ζπζθεπήο ε νπνία 

                                                           
34

 Αλάιπζε νξγαλσηηθψλ θαη ηερληθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο δίλεηαη ζηελ Δλφηεηα 15. 
35

 Οη ελ ιφγσ ζηφρνη αθνξνχλ γεληθφηεξα ηελ αζθάιεηα νπνηνπδήπνηε είδνπο πιεξνθνξίαο – φρη κφλν 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ο ΓΚΠΓ βέβαηα εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. 
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πεξηέρεη έλα αληίγξαθν βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, ε νπνία 

πεξηέρεη πξνζσπηθά δεδνκέλα (π.ρ. δεδνκέλα πνιηηψλ πνπ επεμεξγάδεηαη έλα 

Τπνπξγείν). Αθφκα θαη αλ δελ ππάξμεη απψιεηα ή θινπή ηεο βάζεο, αιιά θάπνηνο κε 

εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο θαηαθέξεη λα απνθηήζεη πξφζβαζε θαη λα ιάβεη 

αληίγξαθν - είηε κεξηθφ είηε πιήξεο - απηήο, ηφηε πάιη ππάξρεη απψιεηα 

εκπηζηεπηηθφηεηαο (γηα παξάδεηγκα, κία ηέηνηα πξφζβαζε κπνξεί λα απνθηεζεί κέζσ 

δηαδηθηπαθήο επίζεζεο, ε νπνία εθκεηαιιεχηεθε θάπνην θελφ αζθάιεηαο).  

 

Έλα παξάδεηγκα παξαβίαζεο αθεξαηφηεηαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ πεξίπησζε 

φπνπ ζε κία βάζε δεδνκέλσλ κε πξνζσπηθά δεδνκέλα, θάπνηνο θαθφβνπινο ρξήζηεο 

αιινηψλεη ην πεξηερφκελν θάπνησλ θαηαρσξήζεσλ.  

 

Παξαδείγκαηα απψιεηαο ηεο δηαζεζηκφηεηαο πεξηιακβάλνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ηα 

δεδνκέλα έρνπλ δηαγξαθεί είηε ηπραία είηε απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 

Απψιεηα ηεο δηαζεζηκφηεηαο ελδέρεηαη επίζεο λα πξνθχςεη φηαλ δηαηαξάζζεηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ, γηα παξάδεηγκα, ιφγσ 

δηαθνπήο ξεχκαηνο ή ιφγσ δηαδηθηπαθήο επίζεζεο αζθαιείαο, κε απνηέιεζκα λα 

θαζίζηαληαη, γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, κε δηαζέζηκα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα. Απψιεηα δηαζεζηκφηεηαο ππάξρεη θαη αλ «θαηαζηξαθεί» έλα αξρείν κε 

πξνζσπηθά δεδνκέλα, ρσξίο δπλαηφηεηα επαλάθηεζεο (π.ρ, «ρηχπεκα» ηνπ ζθιεξνχ 

δίζθνπ ζηνλ νπνίν απηά έρνπλ απνζεθεπηεί ςεθηαθά ρσξίο λα ππάξρεη θαλελφο 

είδνπο αληίγξαθν αζθαιείαο ή θαηαζηξνθή έληππσλ θαθέισλ απφ, π.ρ., πιεκκχξα, 

γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρνπλ αληίγξαθα). 

 

Ο ΓΚΠΓ δελ επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα αζθάιεηαο: γίλεηαη κελ κία εηδηθή 

αλαθνξά ζηελ ςεπδσλπκνπνίεζε θαη ζηελ θξππηνγξάθεζε (νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη 

ζηε ζπλέρεηα, ελψ πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο ζα αθνινπζήζεη ζηελ Δλφηεηα 15), φρη 

φκσο σο ππνρξεσηηθέο αιιά σο ελδεδεηγκέλεο πξνο εμέηαζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

πινπνίεζήο ηνπο, ππφ ην πξίζκα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αζθάιεηαο. Πξάγκαηη, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα κέηξα αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα απνθαζίδνληαη απφ ηνλ θάζε 

νξγαληζκφ (ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία) θαηφπηλ κίαο 

πξνζεθηηθήο απνηίκεζεο θηλδχλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ 
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πεξηγξάθεη ην άξζξν 32. ε θάζε πεξίπησζε, ε αζθάιεηα απνηειεί κία ζπλερή 

δηαδηθαζία, αθνχ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο πξέπεη λα επαλα-

αμηνινγείηαη βάζεη ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο: γηα παξάδεηγκα, λέεο επηζέζεηο 

αζθαιείαο αλαθχπηνπλ ζπλερψο, νπφηε πξέπεη λα αμηνινγείηαη έγθαηξα ε αλάγθε 

θαηάιιειεο επηθαηξνπνίεζεο/αλαβάζκηζεο ησλ ππαξρφλησλ κέηξσλ αζθάιεηαο. 

 

 Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηππνπνηεκέλεο κεζνδνινγίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

αζθάιεηαο, ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα εθαξκφζεη έλαο νξγαληζκφο: ν ΓΚΠΓ δελ 

«ππαγνξεχεη» θάπνηα ζπγθεθξηκέλε.  

 Δπίζεο, ν ΓΚΠΓ δελ επηβάιιεη ηελ ιήςε θάπνηαο πηζηνπνίεζεο αζθάιεηαο (π.ρ. 

ISO 27001). Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη ρξήζηκν γηα έλαλ νξγαληζκφ λα 

πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο έηζη ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε θάπνην 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν αζθάιεηαο ή/θαη λα ιάβεη πηζηνπνίεζε πξνο 

ηνχην. Χζηφζν, κία ηέηνηα πηζηνπνίεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή, ελψ επίζεο ε 

ηπρφλ χπαξμή ηεο δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο παλάθεηα σο πξνο ηε ζπκκφξθσζε 

ηνπ νξγαληζκνχ κε ηηο ππνρξεψζεηο αζθάιεηαο πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 32 

ηνπ ΓΚΠΓ. 

 

10.1.1. Οι ϋννοιεσ τησ ψευδωνυμοπούηςησ και τησ κρυπτογρϊφηςησ 
 

Ζ ςεπδσλπκνπνίεζε ήηαλ αλέθαζελ γλσζηή σο κία ηερληθή «αληηθαηάζηαζεο ησλ 

αλαγλσξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ελφο πξνζψπνπ κε λέα αλαγλσξηζηηθά, ηα νπνία φκσο δελ 

επηηξέπνπλ απφ κφλα ηνπο ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ πξνζψπνπ» [53]. Σα λέα απηά 

αλαγλσξηζηηθά νλνκάδνληαη ςεπδψλπκα.  Ίζσο ν πην απιφο ηξφπνο λα γίλεη θαη‘ 

αξράο θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο ςεπδσλπκνπνίεζεο είλαη ην παξάδεηγκα ζηελ Δηθφλα 

3, ζηελ νπνία κπνξνχκε λα δνχκε φηη ηα πξαγκαηηθά νλνκαηεπψλπκα ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ (ηα νπνία ζαθψο, ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, δχλαληαη λα 

ηαπηνπνηήζνπλ επαθξηβψο ηα θπζηθά πξφζσπα) έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ 

αλαγλσξηζηηθά άιινπ ηχπνπ (ςεπδψλπκα) ηεο κνξθήο Α, Β, Γ, Γ – εθ ησλ νπνίσλ 

δελ κπνξεί θάπνηνο ηξίηνο λα εληνπίζεη ζε πνηα πξφζσπα αληηζηνηρνχλ.  
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Δηθφλα 3 - Μία απιή πεξίπησζε ςεπδσλπκνπνίεζεο 
 

Σν πξψην – κε βάζε ηε γλψζε καο - λνκηθφ θείκελν ζην νπνίν εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο 

ςεπδσλπκνπνίεζεο είλαη ν ΓΚΠΓ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν νξηζκφ 

ζην άξζξν 4 ηνπ ΓΚΠΓ: 

 

«Χεπδσλπκνπνίεζε είλαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαηά 

ηξφπν ψζηε ηα δεδνκέλα λα κελ κπνξνχλ πιένλ λα απνδνζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ρσξίο ηε ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, εθφζνλ 

νη ελ ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηεξνχληαη ρσξηζηά θαη ππφθεηληαη ζε 

ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ ζε ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν». 

 

Άξα, ζχκθσλα κε ην ΓΚΠΓ, ε ςεπδσλπκνπνίεζε είλαη κία επεμεξγαζία πνπ 

απνζθνπεί ζηελ απφθξπςε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ – σζηφζν, ε 

επαλαηαπηνπνίεζε κπνξεί λα θαηαζηεί εθηθηή, εθφζνλ αμηνπνηεζνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο,  νη νπνίεο φκσο πξέπεη αθξηβψο γηα απηφ λα κελ 

ηεξνχληαη καδί κε ηα ςεπδσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα θαη λα πξνζηαηεχνληαη. ην 

απιφ παξάδεηγκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Δηθφλα 3, νη ζπκπιεξσκαηηθέο απηέο 

πιεξνθνξίεο είλαη ν πίλαθαο αληηζηνηρίζεσλ «Mary Adams   A», «John Brown  

B» θ.ν.θ. – ν νπνίνο πξάγκαηη πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ αζέκηηεο πξνζπειάζεηο. 

 

 Ζ ςεπδσλπκνπνίεζε δελ είλαη ζεκαληηθή κφλν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

επεμεξγαζίαο. Δίλαη σο έλλνηα ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηελ αξρή ηεο 

ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ν επηδησθφκελνο ζθνπφο 
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επεμεξγαζίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ρξήζε ςεπδσλχκσλ αληί ησλ πξαγκαηηθψλ 

αλαγλσξηζηηθψλ ηνπ ρξήζηε, ηφηε νπζηαζηηθά ε ςεπδσλπκνπνίεζε θαζίζηαηαη 

ππνρξεσηηθή δηφηη δηαθνξεηηθά παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ηζρχεη ηδίσο – αλ θαη φρη απνθιεηζηηθψο – ζε 

πεξηπηψζεηο επηζηεκνληθήο έξεπλαο (βι. άξζξν 89 ηνπ ΓΚΠΓ – ελψ εηδηθή 

ζπδήηεζε ππάξρεη ζηελ Δλφηεηα 14). Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο εμάιινπ πνπ 

γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηελ ςεπδσλπκνπνίεζε, φπσο είδακε, θαη ζην άξζξν 25 

ηνπ ΓΚΠΓ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ήδε απφ ην ζρεδηαζκφ (βι. 

Δλφηεηα 8). Μεγαιχηεξε ζπδήηεζε γηα ηελ ςεπδσλπκνπνίεζε, ε νπνία δχλαηαη 

λα επηηχρεη δηάθνξνπο ζθνπνχο, παξαηίζεηαη ζηελ Δλφηεηα 15. 

 

Αλ θαη ζα γίλεη εηδηθφηεξε αλάιπζε ζηελ Δλφηεηα 15,  είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί 

ήδε απφ απηφ ην ζεκείν φηη ηα ςεπδσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα εμαθνινπζνχλ λα 

ζεσξνχληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Υξήζηκεο πεγέο γηα ηελ 

ςεπδσλπκνπνίεζε είλαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ ENISA [54], [55].  

 

Ζ θξππηνγξάθεζε απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ν θαη‘ εμνρήλ κεραληζκφο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζπλνιηθά. Καη εδψ παξαζέηνπκε 

έλα αληίζηνηρν απιφ ζρήκα (βι. Δηθφλα 4), ζην νπνίν θαίλεηαη φηη ηα αξρηθά 

πξνζσπηθά δεδνκέλα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κία κε αλαγλψζηκε, αθαηάιεπηε κνξθή 

(θξππηνγξαθεκέλα δεδνκέλα). Απηφ ζπληειέζηεθε κέζσ κίαο δηαδηθαζίαο πνπ 

ιέγεηαη αιγφξηζκνο θξππηνγξάθεζεο, ζηελ νπνία ππεηζέξρεηαη θαη κία πνζφηεηα πνπ 

είζηζηαη λα ιέγεηαη θιεηδί θξππηνγξάθεζεο : εάλ θξππηνγξαθεζνχλ ηα ίδηα αθξηβψο 

δεδνκέλα, κε ηνλ ίδην αθξηβψο αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο αιιά κε δηαθνξεηηθφ 

θιεηδί, ζα πξνθχςνπλ δηαθνξεηηθά θξππηνγξαθεκέλα δεδνκέλα. Ζ θξππηνγξάθεζε 

είλαη αληηζηξεπηή σο δηαδηθαζία – δειαδή, έρνληαο ην θξππηνγξαθεκέλν θείκελν, 

κπνξεί λα αλαθηεζεί ην αξρηθφ – εθφζνλ είλαη γλσζηά ηφζν ην πνηνο αιγφξηζκνο 

θξππηνγξάθεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε
36

 φζν θαη ην θιεηδί απνθξππηνγξάθεζεο
37

. Ζ 

                                                           
36

 Πξέπεη βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη ην πνηνη αιγφξηζκνη θξππηνγξάθεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά 

δελ είλαη κία πιεξνθνξία πνπ κέλεη κπζηηθή – ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα θξππηνγξαθηθά πξφηππα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Άξα, ζεσξνχκε φηη έλαο επίδνμνο ππνθινπέαο έρεη (θαη πξάγκαηη έρεη ή κπνξεί 

εχθνια λα έρεη) γλψζε ηνπ πνηνο αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηήζεθε.  
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αζθάιεηά ηνπο έγθεηηαη ζηε κπζηηθφηεηα ηνπ θιεηδηνχ απνθξππηνγξάθεζεο – φζν 

απηφ δελ ην γλσξίδεη θάπνηνο, δελ κπνξεί λα αλαθηήζεη ηα αξρηθά δεδνκέλα (ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε βέβαηα φηη ρξεζηκνπνηείηαη θξππηνγξαθηθφο αιγφξηζκνο πνπ είλαη 

αζθαιήο ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα, θάζε θνξά, ηερλνινγία).  

 

 

Δηθφλα 4 - Μία απιή πεξίπησζε θξππηνγξάθεζεο 
 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θξππηνγξάθεζε δχλαηαη λα επηηχρεη θαη άιινπο 

ζηφρνπο αζθάιεηαο, φπσο ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (αθνχ ππάξρνπλ 

θξππηνγξαθηθέο ηερληθέο πνπ επηηξέπνπλ, ζε έλαλ λφκηκν απνδέθηε, λα δηαπηζηψλεη 

αλ έλα αξρείν έρεη αιινησζεί/ηξνπνπνηεζεί ή φρη), αιιά θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ δεκηνπξγνχ ελφο αξρείνπ ή/θαη ηνπ απνζηνιέα απηνχ (γηα 

παξάδεηγκα, νη ςεθηαθέο ππνγξαθέο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ θξππηνγξαθίαο). Σν ζχλνιν ησλ θξππηνγξαθηθψλ ηερληθψλ, 

κε ηα δηάθνξα νθέιε ηνπο, εθθεχγνπλ πξνθαλψο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο: 

πεξηζζφηεξε ζπδήηεζε ζα γίλεη ζηελ Δλφηεηα 15,  ελψ κία ρξήζηκε πεγή, γηα φζνπο 

ζέινπλ λα εκβαζχλνπλ, είλαη ε [56]. 

 

 Απφ ηα αλσηέξσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε θξππηνγξάθεζε είλαη δηαθνξεηηθή ηεο 

ςεπδσλπκνπνίεζεο θαη ελ ηέιεη εμππεξεηεί, ζηε γεληθή πεξίπησζε, άιινπο 

ζηφρνπο αζθάιεηαο: γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξεί λα γίλεη ζηαηηζηηθή αλάιπζε επί 

                                                                                                                                                                      
37

 Σν θιεηδί απνθξππηνγξάθεζεο κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε ην θιεηδί θξππηνγξάθεζεο (πεξίπησζε 

ζπκκεηξηθνχ θξππηνγξαθηθνχ αιγφξηζκνπ) αιιά κπνξεί θαη φρη (πεξίπησζε αζχκκεηξνπ 

θξππηνγξαθηθνχ αιγφξηζκνπ). 



200 

 

θξππηνγξαθεκέλσλ δεδνκέλσλ
38

, θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη γηα ηα 

ςεπδσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα. Πάλησο, ππάξρεη κία ζπζρέηηζε ησλ δχν απηψλ 

ελλνηψλ ππφ ηελ έλλνηα φηη ζα κπνξνχζε – σο κία εθ πνιιψλ δπλαηνηήησλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ θαηάιιεια ςεπδσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα - λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θξππηνγξαθηθφο αιγφξηζκνο γηα ηελ επίηεπμε 

ςεπδσλπκνπνίεζεο (βι., π.ρ. [54], [55]).  

 

10.2 Διαχεύριςη περιςτατικών παραβύαςησ δεδομϋνων προςωπικού 

χαρακτόρα  
 

 

Χο παξαβίαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 

ηνπ ΓΚΠΓ, ««ε παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο πνπ νδεγεί ζε ηπραία ή παξάλνκε 

θαηαζηξνθή, απψιεηα, κεηαβνιή, άλεπ άδεηαο θνηλνιφγεζε ή πξφζβαζε δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δηαβηβάζηεθαλ, απνζεθεχηεθαλ ή ππνβιήζεθαλ θαη' άιιν 

ηξφπν ζε επεμεξγαζία». πλεπψο, θάζε ηέηνηα παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο ζπληζηά 

πεξηζηαηηθφ παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Οπζηαζηηθά, εθφζνλ 

ιάβεη ρψξα πεξηζηαηηθφ παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, έρεη πιεγεί 

ηνπιάρηζηνλ έλαο εθ ησλ ζηφρσλ αζθάιεηαο – ήηνη εκπηζηεπηηθφηεηα, αθεξαηφηεηα 

ή/θαη δηαζεζηκφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, φια φζα αλαθέξνληαη ζην παξάδεηγκα ηεο 

Δλφηεηαο 10.1 απνηεινχλ νπζηαζηηθά, αλεμαηξέησο, παξαδείγκαηα πεξηζηαηηθψλ 

παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

Γεληθφηεξα, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ – δειαδή ε ζέζπηζε 

θαη πινπνίεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζή ηνπο – 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ νξγαλσηηθφ κέηξν αζθάιεηαο (θαη, σο ηέηνην, ζα κπνξνχζε 

λα ζεσξεζεί φηη ε αλάγθε απνηειεζκαηηθήο ηνπο δηαρείξηζεο πξνθχπηεη έκκεζα θαη 

απφ ηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο αζθάιεηαο ηνπ πξναλαθεξζέληνο άξζξνπ 32). Ο ΓΚΠΓ 

σζηφζν πξνρσξά έλα βήκα πεξαηηέξσ θαη ζέηεη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο γηα 

ηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ 

παξαβίαζεο. 

                                                           
38

 Βέβαηα, ππάξρνπλ πξνεγκέλεο ηερληθέο θξππηνγξάθεζεο πνπ επηηξέπνπλ θάπνην ζχλνιν 

ππνινγηζκψλ επί θξππηνγξαθεκέλσλ δεδνκέλσλ, θαη ρσξίο ηε γλψζε ηνπ θιεηδηνχ 

απνθξππηνγξάθεζεο. Μία ζπδήηεζε ζα γίλεη ζηελ Δλφηεηα 15. 
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πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα φζα πξνδηαγξάθνληαη ζηα άξζξα 33 θαη 34 ηνπ 

ΓΚΠΓ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη ηηο εμήο ππνρξεψζεηο: 

1) Μφιηο ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ, νθείιεη – εθφζνλ εθ ηνπ πεξηζηαηηθνχ 

ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί θίλδπλνο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ – λα ππνβάιεη γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επνπηηθή 

αξρή
39

 εληφο 72 σξψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε γλσζηνπνίεζε ππνβιεζεί κεηά 

ηελ πάξνδν 72 σξψλ, ηφηε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ηεθκεξίσζε γηα ηελ ελ 

ιφγσ θαζπζηέξεζε. 

2) Δάλ νη θίλδπλνη γηα ηα ζηγφκελα πξφζσπα είλαη πςεινί, ηφηε ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο πξέπεη ηα ελεκεξψζεη ακειιεηί. 

3) ε θάζε πεξίπησζε (είηε ζπληξέρεη θίλδπλνο, αλεμαξηήησο έθηαζεο απηνχ, 

είηε φρη), ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα θαηαγξάςεη ην πεξηζηαηηθφ 

εζσηεξηθά.  

 

Πξηλ αλαιχζνπκε πεξαηηέξσ ην πεξηερφκελν ηεο σο άλσ αλαθεξφκελεο 

γλσζηνπνίεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζηελ Αξρή, ην πεξηερφκελν ηεο ελεκέξσζεο – φηαλ 

απηή γίλεηαη – ησλ ζηγφκελσλ πξνζψπσλ, θαζψο επίζεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

εζσηεξηθήο θαηαγξαθήο/ηεθκεξίσζεο πνπ γίλεηαη γηα θάζε πεξηζηαηηθφ, ζα πξέπεη λα 

δψζνπκε έκθαζε ζην φηη, εθ ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ, ζπλάγεηαη φηη ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο θαιείηαη λα θάλεη πνιχ γξήγνξα κία ζηάζκηζε/αμηνιφγεζε ηεο 

ζνβαξφηεηαο ησλ ζπλεπεηψλ απφ ην θάζε πεξηζηαηηθφ: ε ζηάζκηζε απηή ζα 

θαζνξίζεη, ηειηθά, θαη ηηο αθξηβείο ηνπ ππνρξεψζεηο. Μάιηζηα, αλαθνξηθά κε ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ζηγφκελσλ πξνζψπσλ (φηαλ απηή απαηηείηαη), παξφιν πνπ δελ 

ππάξρεη ξεηή αλαθνξά ζε ρξνληθφ πεξηζψξην εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ιακβάλεη 

ρψξα, ε θξάζε «ακειιεηί» ζεκαίλεη «ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ» - θαη, άξα, πξαθηηθά, 

αλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο εληφο 72 σξψλ ζηελ Αξρή έρνπλ ήδε 

αμηνινγεζεί νη θίλδπλνη, απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, σο πςεινί, ε ελεκέξσζε 

ζηα ζηγφκελα πξφζσπα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε λα γίλεη ακέζσο κεηά, ρσξίο 

θαζπζηέξεζε. 
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 Πξνθαλψο, γηα πεξηζηαηηθφ παξαβίαζεο δεδνκέλσλ θνξέα ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, ε αξκφδηα αξρή 

είλαη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 
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Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο πεξηγξάθνληαη εχιεπηα ζην αθφινπζν ζρήκα (βαζηζκέλν 

ζην [52] 

 

 

ρήκα 1 - Γηάγξακκα γηα ηε δηαδηθαζία αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο 

δεδνκέλσλ 
 

Σν πλεχκα πνπ δηέπεη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33 θαη 34 είλαη ε έκθαζε πνπ πξέπεη 

λα δίλεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζην λα θάλεη ακέζσο ελέξγεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζνχλ νη 

ζπλέπεηεο απφ απηφ γηα ηα επεξεαδφκελα πξφζσπα. Οπζηαζηηθά φκσο, αλαδεηθλχεη 

θαη ηελ αλάγθε λα δηαζέηεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έγθαηξν 

εληνπηζκφ ηνπο. χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 87 ηνπ ΓΚΠΓ, νη ππεχζπλνη 

επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ σο γλψκνλα φηη ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

εμαθξηβψλεηαη θαηά πφζνλ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή φια ηα θαηάιιεια κέηξα 

ηερλνινγηθήο πξνζηαζίαο θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηνλ άκεζν εληνπηζκφ θάζε 

παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηεο 

επνπηηθήο αξρήο θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. Πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε θνηλνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 
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θαζπζηέξεζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηδίσο ηεο θχζεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο 

παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ θαη ησλ 

δπζκελψλ απνηειεζκάησλ ηεο γηα ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Ση πιεξνθνξίεο πεξηέρεη κία γλσζηνπνίεζε πεξηζηαηηθνχ ζηελ Αξρή 

 

Μία γλσζηνπνίεζε πεξηζηαηηθνχ ζηελ Αξρή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη 

πιεξνθνξίεο: 

α)  λα πεξηγξάθεη ηε θχζε ηεο παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα - 

π.ρ.
40

 απψιεηα ή θινπή ζπζθεπήο/εμνπιηζκνχ, απψιεηα ή θινπή θπζηθνχ αξρείνπ, ή 

ηνπνζέηεζή ηνπ ζε κε αζθαιέο κέξνο, απψιεηα αιιεινγξαθίαο ή αλάγλσζε απηήο 

απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν παξαιήπηε, επίζεζε αζθαιείαο (hacking), θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ (π.ρ. ηφο, ransomware), e-mail εμαπάηεζεο (phishing), φρη ζσζηή 

θαηαζηξνθή εγγξάθσλ/αξρείσλ (είηε έληππα είηε ειεθηξνληθά), 

δεκνζίεπζε/θνηλνπνίεζε δεδνκέλσλ εθ παξαδξνκήο, επίδεημε/ρνξήγεζε/δηαβίβαζε 

δεδνκέλσλ ιάζνο πξνζψπνπ θ.α.  

 ηελ πεξηγξαθή ηεο θχζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη, εάλ είλαη 

εθηθηφ, νη θαηεγνξίεο ησλ επεξεαδφκελσλ απφ ην πεξηζηαηηθφ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ (π.ρ. εξγαδφκελνη, πξνκεζεπηέο, ρξήζηεο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, 

αζζελείο θηι.) θαζψο θαη – θαηά πξνζέγγηζε – ην πιήζνο ηνπο, φπσο επίζεο νη 

θαηεγνξίεο ησλ θαηεγνξηψλ θαη ηνπ θαηά πξνζέγγηζε αξηζκνχ ησλ επεξεαδφκελσλ 

αξρείσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο θαη ην – θαηά πξνζέγγηζε – 

πιήζνο ησλ αξρείσλ απηψλ. 

β) Σν φλνκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΓ ή άιινπ ζεκείνπ επηθνηλσλίαο 

απφ ην νπνίν κπνξνχλ λα ιεθζνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

γ) Σηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο ηεο παξαβίαζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα. Σν ζθέινο απηφ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξναλαθεξζείζα 

ζηάζκηζε/αμηνιφγεζε πνπ νθείιεη λα θάλεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, σο πξνο ην αλ 

νη θίλδπλνη γηα ηα επεξεαδφκελα πξφζσπα είλαη πςεινί (νπφηε θαη ζα πξέπεη λα 

ελεκεξσζνχλ). ηελ Δηθφλα 5 απνηππψλνληαη νη δηάθνξεο πηπρέο πνπ πξέπεη λα 

                                                           
40

 Σα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ηηο νδεγίεο ηνπ εληχπνπ γλσζηνπνίεζεο πνπ παξέρεη 

ε Αξρή – βι. ζρεηηθψο ην δηαδηθηπαθφ ζχλδεζκν 

https://www.dpa.gr/el/foreis/asfaleia_dedomenwn/gnwstopoiisi_paraviasis/upovoli_gnwstopoihsh

s_paraviashs  

https://www.dpa.gr/el/foreis/asfaleia_dedomenwn/gnwstopoiisi_paraviasis/upovoli_gnwstopoihshs_paraviashs
https://www.dpa.gr/el/foreis/asfaleia_dedomenwn/gnwstopoiisi_paraviasis/upovoli_gnwstopoihshs_paraviashs
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εμεηάδνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαηά ηε θάζε αμηνιφγεζεο ηεο 

βαξχηεηαο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

δ) Σα ιεθζέληα ή ηα πξνηεηλφκελα πξνο ιήςε κέηξα απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξαβίαζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο 

θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, ηα κέηξα γηα ηελ άκβιπλζε ελδερφκελσλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ 

ηεο. 

 

Αθφκα θαη αλ νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη φιεο δηαζέζηκεο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

γλσζηνπνίεζεο, απηή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί, κε ειιηπείο έζησ πιεξνθνξίεο, σο 

αξρηθή – εληφο 72 σξψλ - θαη λα αθνινπζήζεη ζηε ζπλέρεηα, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε, επηθαηξνπνίεζή ηεο κε ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο γλσζηνπνίεζεο 

(«ζηαδηαθή» γλσζηνπνίεζε). 

 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη 

λα ηεθκεξηψζεη (φπσο πξναλαθέξζεθε), ζε πεξίπησζε πνπ ε γλσζηνπνίεζε 

ππνβιεζεί κεηά ηελ πάξνδν ησλ 72 σξψλ, ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο απηήο, 

θαζψο επίζεο θαη αλ ελεκέξσζε ή πξνηίζεηαη λα ελεκεξψζεη ηα ζηγφκελα πξφζσπα, 

κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε. 

 

 

 

Δηθφλα 5 - Παξάκεηξνη πνπ ζπλππνινγίδνληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ απφ έλα 

πεξηζηαηηθφ παξαβίαζεο 
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 Γελ ππάξρεη ζαθήο νξηζκφο σο πξνο ην πνην είλαη ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν 

ζεσξείηαη φηη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο «ιακβάλεη γλψζε» ηνπ πεξηζηαηηθνχ 

(θαη, άξα, «εθθηλεί» ν ρξφλνο ησλ 72 σξψλ γηα ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο 

γλσζηνπνίεζεο). χκθσλα κε ην [52], ην αθξηβέο ρξνληθφ ζεκείν εμαξηάηαη απφ 

ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαβίαζεο. Έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη απνθηά «γλψζε» φηαλ έρεη εχινγν βαζκφ βεβαηφηεηαο φηη 

έρεη πξνθχςεη πεξηζηαηηθφ αζθάιεηαο ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα λα ηεζνχλ ζε 

θίλδπλν ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ έγθαηξε αλάιεςε δξάζεο γηα ηε δηεξεχλεζε ελφο 

πεξηζηαηηθνχ. 

 Αθφκα θαη αλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θξίλεη φηη νη θίλδπλνη γηα ηα ππνθείκελα 

ησλ δεδνκέλσλ δελ είλαη πςεινί θαη, άξα, δελ απαηηείηαη ελεκέξσζή ηνπο, ε Αξρή 

κπνξεί λα δεηήζεη λα ην πξάμεη (βι. άξζξν 34 παξ. 4 ηνπ ΓΚΠΓ). 

ηφρνο άιισζηε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γλσζηνπνίεζεο είλαη λα δηαπηζηψζεη ε επνπηηθή 

αξρή αλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο αμηνιφγεζε νξζά ηνπο θηλδχλνπο θαη αλ ε 

ελεκέξσζε ησλ επεξεαδφκελσλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ, ζε πεξίπησζε πνπ 

θξηζεί φηη απαηηείηαη, είλαη νξζή, ψζηε λα κπνξεί λα παξέκβεη δηνξζσηηθά. 

 

 

Ση πιεξνθνξίεο πεξηέρεη κία θνηλνπνίεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζηα ζηγφκελα 

πξφζσπα θαη πψο απηή γίλεηαη 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζηα ζηγφκελα πξφζσπα δελ είλαη 

νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ γηα ηε γλσζηνπνίεζε ζηελ 

Αξρή. Οπζηαζηηθά, ε ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 

θχζεσο ηεο παξαβίαζεο, ην φλνκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππεπζχλνπ 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ή άιινπ ζεκείνπ επηθνηλσλίαο, πεξηγξαθή ησλ 

ελδερφκελσλ ζπλεπεηψλ ηεο παξαβίαζεο θαη πεξηγξαθή ησλ ιεθζέλησλ ή ησλ 

πξνηεηλφκελσλ πξνο ιήςε κέηξσλ απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παξαβίαζεο, θαζψο θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, κέηξσλ γηα ηελ 

άκβιπλζε ελδερφκελσλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηεο. Χο παξάδεηγκα κέηξσλ πνπ έρνπλ 

ιεθζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξαβίαζεο θαη ηελ άκβιπλζε ελδερφκελσλ 

δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηεο, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα αλαθέξεη (φπσο 
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αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά θαη ζην [52]) φηη, αθνχ γλσζηνπνίεζε ηελ παξαβίαζε ζηελ 

αξκφδηα επνπηηθή αξρή, έιαβε ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ θαη ηεο άκβιπλζεο ησλ ζπλεπεηψλ.  Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα 

πξέπεη επίζεο, θαηά πεξίπησζε, λα παξέρεη εηδηθέο ζπκβνπιέο ζηα πξφζσπα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο απφ ελδερφκελεο δπζκελείο ζπλέπεηεο ηεο παξαβίαζεο, φπσο, π.ρ., 

αιιαγή θσδηθνχ πξφζβαζεο.  

 

Ζ ελεκέξσζε ζηα ζηγφκελα πξφζσπα πξέπεη λα είλαη αηνκηθή ζε θάζε έλα εθ ησλ 

ζηγφκελσλ πξνζψπσλ. Πεξαηηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζαθήλεηα θαη 

δηαθάλεηα ηεο ελεκέξσζεο απηήο, ηα εηδηθά κελχκαηα πνπ ζα απνζηέιινληαη δελ ζα 

πξέπεη λα απνζηέιινληαη καδί κε άιιεο πιεξνθνξίεο, φπσο, π.ρ., κε ελεκεξσηηθά 

δειηία. Παξαδείγκαηα κεζφδσλ αλαθνίλσζεο κέζσ απεπζείαο απνζηνιήο κελπκάησλ 

γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε πεξηζηαηηθφ παξαβίαζεο δεδνκέλσλ είλαη ηα κελχκαηα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηα κελχκαηα SMS αιιά θαη ηα άκεζα κελχκαηα (instant 

messages).  

 

Δλδέρεηαη ε αηνκηθή ελεκέξσζε λα κελ είλαη επρεξήο θαη λα απαηηεί δπζαλάινγεο 

πξνζπάζεηεο – π.ρ. φηαλ είλαη απξνζδηφξηζηνο ή/θαη εμαηξεηηθά κεγάινο ν αξηζκφο 

ησλ αηφκσλ πνπ επιήγεζαλ απφ ην πεξηζηαηηθφ ή φηαλ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπο. Σφηε, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε 

δεκφζηα αλαθνίλσζε ή λα ιακβάλεη άιιν παξφκνην κέηξν έηζη ψζηε ηα ππνθείκελα 

ησλ δεδνκέλσλ λα ελεκεξψλνληαη κε εμίζνπ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (άξζξν 34 παξ. 3 

ζηνηρ. γ‘ ηνπ ΓΚΠΓ). πσο αλαθέξεηαη ζην [52], ηέηνηνη ηξφπνη ελεκέξσζεο κπνξεί 

λα ζπλίζηαληαη ζε αλάξηεζε ζε πεξίνπηε ζέζε ζε δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ή/θαη ζε 

έληππα κέζα ελεκέξσζεο. χκθσλα επίζεο κε ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 86 ηνπ ΓΚΠΓ, 

νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ Αξρή θαη γηα 

ζπκβνπιή αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε ζηα ζηγφκελα πξφζσπα – φπσο, π.ρ., πνηνο 

είλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο επηθνηλσλίαο καδί ηνπο ή ηη πεξηερφκελν πξέπεη λα έρεη ην 

θείκελν ελεκέξσζεο.  

 

 

 Σν δηθαίσκα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ λα ελεκεξψλνληαη ζε πεξίπησζε 
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πεξηζηαηηθνχ παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πνπ ηα αθνξά θαη απφ ην νπνίν ειινρεχνπλ 

πςεινί θίλδπλνη δχλαηαη λα πεξηνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο 

ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΓΚΠΓ (βι. Δλφηεηα 6) – δειαδή εθφζνλ ππάξρεη εηδηθή 

λνκνζεηηθή πξφβιεςε, γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ελ 

ιφγσ άξζξν, θαη εθφζνλ ην ελ ιφγσ λνκνζεηηθφ κέηξν είλαη αλαγθαίν θαη 

αλαινγηθφ. πσο ζπδεηήζακε ζηελ Δλφηεηα 6, θάζε ηέηνηα εμαίξεζε απφ ηελ 

ελεκέξσζε πξέπεη λα εξκελεχεηαη πεξηνξηζηηθά. 

 

 

 

 

Ση πιεξνθνξίεο πεξηέρεη ε θαηαγξαθή ηνπ πεξηζηαηηθνχ εζσηεξηθά ζηνλ 

νξγαληζκφ  

 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, φια αλεμαηξέησο ηα πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο δεδνκέλσλ 

πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη εζσηεξηθά ζηνλ νξγαληζκφ, αθφκα θαη αλ δελ αλαθχπηεη εμ 

απηψλ θαλέλαο θίλδπλνο (δειαδή θαηαγξάθνληαη αθφκα θαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ δελ 

γλσζηνπνηνχληαη ζηελ Αξρή).  Π.ρ. ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ 

αλαθχπηεη θίλδπλνο κπνξεί λα είλαη νη εμήο: 

1) Απψιεηα/θινπή θνξεηνχ απνζπψκελνπ δίζθνπ (π.ρ. USB stick) πνπ πεξηέρεη 

θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα, ν νπνίνο φκσο είλαη θξππηνγξαθεκέλνο
41

 κε ηζρπξφ 

(«state-of-the-art») αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο, ελψ ην θιεηδί 

απνθξππηνγξάθεζεο δελ δηέξξεπζε. 

2) Βιάβε δηθηχνπ πνπ θαηέζηεζε κε δηαζέζηκεο ηηο ππεξεζίεο πξνο ην θνηλφ γηα 

έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (θαη άξα, γηα απηφ ην κηθξφ δηάζηεκα, ηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ δελ κπνξνχζαλ, π.ρ., λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο). 

Ζ θαηαγξαθή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 παξ. 5, πξέπεη λα απνηππψλεη ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξαβίαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηηο 

ζπλέπεηεο αιιά θαη ηα ιεθζέληα δηνξζσηηθά κέηξα. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα 

πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ «εζσηεξηθνχ κεηξψνπ» λα 

                                                           
41

 Αλ θαη ε θξππηνγξάθεζε ζα κειεηεζεί πεξαηηέξσ ζηελ Δλφηεηα 15, ζην παξφλ ζεκείν αο 

γλσξίδνπκε φηη ε θξππηνγξάθεζε κεηαηξέπεη ηα δεδνκέλα ζε αθαηάιεπηε κνξθή έηζη ψζηε, αθφκα 

θαη αλ θάπνηνο απνθηήζεη πξφζβαζε ζε απηά, δελ κπνξεί λα ηα δηαβάζεη παξά κφλν αλ δηαζέηεη ην 

θαηάιιειν θιεηδί απνθξππηνγξάθεζεο. 
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επηηξέπεη ζηελ Αξρή, ε νπνία δχλαηαη λα ην δεηήζεη νπνηεδήπνηε, λα επαιεζεχζεη ηε 

ζπλνιηθή ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 33. 

 

 

Παξαδείγκαηα 

 

Αθνινπζνχλ θάπνηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο 

πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ζηελ Αξρή, θαζψο θαη εηδηθφηεξα, 

εθείλεο πνπ απαηηνχλ θαη ελεκέξσζε ησλ ζηγφκελσλ πξνζψπσλ. ε θάζε πεξίπησζε 

σζηφζν, επαθίεηαη ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο λα θάλεη, αλά πεξηζηαηηθφ, νξζή 

ζηάζκηζε/αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ζχκθσλα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ Δηθφλα 5, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηεθκεξηψζεη 

 

Σα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ βαζίδνληαη ζε θάπνηα πνπ πεξηέρνληαη ζηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΔΠΓ [57], ζηηο νπνίεο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα 

αλαηξέμεη γηα πεξηζζφηεξν πιηθφ – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδεδεηγκέλσλ 

ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβεί ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξνο 

αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ.  

 

Παξάδεηγκα: Καθφβνπιν ινγηζκηθφ ηχπνπ ransomware έπιεμε ην δίθηπν ελφο 

Γεκφζηνπ θνξέα κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη κε δηαζέζηκα φια ηα αξρεία ηχπνπ 

.doc θαη .pdf πνπ ήηαλ απνζεθεπκέλα ζε θεληξηθνχο εμππεξεηεηέο (servers) – ηα 

πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ πεξηείραλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ηφζν εξγαδνκέλσλ φζν 

θαη πνιηηψλ. Ο επηηηζέκελνο δεηά, κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο, ιχηξα γηα λα 

«μεθιεηδψζεη» ηα αξρεία θαη λα είλαη πξνζπειάζηκα μαλά. Μεηά απφ ελδειερή 

αλάιπζε, πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα φηη δελ έγηλε δηαξξνή ησλ αξρείσλ εθηφο ηνπ θνξέα 

– δειαδή ν επηηηζέκελνο «θιείδσζε» ηα αξρεία, ρσξίο λα ηα ιάβεη ν ίδηνο ή λα 

απνθηήζεη άιιε πξφζβαζε ζε απηά.  Γηα ηα ελ ιφγσ αξρεία, ππήξρε αληίγξαθν 

αζθαιείαο, απφ ην νπνίν ήηαλ εθηθηή εληφο θάπνησλ ιίγσλ σξψλ ε επαλαθνξά ησλ 

αξρείσλ.  

Ζ ελ ιφγσ πεξίπησζε απνηειεί έλα παξάδεηγκα απφ ην νπνίν δελ πξνθχπηνπλ 

θίλδπλνη γηα ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ δελ επιήγε ε εκπηζηεπηηθφηεηα, 
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ελψ ηα δεδνκέλα ήηαλ κε επρεξψο δηαζέζηκα γηα ιίγεο ψξεο – νπφηε ε απψιεηα 

δηαζεζηκφηεηαο ππήξμε γηα κηθξφ δηάζηεκα. Άξα, δελ απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ζηελ 

Αξρή, νχηε βέβαηα ζηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ην 

Τπνπξγείν, σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, δελ πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο θαηέζηε εθηθηή ε παξείζθξπζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη λα 

ιάβεη δένληα δηνξζσηηθά κέηξα (π.ρ. ελεκέξσζε/εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε 

«άλνηγκα» χπνπησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). 

 

Ζ αλσηέξσ αμηνιφγεζε κπνξεί λα αιιάμεη αλ ζεσξήζνπκε φηη θάπνηεο παξάκεηξνη 

αλαθνξηθά κε ην πεξηζηαηηθφ είλαη δηαθνξεηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ηα αληίγξαθα 

αζθαιείαο είλαη κφλν ζε έγραξηε θαη φρη ειεθηξνληθή κνξθή, νπφηε απαηηείηαη 

θάπνην δηάζηεκα ιίγσλ εκεξψλ γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ηνπο (π.ρ. 5 – 7 εκέξεο), 

ηφηε ππάξρνπλ θάπνηνη θίλδπλνη γηα ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ (αλ π.ρ. επείγνληαη 

λα ιάβνπλ θάπνην αληίγξαθν εγγξάθνπ ηνπο), νπφηε θαη ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

γλσζηνπνίεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζηελ Αξρή. Οη θίλδπλνη πηζαλψο λα κελ 

αμηνινγνχληαη σο πςεινί ζην ζελάξην απηφ, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη λα ελεκεξσζνχλ ηα 

ζηγφκελα πξφζσπα: απηφ φκσο ζα πξέπεη λα θξηζεί πξνζερηηθά αλά πεξίπησζε. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο είλαη λνζνθνκείν θαη ην πεξηζηαηηθφ 

αθνξά δεδνκέλα πγείαο αζζελψλ, νπφηε απηή ε απψιεηα (επρεξνχο) δηαζεζηκφηεηαο 

ησλ δεδνκέλσλ δχλαηαη λα επηθέξεη ζπλέπεηεο ζε δηαδηθαζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ 

αλαθνξηθά κε ηε λνζειεία/ζεξαπεία/ηαηξηθέο πξάμεηο, ηφηε νη θίλδπλνη είλαη πςεινί 

θαη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ. 

 

Σέινο, ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ δηαθνξνπνηείηαη πιήξσο αλ, ζην αλσηέξσ 

πεξηζηαηηθφ, δελ ππάξρνπλ θαζφινπ αληίγξαθα αζθαιείαο ή αλ ηα δεδνκέλα επίζεο 

δηέξξεπζαλ πξνο ηνλ επηηηζέκελν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ ζαθψο θίλδπλνη 

νπφηε θαη ζα πξέπεη ην πεξηζηαηηθφ λα γλσζηνπνηεζεί ζηελ Αξρή, ελψ κε πνιχ 

κεγάιε πηζαλφηεηα νη θίλδπλνη ζα είλαη πςεινί, νπφηε θαη ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ 

θαη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ (ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί αθξηβψο ε θχζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ην είδνο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξά, ην πιήζνο ηνπο 

θηι. πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ νη θίλδπλνη απφ ηελ απψιεηα δηαζεζηκφηεηαο 

ή/θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο). 
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Παξάδεηγκα: ε έλα ζρνιείν γίλεηαη δηάξξεμε, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη θινπή δχν 

θνξεηψλ ππνινγηζηψλ. Οη ππνινγηζηέο πεξηέρνπλ αξρεία καζεηψλ (νλνκαηεπψλπκα, 

δηεπζχλζεηο, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, έηε γέλλεζεο, βαζκνί, αλαξξσηηθέο άδεηεο 

θηι.). Απφ ην ελ ιφγσ πεξηζηαηηθφ ππάξρνπλ ζαθψο πςεινί θίλδπλνη – αλεμάξηεηα 

ηνπ φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα ν ζθνπφο ηεο δηάξξεμεο λα ήηαλ ν ηερλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο θαη φρη ην πεξηερφκελφ ηνπο (εμάιινπ, θαλείο δελ κπνξεί λα είλαη 

ζίγνπξνο γηα ην ζθνπφ ηεο δηάξξεμεο), νπφηε θαη ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ ηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αλήιηθνπο, νη αζθνχληεο ηε γνληθή 

κέξηκλα) θαη, απηνλνήησο, πξέπεη λα ππάξμεη γλσζηνπνίεζε θαη ζηελ Αξρή. Ζ 

ελεκέξσζε είλαη αλεμάξηεηε ηνπ αλ ηα δεδνκέλα ηεξνχληαη θαη ζε άιιν ζεκείν 

(νπφηε δελ ππάξρεη απψιεηα δηαζεζηκφηεηαο παξά κφλν εκπηζηεπηηθφηεηαο) – πνιιψ 

δε κάιινλ αλ δελ ηεξείηαη αληίγξαθφ ηνπο. 

 

Δάλ σζηφζν νη ζθιεξνί δίζθνη ησλ ππνινγηζηψλ ήηαλ εμαξρήο θξππηνγξαθεκέλνη, 

κε αζθαιή αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο, ρσξίο λα έρεη δηαξξεχζεη ην θιεηδί κε ην 

νπνίν απνθξππηνγξαθνχληαη, ηφηε δελ πξνθχπηεη θαλέλαο θίλδπλνο θαη ζπλεπψο δελ 

απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ζηελ Αξρή νχηε βεβαίσο ελεκέξσζε ησλ πξνζψπσλ.  

 

Παξάδεηγκα: Φνξέαο Α πνπ πξαγκαηνπνηεί εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα έζηεηιε ιίζηα 

ζπκκεηερφλησλ (νλνκαηεπψλπκα θαη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο) εθ παξαδξνκήο ζε 

ιάζνο παξαιήπηε, ν νπνίνο είλαη έλαο άιινο θνξέαο Β πνπ είρε θηινμελήζεη 

αληίζηνηρν ζεκηλάξην ην πξνεγνχκελν έηνο. Απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζθάικα δελ 

πξνθχπηνπλ θίλδπλνη, εθφζνλ ν θνξέαο Α ελεκεξψζεη ακέζσο ην θνξέα Β λα 

δηαγξάςεη ην αξρείν πνπ έιαβε εθ παξαδξνκήο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε θχζε 

ησλ δεδνκέλσλ. πλεπψο, δελ απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ζηελ Αξρή – θαη, θαη‘ 

επέθηαζε, νχηε ελεκέξσζε ησλ επεξεαδφκελσλ πξνζψπσλ.  

 

Γεληθφηεξα σζηφζν, έλα ηέηνην πεξηζηαηηθφ κπνξεί λα αμηνινγεζεί δηαθνξεηηθά αλ ην 

είδνο ησλ δεδνκέλσλ είλαη δηαθνξεηηθφ – π.ρ. αλ ην αξρείν πεξηέρεη αξηζκνχο 

ηαπηφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηειεθσληθνχο ηνπο αξηζκνχο ή δηαηξνθηθέο 
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πξνηηκήζεηο ή/θαη αλ ν παξαιήπηεο είλαη άγλσζηνο (π.ρ. κε δηεχζπλζε πνπ είλαη 

κηθξφο αλαγξακκαηηζκφο απηήο ηνπ ζσζηνχ παξαιήπηε). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

ππάξρνπλ, θαη‘ αξρήλ, θίλδπλνη θαη άξα γλσζηνπνίεζε ζηελ Αξρή πξέπεη λα 

ππνβιεζεί, ελψ δελ απνθιείεηαη νη θίλδπλνη λα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ σο πςεινί 

νπφηε θαη ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ θαη ηα ζηγφκελα πξφζσπα. 

 

 

 

Παξάδεηγκα: Φνξέαο πνπ παξέρεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο αλαθνξηθά κε αηηήκαηα 

ιήςεο θνηλσληθψλ επηδνκάησλ (βάζεη π.ρ. δεδνκέλσλ πγείαο ή νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο) ελεκεξψλεηαη απφ πνιίηε πνπ ππέβαιε αίηεζε φηη, φηαλ πξνζπάζεζε λα 

δεη ηελ αίηεζή ηνπ, απέθηεζε πξφζβαζε ζε αίηεζε άιινπ πξνζψπνπ. Ο θνξέαο 

δηαπίζησζε φηη ππήξρε ζθάικα ζην ινγηζκηθφ, ην νπνίν δηφξζσζε ακέζσο. Με 

ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε βεβαηψζεθε φηη αληίζηνηρε ζέαζε δεδνκέλσλ ζε 

ηξίηνπο ππήξμε ζε άιιεο ηξεηο πεξηπηψζεηο.  

 

Απφ ηε θχζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα δηέξξεπζαλ ζε ηξίηνπο 

πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ θίλδπλνη γηα ηα ζηγφκελα πξφζσπα θαη άξα ην πεξηζηαηηθφ 

πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηελ Αξρή. Με πνιχ κεγάιε πηζαλφηεηα νη θίλδπλνη ζα 

πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ σο πςεινί νπφηε θαη ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ ηα ζηγφκελα 

πξφζσπα (ηέζζεξα ζην ζχλνιν παξαπάλσ) – απηφ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί απφ ηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κε βάζε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ (π.ρ. αλ ε αίηεζε 

ε ίδηα πεξηέρεη δεδνκέλα πγείαο ή νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηφηε νη θίλδπλνη ζα 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη πςεινί). 

 

 

ηελ Δλφηεηα 15, φπνπ ζα αλαιπζνχλ θάπνηα ηερληθά κέηξα αζθάιεηαο, ζα ππάξμνπλ 

εθ λένπ θάπνηα παξαδείγκαηα, πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πνπ πεξηγξάθνληαη εθεί. 

 

 

Ο ξφινο ηνπ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία 

 

Οη σο άλσ ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαη φρη ηνλ εθηεινχληα. 

Καηά ζπλέπεηα, αλ κία επεμεξγαζία ζπληειείηαη απφ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία γηα 
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ινγαξηαζκφ ελφο ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θαη ζπκβεί πεξηζηαηηθφ παξαβίαζεο 

δεδνκέλσλ ζηελ πιεπξά ηνπ εθηεινχληα, νη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο (γλσζηνπνίεζεο 

ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζηελ Αξρή ή/θαη ελεκέξσζε ησλ ζηγφκελσλ πξνζψπσλ θαηφπηλ 

αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ θηι.) βαξχλνπλ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. Χζηφζν, θαη 

ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία έρεη, ηειηθά, νπζηαζηηθφ ξφιν. Καη‘ αξράο, φπσο ήδε 

πξναλαθέξζεθε ζηελ Δλφηεηα 7, ζην άξζξν 28 παξ. 3 ζηνηρ. ζη‘ αλαθέξεηαη φηη ε 

ζχκβαζε ή άιιε πξάμε κεηαμχ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θαη εθηεινχληνο ηελ 

επεμεξγαζία πξνβιέπεη φηη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία «ζπλδξάκεη ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηα άξζξα 32 έσο 36 (…)». πλεπψο, ε ελ ιφγσ ζπλδξνκή πεξηιακβάλεη θαη ηε 

δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

 

Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 33 παξάγξαθνο 2 νξίδεη φηη εάλ έλαο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία 

απνθηήζεη γλψζε πεξηζηαηηθνχ παξαβίαζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ επεμεξγάδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, ηφηε ν εθηειψλ ηελ 

επεμεξγαζία πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο «ακειιεηί». Ζ 

ππνρξέσζε απηή είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλσηέξσ αλαθεξζείζα ππνρξέσζε 

ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο γηα έγθαηξε αλίρλεπζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ εθ ησλ άξζξσλ 33 θαη 

34): ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεη θακία θξίζε/ζηάζκηζε  ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ, αιιά βνεζά ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία παξέρεη ππεξεζίεο ζε πνιιαπινχο ππεχζπλνπο 

επεμεξγαζίαο, νη νπνίνη επεξεάδνληαη φινη απφ ην ίδην πεξηζηαηηθφ, ν εθηειψλ ηελ 

επεμεξγαζία ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζε θάζε 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο [52]. ε θάζε πεξίπησζε, ε ελεκέξσζε κπνξεί λα είλαη 

ζηαδηαθή – δειαδή δελ δηθαηνινγείηαη θαζπζηέξεζε ελεκέξσζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθηεινχληα πξνο ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ιφγσ ηνπ φηη ν εθηειψλ, π.ρ., 

ελδερνκέλσο λα κελ έρεη πιήξε εηθφλα ηεο έθηαζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

 

 Έλαο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ζα κπνξνχζε λα πξνβεί ζε γλσζηνπνίεζε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, εάλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη 
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παξάζρεη ζηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία ηελ θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε θαη 

απηφ απνηειεί κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ κεηαμχ ηνπ ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο θαη ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία. Απηή ε γλσζηνπνίεζε 

πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 33 θαη 34. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα 

ζεκεησζεί φηη ε λνκηθή επζχλε γηα ηε γλσζηνπνίεζε εμαθνινπζεί λα βαξχλεη ηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο [52]. 

 

 

 Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Γηα ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο πεξηζηαηηθψλ 

παξαβίαζεο δεδνκέλσλ, εμεγείζηε: α) πνηνο ζηφρνο αζθάιεηαο επιήγε 

(εκπηζηεπηηθφηεηα, αθεξαηφηεηα ή/θαη δηαζεζηκφηεηα), β) γηα πνηεο πξέπεη λα 

ππνβιεζεί γλσζηνπνίεζε ζηελ Αξρή θαη, γ) γηα πνηεο πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ 

ηα ζηγφκελα πξφζσπα.  

 Πεξηζηαηηθφ 1: Γεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ 

(νλνκαηεπψλπκα, αξηζκνί ηαπηφηεηαο, αξηζκνί θνηηεηηθνχ κεηξψνπ, έηνο θαη 

ζρνιή θνίηεζεο, ιήςε ππνηξνθίαο θνηλσληθήο κέξηκλαο) εζηάιεζαλ εθ 

παξαδξνκήο ζε εζθαικέλν θαηάινγν ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 1000 απνδέθηεο. Οη απνδέθηεο είλαη ππάιιεινη άιισλ 

Γεκφζησλ θνξέσλ ή/θαη Παλεπηζηεκίσλ κε ηνπο νπνίνπο ζην παξειζφλ είραλ 

ππάξμεη επηθνηλσλίεο γηα άιια δεηήκαηα. 

 Πεξηζηαηηθφ 2: Γήκνο απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ δειηίν (newsletter) κε ηα λέα 

ηνπ Γήκνπ ζε ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο δεκνηψλ. Χζηφζν, εθ παξαδξνκήο, νη 

δηεπζχλζεηο δελ εζηάιεζαλ κέζσ θξπθήο θνηλνπνίεζεο («bcc») αιιά ηέζεθαλ 

σο δηεπζχλζεηο παξαιεπηψλ («to») κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο 

ζε φινπο. 

 Πεξηζηαηηθφ 3: Λφγσ βιάβεο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ηζηνζειίδα 

Τπνπξγείνπ κέζσ ηεο νπνίαο νη πνιίηεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο θαη 

λα ιάβνπλ ζρεηηθή πιεξνθφξεζε, είλαη αλελεξγή γηα 3 ψξεο. 

 Πεξηζηαηηθφ 4: Οκνίσο κε ην πεξηζηαηηθφ 4, αιιά ε ηζηνζειίδα θαζίζηαηαη 

αλελεξγή ιφγσ δηαδηθηπαθήο επίζεζεο. Γελ επεξεάδνληαη ηα απνζεθεπκέλα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ Τπνπξγείνπ. 
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 Πεξηζηαηηθφ 5: Καηά ηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ελζσκάησζεο αξρείσλ κε πξνζσπηθά δεδνκέλα απφ ην παιαηφ ζχζηεκα 

ζην λέν, παξαηεξνχληαη θάπνηεο αζηνρίεο θαη ε ελζσκάησζε δελ έγηλε ζσζηά 

– ζπγθεθξηκέλα, θάπνηα δεδνκέλα δελ «πεξάζηεθαλ» θαζφινπ ζην λέν 

ζχζηεκα, ελψ θάπνηα άιια «πεξάζηεθαλ» ιαλζαζκέλα (φπσο αληηζηνίρηζε 

εκεξνκελίαο γέλλεζεο ιάζνο πξνζψπνπ ζε ζπγθεθξηκέλα θπζηθά πξφζσπα 

ή/θαη ιάζνο φλνκα παηξφο). Αλ θαη ε αλαβάζκηζε έγηλε ζε δνθηκαζηηθφ 

πεξηβάιινλ, ηα αλσηέξσ δεηήκαηα εληνπίζηεθαλ αθνχ ην λέν ζχζηεκα 

ηέζεθε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία.  Σα αξρηθά αξρεία είραλ δηαηεξεζεί 

απηνχζηα ζε αληίγξαθα αζθαιείαο θαη είλαη εθηθηή ε επαλαθνξά ηνπο κέζα 

ζε δηάζηεκα 1-2 εκεξψλ. 

 Πεξηζηαηηθφ 6: Οκνίσο κε ην πεξηζηαηηθφ 5, αιιά ζεσξείζηε φηη ηα αξρηθά 

αξρεία δελ είραλ δηαηεξεζεί ζε αληίγξαθα αζθαιείαο. 

 

 

 Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Γήκνο παξέρεη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

ππεξεζία ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πιεξψλνπλ 

παξάβνια, πξφζηηκα, ραξηφζεκα θηι. κε ρξέσζε πηζησηηθψλ ή άιισλ θαξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν ειεθηξνληθήο πιεξσκήο θαη έρνπλ εθδνζεί 

ζην φλνκα ησλ ππφρξεσλ. Ο Γήκνο ελεκεξψλεηαη απφ κία Σξάπεδα φηη 

αληρλεχηεθαλ «χπνπηεο» θηλήζεηο θαξηψλ ζε 5 πεξηπηψζεηο, φπνπ θαη νη 5 

θάηνρνη απηψλ είραλ πξνεγνχκελα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγή κέζσ ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Γήκνπ – ε ίδηα ε Σξάπεδα ελεκέξσζε ηνπο θαηφρνπο 

ησλ θαξηψλ θαη πξνέβε θαη ζε απελεξγνπνίεζή ηνπο. Ο Γήκνο 

απελεξγνπνίεζε ακέζσο ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη 

δηαπίζησζε ηελ πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο (δηαδηθηπαθή επίζεζε ιφγσ κε 

αλαλέσζεο ινγηζκηθνχ ηεο πιαηθφξκαο δηαδηθηπαθψλ πιεξσκψλ, νπφηε 

ππήξρε εππάζεηα ζηελ έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ήηαλ ζε ιεηηνπξγία θαη, 

ιφγσ απηήο, εγθαηαζηάζεθε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ), φπνπ θαη ην 

απεθαηέζηεζε ακέζσο θαη κεηά απφ κία κέξα ε ππεξεζία πιεξσκψλ ηέζεθε 

εθ λένπ ζε ιεηηνπξγία, ελψ απνκαθξχλζεθε ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ 
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εγθαηαζηάζεθε ιφγσ ηεο αλσηέξσ εππάζεηαο θαη ην νπνίν, ηειηθά, πξνθάιεζε 

ηε δηαξξνή. Ο Γήκνο επίζεο επηβεβαίσζε φηη κφλν γηα απηέο ηηο 5 πεξηπηψζεηο 

ππήξμε δηαξξνή δεδνκέλσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Γεδνκέλνπ φηη νη θάηνρνί 

ηνπο ελεκεξψζεθαλ απφ ηελ Σξάπεδα, ν Γήκνο απνθαζίδεη λα κελ 

πξνρσξήζεη ζε ελεκέξσζή ηνπο. ρνιηάζηε ζπλνιηθά ηελ αληίδξαζε ηνπ 

Γήκνπ. 

 

 

10.3 Εκτύμηςη αντικτύπου ωσ προσ την προςταςύα δεδομϋνων 

προςωπικού χαρακτόρα   
 

Σν άξζξν 35 ηνπ ΓΚΠΓ εηζάγεη κία ζεκαληηθή ππνρξέσζε γηα ππεπζχλνπο 

επεμεξγαζίαο, ε νπνία αθνξά ζπγθεθξηκέλεο κφλν πξάμεηο επεμεξγαζίαο: πξφθεηηαη 

γηα ηελ εθηίκεζε αληηθηχπνπ σο πξνο ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ (ΔΑΠΓ) – γλσζηή 

θαη κε ην πξσηφηππν αθξσλχκην DPIA (Data Protection Impact Assessment). 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ φξν πνπ ζρεδφλ κε ηελ ίδηα έλλνηα ρξεζηκνπνηνχληαλ επί έηε ππφ 

ην φλνκα «PIA» (Privacy Impact Assessment). Οπζηαζηηθά, ε ΔΑΠΓ απνηειεί κία 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία γίλεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ε πεξηγξαθή κίαο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, αμηνινγείηαη ε αλαγθαηφηεηα θαη 

αλαινγηθφηεηα ηεο, πξνζδηνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη εμ απηήο θίλδπλνη θαη, ελ ηέιεη, 

ζπλδξάκεη ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ελ ιφγσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, κε ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο θαη ηνλ θαζνξηζκφ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Χο εθ 

ηνχηνπ, απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ινγνδνζίαο, αθνχ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

κπνξεί λα απνδεηθλχεη φηη κειέηεζε δηεμνδηθά ηνπο θηλδχλνπο θαη έιαβε ηα δένληα 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο [58]. 

 

Οη άλζξσπνη ηνπ ρψξνπ ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ελδερνκέλσο λα 

ζεσξνχλ φηη ε ΔΑΠΓ είλαη αληίζηνηρε κε απηφ πνπ νλνκάδνπλ δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

αζθάιεηαο: νπζηαζηηθά φκσο είλαη θάηη πνιχ επξχηεξν, θαζψο ε ΔΑΠΓ δελ εμεηάδεη 

κφλν θηλδχλνπο αζθάιεηαο αιιά θάζε θίλδπλν πνπ άπηεηαη ησλ αξρψλ ηεο 
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επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (φπσο, π.ρ., ζπιινγή ππέξκεηξσλ δεδνκέλσλ, 

δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

πξνθίι αηφκσλ κε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ρσξίο θάηη ηέηνην λα είλαη ζπκβαηφ κε 

ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, δπζρέξεηεο ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ δεδνκέλσλ θηι.). ε θάζε πεξίπησζε σζηφζν, ε ζπκκεηνρή αλζξψπσλ 

ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ελφο νξγαληζκνχ είλαη απαξαίηεηε θαηά 

ηελ εθπφλεζε ΔΑΠΓ. Δπίζεο, φπσο ξεηά αλαθέξεηαη  ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ 

ΓΚΓΠ, θαηά ηελ εθπφλεζε κίαο ΔΑΠΓ δεηείηαη ε γλψκε ηνπ ΤΠΓ.  

 

Ζ ΔΑΠΓ πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα (άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ ΓΚΠΓ): 

α) ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ησλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο θαη ησλ ζθνπψλ ηεο 

επεμεξγαζίαο, 

β) εθηίκεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο ησλ πξάμεσλ 

επεμεξγαζίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ζθνπνχο, 

γ) εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ 

ησλ δεδνκέλσλ, 

δ) ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εγγπήζεσλ, ησλ κέηξσλ θαη κεραληζκψλ αζθαιείαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη λα απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ ΓΚΠΓ. 

 

Ζ ΔΑΠΓ είλαη ππνρξεσηηθή κφλν γηα επεμεξγαζίεο πνπ ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ 

πςειφ θίλδπλν θαη πξέπεη λα εθπνλνχληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επεμεξγαζίαο. Πξνο 

ηνχην, ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 35 αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο ελδέρεηαη, 

ηδίσο, λα επηθέξνπλ πςειφ θίλδπλν (θαη, άξα, απαηηνχλ ΔΑΠΓ): 

α) ζπζηεκαηηθή θαη εθηελήο αμηνιφγεζε πξνζσπηθψλ πηπρψλ ζρεηηθά κε θπζηθά 

πξφζσπα, ε νπνία βαζίδεηαη ζε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι, θαη ζηελ νπνία βαζίδνληαη απνθάζεηο 

πνπ παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην θπζηθφ πξφζσπν ή νκνίσο 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην θπζηθφ πξφζσπν, 

β) κεγάιεο θιίκαθαο επεμεξγαζία ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 1 ή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

αθνξνχλ πνηληθέο θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ή 
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γ) ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε δεκνζίσο πξνζβάζηκνπ ρψξνπ ζε κεγάιε 

θιίκαθα. 

 

Ζ αηηηνινγηθή ζθέςε 91 ηνπ ΓΚΓΠ αλαιχεη ιίγν πεξηζζφηεξν ην ζθεπηηθφ ππφ ην 

νπνίν νη σο άλσ πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε πςειφ θίλδπλν. χκθσλα κε 

απηή: 

«απηφ ζα πξέπεη λα ηζρχεη ηδίσο γηα πξάμεηο επεμεξγαζίαο κεγάιεο θιίκαθαο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ επεμεξγαζία ζεκαληηθήο πνζφηεηαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ ή ππεξεζληθφ επίπεδν, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ 

κεγάιν αξηζκφ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη νη νπνίεο είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα πςειφ θίλδπλν, γηα παξάδεηγκα ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο ηνπο, φηαλ ζχκθσλα 

κε ηα πθηζηάκελα επίπεδα ηερλνινγηθήο γλψζεο ρξεζηκνπνηείηαη κηα λέα ηερλνινγία ζε 

επξεία θιίκαθα, θαζψο θαη γηα άιιεο πξάμεηο επεμεξγαζίαο νη νπνίεο έρνπλ σο 

απνηέιεζκα πςειφ θίλδπλν γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ, ηδίσο φηαλ νη πξάμεηο απηέο δπζρεξαίλνπλ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ. Θα πξέπεη επίζεο λα δηελεξγείηαη εθηίκεζε 

αληηθηχπνπ φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ φηαλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ελφςεη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε 

ζπγθεθξηκέλα θπζηθά πξφζσπα έπεηηα απφ ζπζηεκαηηθή θαη εθηελή αμηνιφγεζε 

πξνζσπηθψλ πηπρψλ πνπ αθνξνχλ θπζηθά πξφζσπα θαη βαζίδνληαη ζηελ θαηάξηηζε 

πξνθίι βάζεη ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ ή έπεηηα απφ ηελ επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ή δεδνκέλσλ 

πνπ αθνξνχλ πνηληθέο θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα ή ζρεηηθά κέηξα αζθάιεηαο. Δθηίκεζε 

αληηθηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απαηηείηαη επίζεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε δεκφζηα πξνζπειάζηκσλ ρψξσλ ζε κεγάιε θιίκαθα, ηδίσο φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νπηηθνειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ή γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο εξγαζίεο 

φπνηε ε αξκφδηα επνπηηθή αξρή ζεσξεί φηη ε επεμεξγαζία ελδέρεηαη λα έρεη σο 

απνηέιεζκα πςειφ θίλδπλν γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ, ηδίσο επεηδή εκπνδίδεη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ λα αζθήζνπλ θάπνην 

δηθαίσκα ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ππεξεζία ή ζχκβαζε ή επεηδή πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζπζηεκαηηθά ζε κεγάιε θιίκαθα». 
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ε πνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ππνρξεσηηθή ε ΔΑΠΓ 

 

Ζ θάζε επνπηηθή αξρή έρεη ηελ ππνρξέσζε, βάζεη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 35, λα 

θαηαξηίδεη θαη λα δεκνζηνπνηεί θαηάινγν κε ηα είδε ησλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο πνπ 

ππφθεηληαη ζηελ απαίηεζε γηα δηελέξγεηα εθηίκεζεο αληηθηχπνπ. Γηα ηελ Διιάδα, ε 

Αξρή έρεη εθδψζεη έλαλ ηέηνην θαηάινγν (βι. Απφθαζε 65/2018 [59], ε νπνία έρεη 

δεκνζηεπηεί θαη ζην ΦΔΚ Β΄ 1622/10-5-2019), ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ζρεηηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο [58]
42

. χκθσλα κε ηνλ θαηάινγν απηφλ, ηα θξηηήξηα βάζεη 

ησλ νπνίσλ ιακβάλεηαη απφθαζε γηα ηελ δηελέξγεηα ΔΑΠΓ ελ φςεη θάπνηαο 

επεμεξγαζίαο νκαδνπνηνχληαη ζηηο παξαθάησ ηξεηο θαηεγνξίεο: 

1ε θαηεγνξία: κε βάζε ηα είδε θαη ηνπο ζθνπνχο επεμεξγαζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη 

γηα ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία ή/θαη κεγάιεο θιίκαθαο επεμεξγαζία (φπσο αλαιχεηαη 

ζηε ζπλέρεηα). 

2ε θαηεγνξία: κε βάζε ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ θαη/ή ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία ή/θαη 

κεγάιεο θιίκαθαο επεμεξγαζία (φπσο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα). 

3ε θαηεγνξία: Με βάζε ηα πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά θαη/ή ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

κέζα ηεο επεμεξγαζίαο. 

 

Ζ δηελέξγεηα ΔΑΠΓ είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ πιεξνχηαη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα 

θξηηήξηα ηεο 1
εο

 ή ηεο 2
εο

 θαηεγνξίαο. Δίλαη επίζεο ππνρξεσηηθή φηαλ ζπληξέρεη έλα 

ηνπιάρηζηνλ θξηηήξην σο πξνο ηελ 3
ε
 θαηεγνξία θαη ε επεμεξγαζία αθνξά είδε θαη 

ζθνπνχο επεμεξγαζίαο ηεο 1
εο

 θαηεγνξίαο (αλεμαξηήησο ηνπ αλ ε επεμεξγαζία είλαη 

ζπζηεκαηηθή ή κεγάιεο θιίκαθαο), ή/θαη είδε δεδνκέλσλ ή/θαη θαηεγνξίεο 

ππνθεηκέλσλ ηεο 2
εο

 θαηεγνξίαο (επίζεο αλεμαξηήησο ηνπ αλ ε επεμεξγαζία είλαη 

ζπζηεκαηηθή ή κεγάιεο θιίκαθαο). 

 

Γηα ηελ έλλνηα ηεο «επεμεξγαζίαο κεγάιεο θιίκαθαο»,  φπσο επηζεκαίλεη ε Αξρή ζηνλ 

σο άλσ θαηάινγφ ηεο, δελ ππάξρεη ζαθήο νξηζκφο, ζηεξηδφκελνο ζε ζπγθεθξηκέλα 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Γηα ηελ αμηνιφγεζε κίαο επεμεξγαζίαο σο κεγάιεο θιίκαθαο 

                                                           
42

 Ο θαηάινγνο απηφο εθδφζεθε ζην πιαίζην ηνπ κεραληζκνχ ζπλεθηηθφηεηαο πνπ εηζάγεη ν ΓΚΠΓ θαη 

εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (βι. Δλφηεηα 12) 
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πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε δηάθνξεο παξάκεηξνη φπσο ν αξηζκφο ησλ 

εκπιεθφκελσλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ (είηε σο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο είηε σο 

πνζνζηφ επί ηνπ ζπλαθνχο πιεζπζκνχ), ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ θαη/ή ην εχξνο ησλ 

δηαθφξσλ ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία, ε δηάξθεηα ή ν 

κφληκνο ραξαθηήξαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη ην 

γεσγξαθηθφ εχξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο επεμεξγαζίαο.  

 

Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ επεμεξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ σο άλσ θαηάινγν [59]. 

Ο θαηάινγνο πξνθαλψο αλαθέξεηαη ζε θάζε είδνπο ππεχζπλν επεμεξγαζίαο: νη 

πξάμεηο επεμεξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ηδίσο δεκφζηνπο θνξείο ή θαη δεκφζηνπο θνξείο 

ηνλίδνληαη κε ρξσκαηηθφ πιαίζην. Δηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα δηελέξγεηα ΔΑΠΓ 

απφ  θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

1ε θαηεγνξία: βάζεη ηνπ είδνπο θαη ζθνπψλ ηεο επεμεξγαζίαο 

 

1) πζηεκαηηθή αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε, πξφβιεςε, πξφγλσζε θαη θαηάξηηζε 

πξνθίι, ηδίσο πηπρψλ πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ πγεία, ηηο 

πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ή ελδηαθέξνληα, ηελ αμηνπηζηία ή ηε ζπκπεξηθνξά, ηε 

ζέζε ή ηηο θηλήζεηο ή ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 

ρεηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ίδξπκα ειέγρεη ηνπο πειάηεο ηνπ κε βάζε δεδνκέλα πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ή 

δεδνκέλα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ή δεδνκέλα γηα 

εγθιήκαηα απάηεο, ή ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία εηαηξεία βηνηερλνινγίαο 

παξέρεη απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο γελεηηθέο δνθηκέο γηα λα εθηηκήζεη θαη λα 

πξνβιέςεη ηνπο θηλδχλνπο λφζνπ/πγείαο. 

 

2) πζηεκαηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ απνζθνπεί ζηε ιήςε 

απηνκαηνπνηεκέλσλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα 
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ζρεηηθά κε ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ ή επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ θαηά αλάινγν ηξφπν θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

απνθιεηζκφ ή δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

 

ρεηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε απηφκαηε άξλεζε επηγξακκηθήο αίηεζεο πίζησζεο 

ή πξαθηηθέο ειεθηξνληθψλ πξνζιήςεσλ ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε ή ε 

απηφκαηε άξλεζε αζθαιηζηηθήο παξνρήο. 

 

3) πζηεκαηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ ελδέρεηαη λα εκπνδίδεη ην ππνθείκελν 

λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ππεξεζία ή ζχκβαζε, 

ηδίσο φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηξίηνπο. 

 

ρεηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ηξάπεδα ειέγρεη ηνπο 

πειάηεο ηεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα βάζε δεδνκέλσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο γηα 

λα απνθαζίζεη αλ ζα ηνπο ρνξεγήζεη δάλεην ή φρη, ε θαηαρψξεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ζε «καχξε» ιίζηα (π.ρ. ιίζηα «θαθνπιεξσηψλ»), ε θαηαρψξηζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ζε whistleblowing ζπζηήκαηα. 

 

4) πζηεκαηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ηελ θαηάξηηζε πξνθίι γηα ην 

ζθνπφ ηεο πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ εθφζνλ ηα δεδνκέλα 

ζπλδπάδνληαη κε δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηξίηνπο. 

 

5) πζηεκαηηθή θαη ζε κεγάιε θιίκαθα επεμεξγαζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ 

παξαηήξεζε ή ηνλ έιεγρν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κε ρξήζε δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη κέζσ ζπζηεκάησλ βηληενεπηηήξεζεο ή κέζσ δηθηχσλ ή κε 

νπνηνδήπνηε άιιν κέζν ζε δεκφζην ρψξν, δεκνζίσο πξνζβάζηκν ρψξν ή 

ηδησηηθφ ρψξν πξνζηηφ ζε απεξηφξηζην αξηζκφ πξνζψπσλ. Πεξηιακβάλεη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ θηλήζεσλ ή ηεο ηνπνζεζίαο/γεσγξαθηθήο ζέζεο ζε 

πξαγκαηηθφ ή κε ρξφλν ηαπηνπνηεκέλσλ ή ηαπηνπνηήζηκσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

 

 



221 

 

ρεηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε ρξήζε θακεξψλ ζε εκπνξηθφ θέληξν ή ζε 

ζηαζκνχο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, ή ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζέζεο ησλ 

επηβαηψλ ζε αεξνδξφκην ή ζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. Δπίζεο, ε 

παξαθνινχζεζε κέζσ wi-fi ζπζηεκάησλ (wi-fi tracking) επηζθεπηψλ ζε 

εκπνξηθά θέληξα ή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κέζσ drones. 

 

6) Μεγάιεο θιίκαθαο ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηε δεκφζηα πγεία γηα ζθνπνχο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο ε εηζαγσγή θαη ρξήζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο θαη ε εηζαγσγή θαη ρξήζε ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ή 

ειεθηξνληθήο θάξηαο πγείαο. 

 

7) Μεγάιεο θιίκαθαο ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή, νξγάλσζε, παξνρή θαη έιεγρν ηεο ρξήζεο 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ 

λ.3979/2011). 

 

2ε θαηεγνξία: βάζεη ηνπ είδνπο ησλ δεδνκέλσλ ή/θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ  

 

1) Μεγάιεο θιίκαθαο επεμεξγαζία ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γελεηηθψλ θαη ησλ βηνκεηξηθψλ κε ζθνπφ ηελ 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε πξνζψπνπ) πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 παξ. 1 

θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ ΓΚΠΓ. 

 

2) πζηεκαηηθή θαη ζε κεγάιε θιίκαθα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο ή εμαηξεηηθνχ ραξαθηήξα φπσο: 

a.  δεδνκέλα θνηλσληθήο πξφλνηαο (δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε θηψρεηα, ηελ 

αλεξγία, ηελ θνηλσληθή εξγαζία θιπ.) 

b. δεδνκέλα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ πεξηερνκέλνπ φπσο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 
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κεηαδεδνκέλσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ γεσγξαθηθήο ζέζεο/ηνπνζεζίαο, κε 

εμαίξεζε ηελ θαηαγξαθή ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ λ.3471/2006
43

, 

c. δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ή άιιν 

αλαγλσξηζηηθφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο γεληθήο εθαξκνγήο ή αιιαγή ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη φξσλ επεμεξγαζίαο θαη ρξήζεο απηψλ θαη ησλ 

ζπλαθψλ κε απηά δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 

d. δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε πξνζσπηθά έγγξαθα, εκεξνιφγηα, 

ζεκεηψζεηο απφ ειεθηξνληθφ αλαγλψζηε (e-reader) θαη ζε εθαξκνγέο 

θαηαγξαθήο βίνπ (life logging), πνπ πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο ηήξεζεο 

ζεκεηψζεσλ θαη πνιχ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

e. δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ή παξάγνληαη απφ ζπζθεπέο (φπσο απηέο 

κε αηζζεηήξεο) ηδίσο κέζσ ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ―Γηαδηθηχνπ ησλ 

πξαγκάησλ – IoT‖ (φπσο έμππλεο ηειενξάζεηο, έμππλεο νηθηαθέο 

ζπζθεπέο, ζπλδεδεκέλα παηρλίδηα, έμππλεο πφιεηο, έμππλνη κεηξεηέο 

ελέξγεηαο θιπ) θαη/ή κε ηε ρξήζε άιισλ κέζσλ. 

 

3) πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε – εθφζνλ είλαη επηηξεπηή – ηεο ζέζεο/ηνπνζεζίαο 

θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ επηθνηλσληψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε εμαίξεζε ηα αξρεία θαηαγξαθήο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο εθφζνλ ε 

επεμεξγαζία πεξηνξίδεηαη ζηα απνιχησο απαξαίηεηα δεδνκέλα θαη είλαη εηδηθά 

ηεθκεξησκέλε. ρεηηθφ παξάδεηγκα πνπ εκπίπηεη ζηελ ππνρξέσζε δηελέξγεηαο 

ΔΑΠΓ απνηειεί ε ρξήζε ζπζηεκάησλ DLP. 

 

4) πζηεκαηηθή επεμεξγαζία βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε πξνζψπνπ θαζψο θαη γελεηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 

 

 

3
ε
 θαηεγνξία - Πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ή/θαη ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα ηεο 

                                                           
43

 Βι. ζπλαθψο ηελ Δλφηεηα 13 
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επεμεξγαζίαο 

 

1) Καηλνηφκνο ρξήζε ή εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ή νξγαλσηηθψλ ιχζεσλ, νη 

νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ λέεο κνξθέο ζπιινγήο θαη ρξήζεο δεδνκέλσλ, 

κε ελδερφκελν πςειφ θίλδπλν γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ φπσο ε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ θαη ε 

αλαγλψξηζε πξνζψπνπ γηα βειηησκέλν θπζηθφ έιεγρν πξφζβαζεο, ή εθαξκνγέο 

mhealth ή άιιεο «έμππλεο» εθαξκνγέο, απφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγείηαη πξνθίι ησλ 

ρξεζηψλ (π.ρ. θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο), ή εθαξκνγέο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ή 

ηερλνινγίεο δεκφζηα πξνζπειάζηκσλ blockchain πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνζσπηθά 

δεδνκέλα. 

2) πλδπαζκφ θαη/ή ζπζρέηηζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ πνιιαπιέο πεγέο ή 

ηξίηνπο, απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο πξάμεηο επεμεξγαζίαο πνπ πινπνηνχληαη γηα 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο ή/θαη απφ δηαθνξεηηθνχο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο κε 

ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζε λα ππεξβαίλεη ηηο εχινγεο πξνζδνθίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ησλ δεδνκέλσλ. 

3) ε πεξίπησζε πνπ ε επεμεξγαζία αθνξά δεδνκέλα, ηα νπνία δελ έρνπλ ζπιιεγεί 

απφ ην ππνθείκελν θαη ε ελεκέξσζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 

ΓΚΠΓ απνδεηθλχεηαη αδχλαηε ή ζα πξνυπέζεηε δπζαλάινγε πξνζπάζεηα ή είλαη 

πηζαλφ λα θαηαζηήζεη αδχλαηε ή λα βιάςεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ ηεο επεμεξγαζίαο. 

 

Δηδηθφηεξα παξαδείγκαηα (βαζηζκέλα ζην [58]) 

 

Σα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ εζηηάδνπλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο 

επεμεξγαζίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ Γεκφζην θνξέα σο 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαη εκπίπηνπλ ζε απηέο γηα ηηο νπνίεο ε ΔΑΠΓ είλαη 

ππνρξεσηηθή, ρσξίο λα εμεηάδεηαη, γηα ηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, ε χπαξμε 

ή φρη λνκηθήο βάζεο γηα ηηο ελ ιφγσ επεμεξγαζίεο, ε νπνία είλαη νχησο ή άιισο, 

δηαθνξεηηθφ πξναπαηηνχκελν.  
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Παξάδεηγκα: Υξήζε ζπζηήκαηνο βηληενζθφπεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

νδηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε απηνθηλεηνδξφκνπο. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηεί έμππλν ζχζηεκα αλάιπζεο βίληεν γηα λα απνκνλψλεη 

ηα νρήκαηα θαη λα αλαγλσξίδεη απηφκαηα ηηο πηλαθίδεο ηνπο. Γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία είλαη ππνρξεσηηθή ε δηελέξγεηα ΔΑΠΓ, αθνχ 

πξφθεηηαη γηα ρξήζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ (3
ν
 θξηηήξην) γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε, ηελ παξαηήξεζε ή ηνλ έιεγρν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζε 

δεκφζην ρψξν (1
ν
 θξηηήξην). Μάιηζηα, ε ελ ιφγσ επεμεξγαζία κπνξεί λα 

ζεσξεζεί κεγάιεο θιίκαθαο, νπφηε ΔΑΠΓ απαηηείηαη αθφκα θαη ρσξίο ην 

«έμππλν» ζχζηεκα αλάιπζεο βίληεν ιφγσ ηνπ φηη εκπίπηεη απηνηειψο ζην 1
ν
 

θξηηήξην (πξνθαλψο βέβαηα, ζηελ πξψηε πεξίπησζε είλαη πεξηζζφηεξνη νη 

θίλδπλνη πνπ ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηελ ΔΑΠΓ). 

 

Παξάδεηγκα: Οξγαληζκφο δεκηνπξγεί εζληθή βάζε δεδνκέλσλ αμηνιφγεζεο 

ππνζέζεσλ απάηεο. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία είλαη ππνρξεσηηθή ε 

δηελέξγεηα ΔΑΠΓ, αθνχ πξφθεηηαη γηα ζαθψο κεγάιεο θιίκαθα επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ επαίζζεησλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΓΚΠΓ (2
ν
 θξηηήξην), απφ ηελ νπνία 

κάιηζηα πξνθχπηνπλ θαη έλλνκα απνηειέζκαηα γηα ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ (εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη δε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα γηα ηελ 

δεκηνπξγία πξνθίι θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ κε έλλνκα απνηειέζκαηα, ηφηε 

απηφ απηνηειψο ζπληζηά ιφγν εθπφλεζεο ΔΑΠΓ θαη κε βάζε ην 1
ν
 θξηηήξην). 

 

Παξάδεηγκα (βι. θαη Γλσκνδφηεζε 3/2020 ηεο Αξρήο [60]): Υξήζε 

ζπζηεκάησλ βηληενεπηηήξεζεο απφ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο γηα παξαθνινχζεζε 

ζπγθεληξψζεσλ, γηα ηελ θαηαζηνιή εγθιεκάησλ πνπ ζπληζηνχλ επηβνπιή ηεο 

δεκφζηαο ηάμεο. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία είλαη ππνρξεσηηθή ε 

δηελέξγεηα ΔΑΠΓ, αθνχ πξφθεηηαη γηα ζπζηεκαηηθή θαη ζε κεγάιε θιίκαθα 

παξαθνινχζεζε, παξαηήξεζε θαη έιεγρν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζε δεκφζην 

ρψξν (1
ν
 θξηηήξην). Σνχην ηζρχεη αλεμάξηεηα ηνπ αλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

εηδηθέο ηερλνινγίεο φπσο, π.ρ., drone, νπφηε θαη ζπληξέρεη επηπξνζζέησο θαη ην 

3
ν
 θξηηήξην (θαη, ζηε δεχηεξε απηή πεξίπησζε, νη θίλδπλνη πνπ ζα πξέπεη ε 
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ΔΑΠΓ λα εμεηάζεη θαη λα αληηκεησπίζεη – εθφζνλ είλαη αληηκεησπίζηκνη - είλαη 

κεγαιχηεξνη).   

 

 

Πψο εθπνλείηαη ε ΔΑΠΓ 

 

Ζ ΔΑΠΓ εθπνλείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

επεμεξγαζίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ σζηφζν λα επηθαηξνπνηείηαη θαζ‘ φινλ ηνλ θχθιν 

δσήο ηνπ έξγνπ, ελψ επίζεο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί επηθαηξνπνίεζε θαη κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο επεμεξγαζίαο, εάλ θξηζεί φηη θάπνηεο απνθάζεηο ρξήδνπλ επαλεμέηαζεο 

ή/θαη θάπνηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ρξήδνπλ βειηίσζεο: ζπλεπψο, πξέπεη λα 

ζεσξείηαη κία δπλακηθή θαη φρη ζηαηηθή δηαδηθαζία. 

 

Ο ΓΚΠΓ ζέηεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ΤΠΓ αλαθνξηθά κε ηελ ΔΑΠΓ: Ο 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα δεηεί ηε γλψκε ηνπ ΤΠΓ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

35 παξ. 2 (εθφζνλ βέβαηα έρεη νξηζηεί), ν νπνίνο (ΤΠΓ) ζα πξέπεη επίζεο λα 

παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηεο ΔΑΠΓ (άξζξν 39 παξ. 1 ζηνηρ. γ‘). χκθσλα κε 

ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο, θαη ιακβάλνληαο εμάιινπ ππφςε θαη ην γεληθφηεξν ξφιν 

ηνπ ΤΠΓ ζε έλαλ νξγαληζκφ, ε γλψκε ηνπ ΤΠΓ αλαθνξηθά κε ηελ ΔΑΠΓ ζα πξέπεη 

λα θαηαγξάθεηαη, φπσο βεβαίσο θαη νη ζπλαθείο ηειηθέο απνθάζεηο πνπ έιαβε ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο. 

 

 χκθσλα κε ην άξζξν 35 παξ. 9 ηνπ ΓΚΠΓ, ν  ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη, 

φπνηε ελδείθλπηαη, λα δεηεί ηε γλψκε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ή ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο. Γελ δίλεηαη εηδηθφηεξε θαζνδήγεζε ζην θείκελν ηνπ ΓΚΠΓ 

αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ελδείθλπηαη ε ιήςε γλψκεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ. Χζηφζν, ππφ ην θσο ηεο αξρήο ηεο ινγνδνζίαο, ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν δελ 

δήηεζε ηε γλψκε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ, εθφζνλ απνθαζίδεη φηη δελ 

ελδείθλπηαη [58]. 
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Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ε ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΔΑΠΓ αθνξά ππεπζχλνπο 

επεμεξγαζίαο θαη φρη εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία. Χζηφζν, εάλ ε επεμεξγαζία 

πινπνηείηαη πιήξσο ή ελ κέξεη  απφ έλαλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία, ηφηε ν 

εθηειψλ ζα πξέπεη λα ζπλδξάκεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζηε δηελέξγεηα ηεο 

ΔΑΠΓ θαη λα παξάζρεη θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία (βι. άξζξν 28 παξ. 3 ζηνηρ. 

ζη΄ηνπ ΓΚΓΠ). 

 

Γελ ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία γηα ηελ εθπφλεζε ΔΑΠΓ ε νπνία λα 

ζεσξείηαη «παλάθεηα». Τπάξρνπλ δηάθνξεο κεζνδνινγίεο νη νπνίεο έρνπλ πξνηαζεί 

θαη νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ [58]. Αλεμαξηήησο ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ ζα πηνζεηεζεί, ζην [58] παξαηίζεηαη έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαίλνληαη αλ ην πεξηερφκελν ηεο ΔΑΠΓ είλαη πιήξεο. πγθεθξηκέλα: 

• Πξέπεη λα παξέρεηαη ζςζηημαηική πεπιγπαθή ηυν ππάξευν επεξεπγαζίαρ 

(άξ. 35 παξ. 7 ζηνηρ. α‘):  

o ιακβάλνληαη ππφςε ε θχζε, ε έθηαζε, ην πιαίζην θαη νη ζθνπνί ηεο 

επεμεξγαζίαο  

o θαηαγξάθνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, νη απνδέθηεο θαη 

ε πεξίνδνο ηήξεζεο 

o παξέρεηαη ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή ηεο πξάμεο επεμεξγαζίαο  

o πξνζδηνξίδνληαη νη πφξνη ζηνπο νπνίνπο απνζεθεχνληαη ή απφ ηνπο 

νπνίνπο δηέξρνληαη ηα δεδνκέλα (πιηθφ, ινγηζκηθφ, δίθηπα, πξφζσπα, 

έληππα ή δίαπινη δηαβίβαζεο εληχπσλ)  

o ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπκκφξθσζε κε εγθεθξηκέλνπο θψδηθεο 

δενληνινγίαο
44

  

• Πξέπεη λα εθηηκψληαη ε αναγκαιόηηηα και η αναλογικόηηηα ησλ πξάμεσλ 

επεμεξγαζίαο (άξ. 35 παξ. 7 ζηνηρ. β‘) 

o κέηξα πνπ θαηαηείλνπλ ζηελ αλαινγηθφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

επεμεξγαζίαο βάζεη:  

• θαζνξηζκέλσλ, ξεηψλ θαη λφκηκσλ ζθνπψλ (άξ. 5 παξ. 1 ζηνηρ. 

β‘)  

                                                           
44

 Βι. ππν-ελφηεηα 10.4 
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• ηεο λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο (άξ. 6)  

• θαηάιιεισλ, ζπλαθψλ θαη πεξηνξηζκέλσλ ζηα αλαγθαία 

δεδνκέλσλ (άξ. 5 παξ. 1 ζηνηρ. γ‘)  

• ηεο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο ηήξεζεο (άξ. 5 παξ. 1 ζηνηρείν ε‘) 

o κέηξα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ: 

• πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ 

(άξ. 12, 13 θαη 14) 

• δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη δηθαίσκα ζηε θνξεηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ (άξ. 15 θαη 20) 

• δηθαίσκα δηφξζσζεο θαη δηαγξαθήο (άξ. 16, 17 θαη 19) 

• δηθαίσκα ελαληίσζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο (άξ. 

18, 19 θαη 21) 

• ζρέζεηο κε ηνπο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία (άξ. 28) 

• δηαζθαιίδνληαη νη πεξηζηάζεηο πνπ πεξηβάιινπλ ηηο δηεζλείο 

δηαβηβάζεηο (Κεθ. V) 

• πξνεγνχκελε δηαβνχιεπζε (άξ. 36)
45

 

• Πξέπεη ηεινχλ ςπό διασείπιζη οι κίνδςνοι γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ειεπζεξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ:  

o έρνπλ αμηνινγεζεί ε πξνέιεπζε, ε θχζε, ε ηδηαηηεξφηεηα θαη ε 

ζνβαξφηεηα ησλ θηλδχλσλ (αηηηνινγηθή ζθέςε 84) ή εηδηθφηεξα θάζε 

θίλδπλνο (αζέκηηε πξφζβαζε, αλεπηζχκεηε ηξνπνπνίεζε, θαη 

εμαθάληζε δεδνκέλσλ) απφ ηελ νπηηθή ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ·  

• έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη πεγέο ησλ θηλδχλσλ (αηηηνινγηθή 

ζθέςε 90),  

• εμαθξηβψλνληαη νη δπλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ειεπζεξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ζε πεξηπηψζεηο 

ζπκβάλησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αζέκηηε πξφζβαζε, 

αλεπηζχκεηε ηξνπνπνίεζε θαη εμαθάληζε δεδνκέλσλ, 

                                                           
45

 Ζ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο δηαβνχιεπζεο ζε κία ΔΑΠΓ εμεγείηαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο ππν-

ελφηεηαο 
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• εμαθξηβψλνληαη απεηιέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ 

αζέκηηε πξφζβαζε, αλεπηζχκεηε ηξνπνπνίεζε θαη εμαθάληζε 

δεδνκέλσλ,  

• εθηηκψληαη ε πηζαλφηεηα θαη ε ζνβαξφηεηα (αηηηνινγηθή 

ζθέςε 90)  

o θαζνξίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ 

(άξ. 35 παξ. 7 ζηνηρ. δ΄ θαη αηηηνινγηθή ζθέςε 90) 

 ζπκκεηέρνπλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε:  

o δεηείηαη ε γλψκε ηνπ Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (άξ. 35 παξ. 

2)  

o δεηείηαη ε γλψκε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ή ησλ εθπξνζψπσλ 

ηνπο, φηαλ ελδείθλπηαη (άξ. 35 παξ. 9).  

 

 

Δηθφλα 6 - Βήκαηα εθπφλεζεο ΔΑΠΓ (Πεγή: CNIL) 
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Μία εθ ησλ κεζνδνινγηψλ γηα εθπφλεζε ΔΑΠΓ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηε Γαιιηθή 

Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (CNIL), ε νπνία έρεη κεηνπζησζεί ζε ινγηζκηθφ 

αλνηρηνχ θψδηθα ην νπνίν είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκν απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο 

CNIL [61]. To ελ ιφγσ ινγηζκηθφ παξέρεη, κέζα απφ έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ, έλα 

ζχλνιν εξσηήζεσλ πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο φηαλ 

εθπνλεί κία ΔΑΠΓ, εκθαλίδνληαο ζην ηέινο κε κνξθή δηαγξάκκαηνο ηελ απεηθφληζε 

ηνπ θηλδχλνπ (φπσο ηνλ αμηνινγεί ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο κέζα απφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπ) αιιά θαη ηα κέηξα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θάζε 

θηλδχλνπ. Υξήζηκν ζπλνδεπηηθφ πιηθφ ππάξρεη ζηνλ σο άλσ δηαδηθηπαθφ ζχλδεζκν. 

Σα εξσηήκαηα πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη ν ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ εληάζζνληαη 

ζηε ινγηθή πνπ πεξηγξάθνληαη ζην [58]: νπζηαζηηθά, πξψηα παξαηίζεηαη κία 

πεξηγξαθή ηεο επεμεξγαζίαο (ραξαθηεξηζηηθά ηεο, είδνο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

πθίζηαληαη επεμεξγαζία, πφξνη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επεμεξγαζία, ξνέο δεδνκέλσλ, 

πξνζβάζεηο/απνδέθηεο θηι.), αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ ζθνπψλ απηήο, ηεο λνκηθήο 

ηεο βάζεο, ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο ζαθήλεηαο ηνπ ζθνπνχ, ηεο δηαθάλεηαο απηήο, ηεο 

πξνζθνξφηεηαο απηήο, ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηνπ ηξφπνπ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ θ.α. Καηφπηλ, γίλεηαη ν εληνπηζκφο θηλδχλσλ θαη 

απνηππψλεηαη πνηα κέηξα εμεηάδνληαη γηα ην κεηξηαζκφ ηνπο: νη θίλδπλνη είλαη κία 

ζπλάξηεζε ηφζν ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπλεπεηψλ φζν θαη ηεο πηζαλφηεηαο 

εκθάληζήο ηνπο. Σέινο, γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ε ιήςε ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ: ε απφθαζε κπνξεί λα είλαη είηε απνδνρή (δειαδή ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο ζεσξεί φηη νη θίλδπλνη έρνπλ αληηκεησπηζηεί επαξθψο) είηε 

επαλεμέηαζε (δειαδή ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζεσξεί φηη πξέπεη λα εμεηαζηεί εθ 

λένπ ε ΔΑΠΓ) είηε δηαβνχιεπζε κε ηελ επνπηηθή Αξρή (βι. ζηε ζπλέρεηα). 

 

Δλδεηθηηθφ δείγκα νζφλεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο CNIL γηα ηελ εθπφλεζε κίαο ΔΑΠΓ 

δίλεηαη ζηελ Δηθφλα 7 (αθνξά ην ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο φπνπ θαηαγξάθνληαη νη 

θίλδπλνη απφ αζέκηηε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα, γηα κία ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απιά σο παξάδεηγκα). 
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Δηθφλα 7 - Γείγκα νζφλεο απφ ην ινγηζκηθφ ηεο CNIL (έθδνζε: Ηνχληνο 2021) 
 

 

 Απφ ηα αλσηέξσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη αλ εθπνλεζεί ζσζηά κία ΔΑΠΓ θαη 

αληηκεησπηζηνχλ, βάζεη απηήο, απνηειεζκαηηθά φινη νη θίλδπλνη, ηφηε γηα ηελ ελ 

ιφγσ επεμεξγαζία ζα έρεη εθπιεξσζεί θαη ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

ήδε απφ ην ζρεδηαζκφ. Χζηφζν, φπσο είδακε θαη ζηελ Δλφηεηα 8, ε πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ ήδε απφ ην ζρεδηαζκφ είλαη κία γεληθή αξρή πνπ πξέπεη λα δηέπεη 

θάζε επεμεξγαζία, αλεμαξηήησο θηλδχλνπ, ελψ ε ΔΑΠΓ είλαη ππνρξεσηηθή κφλν 

γηα επεμεξγαζίεο πςεινχ θηλδχλνπ (φπσο ηηο εμεηδηθεχεη ε εθάζηνηε επνπηηθή 

αξρή κε ηνλ θαηάινγν πνπ εθδίδεη).  

 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη φηαλ ε θχζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη νη ζθνπνί 

ηεο επεμεξγαζίαο παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο κε επεμεξγαζία γηα ηελ νπνία έρεη 

δηελεξγεζεί ΔΑΠΓ, ηφηε δελ ρξεηάδεηαη λα εθπνλεζεί εθ λένπ ΔΑΠΓ αιιά κπνξνχλ 
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λα αμηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο. 

 

Γηαβνχιεπζε κε ηελ επνπηηθή Αξρή 

 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε ΔΑΠΓ, είλαη πηζαλφ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο λα θξίλεη φηη 

θάπνηνη θίλδπλνη δελ είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζηνχλ επαξθψο θαη παξακέλνπλ 

πςεινί. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δεηεί ηε γλψκε ηεο 

επνπηηθήο αξρήο πξηλ απφ ηελ επεμεξγαζία: πξφθεηηαη γηα ηελ έλλνηα ηεο 

πξνεγνχκελεο δηαβνχιεπζεο (βι. άξζξν 36 παξ. 1 ηνπ ΓΚΠΓ). Καηά ηε δηαβνχιεπζε 

ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο παξέρεη θάζε πιεξνθφξεζε πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ ε 

Αξρή λα παξέρεη γξαπηψο ζπκβνπιέο, ελψ ππάξρεη θαη ρξνληθφ πεξηζψξην 8 

εβδνκάδσλ γηα ηελ Αξρή (κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο πξνζεζκίαο θαηά έμη εβδνκάδεο, 

αλ ππάξρεη  πνιππινθφηεηα ζηε ζρεδηαδφκελε επεμεξγαζία). 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηνο θνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε απφ λφκν λα αλαξηά ζην 

δηαδίθηπν φια ηα επηδφκαηα πνπ ρνξεγεί ζε θπζηθά πξφζσπα, γηα ζθνπνχο 

δηαθάλεηαο. Έλα απφ ηα επηδφκαηα ζρεηίδεηαη κε ζηήξημε εζλνηηθήο κεηνλφηεηαο. Ο 

θνξέαο δηελεξγεί ηελ ΔΑΠΓ, πξνζδηνξίδεη θάπνηα κέηξα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, θαζψο 

νθείιεη λα εθαξκφζεη ην λφκν, πξνθχπηεη αλάξηεζε εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα θάπνηνπο ηαπηνπνηήζηκνπο πνιίηεο. Καζψο ε 

δεκνζηνπνίεζε εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ επηθέξεη εμ νξηζκνχ 

πςειφ θίλδπλν, ηνλ νπνίν ν θνξέαο ζεσξεί σο απνδεθηφ, ν θνξέαο νθείιεη λα 

πξνβεί ζε δηαβνχιεπζε κε ηελ επνπηηθή αξρή. 

 

 

Ζ ΔΑΠΓ ζην Γεκφζην Σνκέα 

 

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ πξνθαλψο γηα θάζε πεξίπησζε ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, είηε 

πξφθεηηαη γηα θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα είηε γηα ηδησηηθφ θνξέα. Χζηφζν, θξίζηκν 

είλαη λα εμεηαζηεί εηδηθφηεξα ε πεξίπησζε φπνπ κία ζθνπνχκελε απφ Γεκφζην θνξέα 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, απφ ηελ νπνία δχλαληαη λα πξνθχςνπλ πςεινί 



232 

 

θίλδπλνη γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πξφθεηηαη λα 

ελζσκαησζεί ζε λνκνζεηηθή δηάηαμε. Αληίζηξνθα, γελλψληαη ελδερνκέλσο 

εξσηήκαηα γηα ππάξρνπζεο επεμεξγαζίεο πςεινχ θηλδχλνπ απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζε λνκνζεηηθή δηάηαμε θαη ε νπνία ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή πξν ηνπ ΓΚΠΓ (φηαλ δελ ππήξρε ε ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΔΑΠΓ). 

 

Χο πξνο ηα αλσηέξσ, ζην [58] αλαθέξεηαη φηη δελ απαηηείηαη λέα εθηίκεζε 

αληηθηχπνπ φηαλ: 

 Ζ επεμεξγαζία αθνξά έλλνκε ππνρξέσζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο (αξ. 6 

(1) (γ)) ή ζε εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκνζίαο εμνπζίαο (αξ. 6 (1) (ε)) θαη 

 έρεη λνκηθή βάζε ζην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ζην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ζην νπνίν ππφθεηηαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, θαη 

 ην ελ ιφγσ δίθαην ξπζκίδεη ηελ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε επεμεξγαζίαο ή 

ζεηξά πξάμεσλ θαη έρεη δηελεξγεζεί ήδε ΔΑΠΓ σο κέξνο γεληθήο εθηίκεζεο 

αληηθηχπνπ ζην πιαίζην ηεο έγθξηζεο ηεο ελ ιφγσ λνκηθήο βάζεο. 

 

(εθηφο εάλ ηα Κξάηε-Μέιε θξίλνπλ απαξαίηεηε ηε δηελέξγεηα ηεο ελ ιφγσ εθηίκεζεο 

πξηλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο). 

 

πλεπψο, πξνθξίλεηαη ξεηά, ελ φςεη λένπ λνκνζεηήκαηνο, ε εθπφλεζε ΔΑΠΓ θαηά 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ αληίζηνηρνπ λνκνζεηήκαηνο: εθφζνλ έρεη γίλεη ζην ζηάδην απηφ, 

δελ ρξεηάδεηαη λέα ΔΑΠΓ.  Βέβαηα, φπσο επίζεο ζεκεηψλεηαη ζην [58], ―φηαλ 

δηελεξγείηαη ΔΑΠΓ ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ηεο λνκνζεζίαο πνπ παξέρεη ηε λνκηθή 

βάζε ηεο επεμεξγαζίαο, ελδέρεηαη λα απαηηείηαη επαλεμέηαζε πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο, δηφηη ε ςεθηζζείζα λνκνζεζία ελδέρεηαη λα δηαθέξεη απφ ηε λνκνζεηηθή πξφηαζε 

κε ηξφπν πνπ λα επεξεάδεη δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθήο 

δσήο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα κε δηαηίζεληαη επαξθή ηερληθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξαγκαηηθή επεμεξγαζία θαηά ηνλ ρξφλν ζέζπηζεο ηεο λνκνζεζίαο, αθφκε θαη αλ απηή 

ζπλνδεπφηαλ απφ ΔΑΠΓ. Σηηο ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο, ελδέρεηαη λα παξακέλεη αλαγθαία ε 

δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο ΔΑΠΓ πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

επεμεξγαζίαο». Χο εθ ηνχηνπ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη πνιιέο θνξέο κία λνκηθή 
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δηάηαμε έρεη γεληθφ ραξαθηήξα θαη δηάθνξα επηκέξνπο ζέκαηα ξπζκίδνληαη ζε, π.ρ. 

Τπνπξγηθή Απφθαζε κε θαηάιιειε λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε, ζα πξέπεη, κεηά θαη 

ηε ζέζπηζε ηνπ αληίζηνηρνπ λνκνζεηήκαηνο, λα εθπνλείηαη ΔΑΠΓ απφ ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη θαηάιιειεο απνθάζεηο γηα δηάθνξεο 

πηπρέο ηεο επεμεξγαζίαο. 

 

εκεηψλεηαη φηη ν Δπξσπαίνο Δπφπηεο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ έρεη εθδψζεη 

ρξήζηκεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο Γεκφζηνπο θνξείο, αλαθνξηθά κε ηελ 

αλάιπζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ελφο ζρεδηαδφκελνπ κέηξνπ [62], ελψ έρεη εθδψζεη θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αλαινγηθφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηα 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ [63].  

πσο επίζεο πξνβιέπεηαη ζην [58], γηα πθηζηάκελεο πξάμεηο επεμεξγαζίαο δελ 

απαηηείηαη ΔΑΠΓ, εθφζνλ νη πξάμεηο απηέο έρνπλ ήδε ειεγρζεί απφ επνπηηθή αξρή 

ζχκθσλα κε ην πξν ηνπ ΓΚΠΓ λνκηθφ πιαίζην θαη δελ έρεη επέιζεη θακία νπζηαζηηθή 

κεηαβνιή. Γηα παξάδεηγκα, εθφζνλ ππφ ην λ. 2472/1997 ε Αξρή είρε εμεηάζεη κία 

επεμεξγαζία θαη είρε ρνξεγήζεη ζρεηηθά κε απηή άδεηα ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, 

ηφηε δελ ρξεηάδεηαη λέα ΔΑΠΓ γηα απηήλ ηελ επεμεξγαζία (π.ρ. πεξίπησζε ρνξήγεζεο 

αδεηψλ ζε λνζνθνκεία γηα επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πγείαο ή πεξίπησζε 

ρνξήγεζεο άδεηαο γηα ηελ επεμεξγαζία κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο 

πληαγνγξάθεζεο) – εθφζνλ βέβαηα δελ έρνπλ επέιζεη αιιαγέο. Πιένλ βέβαηα, 

θαζψο νη άδεηεο είραλ πεξηνξηζκέλε ρξνληθή ηζρχ, ηξηψλ ή πέληε εηψλ, νη 

πεξηζζφηεξεο άδεηεο έρνπλ ιήμεη ζπλεπψο απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ΔΑΠΓ. 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: ε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ε 

εθπφλεζε ΔΑΠΓ; Γηα απηέο πνπ απαηηείηαη, ηεθκεξηψζηε αλ ελδείθλπηαη, θαηά ηε 

γλψκε ζαο, λα δεηεζεί ε γλψκε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ.  

1) Γεκφζηνο θνξέαο επηζπκεί λα αμηνπνηήζεη έλα εξγαιείν DLP (Data Loss 

Prevention) γηα ηελ απνηξνπή πηζαλήο δηαξξνήο δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδεηαη. Σν 

εξγαιείν απηφ, γηα λα «αληρλεχεη» ηπρφλ δηαξξνέο, ειέγρεη θάζε θίλεζε εηζεξρφκελε 

ή εμεξρφκελε ηνπ δηθηχνπ πνπ πξννξίδεηαη ζε ππάιιειν ή πξνέξρεηαη απφ ππάιιειν 

(π.ρ. ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία): κε έμππλεο ηερληθέο αληρλεχεη ιέμεηο-θιεηδηά ζηελ 
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θίλεζε ηνπ δηθηχνπ πνπ είλαη πηζαλφ (αιιά φρη βέβαην) λα ζπλεπάγνληαη δηαξξνή 

δεδνκέλσλ, φπσο π.ρ. ΑΜΚΑ, ΑΦΜ θηι. 

2) Γήκνο επηζπκεί λα εγθαηαζηήζεη θάκεξεο ζε ζπγθεθξηκέλν δεκφζην ρψξν γηα ηνλ 

νπνίν είλαη αξκφδηνο, ιφγσ πνιιψλ ζπκβάλησλ πνπ γίλνληαη βξαδηλέο ψξεο, φπνπ ε 

είζνδνο ηνπ ρψξνπ θιείλεη θαη δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο. 

3) Τπνπξγείν ζα απνζηείιεη καδηθά πξνζσπνπνηεκέλα ειεθηξνληθά κελχκαηα ζε 

φινπο ηνπο πνιίηεο νη νπνίνη έρνπλ εγγξαθεί ζηηο ειεθηξνληθέο ηνπ ππεξεζίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηε λνκνζεζία ε νπνία ηνπο 

αθνξά. 

4) Οξγαληζκφο πγθνηλσληψλ ζα εγθαηαζηήζεη θάκεξεο ζηηο απνβάζξεο ζηαζκψλ 

ηξαίλνπ, γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο. 

5) Γήκνο επηζπκεί ηελ εγθαηάζηαζε θακεξψλ ζε πξναχιηνπο ρψξνπο ζρνιείνπ, ιφγσ 

ζπκβάλησλ πνπ γίλνληαη λπρηεξηλέο ψξεο. 

6) Γεκφζηνο θνξέαο ζα αλαζέζεη ζε εμσηεξηθή εηαηξεία, σο εθηεινχζα ηελ 

επεμεξγαζία, ηε δηαρείξηζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ. 

7) Βάζεη λφκνπ, αλαηίζεηαη ζε Γεκφζηα Αξρή ε ρξήζε ηερληθψλ ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο γηα ηελ απνθάιπςε πεξηπηψζεσλ θνξνδηαθπγήο. Μία ΔΑΠΓ 

εθπνλήζεθε πξηλ ηε ςήθηζε ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηήκαηνο, ε νπνία απνηππψλεηαη 

ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε απηνχ. Δηδηθφηεξα δεηήκαηα, φπσο ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο 

ζα αμηνπνηνχληαη απηέο νη ηερληθέο, ηη ξπζκίζεηο (configuration) ζα έρνπλ, αλ ζα 

παξάγνληαη απνθιεηζηηθά απηνκαηνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ή αλ ζα παξεκβαίλεη 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο, ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ θηι. ζα ξπζκηζηνχλ κε Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

 

 

10.4 Κώδικεσ δεοντολογύασ    
 

Ο ΓΚΠΓ εηζάγεη ζην άξζξν 40 ηελ έλλνηα ησλ θσδίθσλ δενληνινγίαο, σο έλα 

πξναηξεηηθφ εξγαιείν ινγνδνζίαο. Ζ έλλνηα ησλ θσδίθσλ δενληνινγίαο ηνπ άξζξνπ 

40 πξνζνκνηάδεη αιιά δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα κε ηελ νπνία ν ελ ιφγσ φξνο ήηαλ 

ήδε γλσζηφο. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί, απιντθά ίζσο, φηη απνηεινχλ «θαλφλεο θαιήο 

πξαθηηθήο» αιιά ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη κε ζπγθεθξηκέλα 
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ραξαθηεξηζηηθά. 

 

πγθεθξηκέλα, νη θψδηθεο δενληνινγίαο ηνπ ΓΚΠΓ έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

1) Δίλαη ηνκεαθνί, ππφ ηελ έλλνηα φηη ξπζκίδνπλ εηδηθφηεξα έλαλ ηνκέα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκκφξθσζε κε ην ΓΚΠΓ, πξνζδηνξίδνληαο δεηήκαηα φπσο (βι. άξζξν 40 

παξ. 2) ηε ζεκηηή θαη κε δηαθάλεηα επεμεξγαζία, ηα έλλνκα ζπκθέξνληα πνπ 

επηδηψθνπλ νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα, ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηελ ςεπδσλπκνπνίεζε δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ, ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ,  

ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη ηνλ ηξφπν απφθηεζεο ηεο 

ζπγθαηάζεζεο ηνπ αζθνχληνο ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ παηδηνχ, ηα κέηξα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 24 θαη 25 θαη ηα κέηξα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 32, 

ηε γλσζηνπνίεζε παξαβηάζεσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηηο 

επνπηηθέο αξρέο θαη ηελ αλαθνίλσζε ησλ ελ ιφγσ παξαβηάζεσλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, ηε δηαβίβαζε 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε ηξίηεο ρψξεο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο, ή 

εμσδηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθνξψλ γηα ηελ 

επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο θαη ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία. 

2) Καηαξηίδνληαη απφ ελψζεηο ή θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ ππεπζχλνπο 

επεμεξγαζίαο θαη εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία (βι. άξζξν 40 παξ. 2). 

πλεπψο, δελ κπνξεί έλαο νξγαληζκφο λα θαηαξηίζεη απηνηειψο έλαλ 

θψδηθα δενληνινγίαο – θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ ΓΚΠΓ – γηα ηηο 

επεμεξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί: ν θψδηθαο πξέπεη λα θαηαξηηζηεί απφ θνξέα 

ή έλσζε πνπ εθπξνζσπεί ηνλ νξγαληζκφ θαη αθνινχζσο ν νξγαληζκφο, κε 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ν ίδηνο ν θψδηθαο, λα πξνζρσξήζεη 

ζε απηφλ. 

3) Οη θψδηθεο πξέπεη λα εμεηδηθεχνπλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ΓΚΠΓ θαη λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ κε αθξίβεηα ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή ηνπ ηνκέα 
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επεμεξγαζίαο. Θα πξέπεη λα παξέρνπλ ζαθείο βειηηψζεηο ηνκεαθνχ επηπέδνπ 

φζνλ αθνξά ζηε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ. Έλαο θψδηθαο δελ ζα πξέπεη απιψο λα αλαδηαηππψλεη ηνλ ΓΚΠΓ. 

Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε, πξαθηηθή θαη αθξηβή 

θσδηθνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΚΠΓ. Σα ζπκθσλεκέλα πξφηππα 

θαη θαλφλεο πξέπεη λα είλαη κε δηθνξνχκελα, ζπγθεθξηκέλα, εθηθηά θαη 

εθηειεζηά (ειέγμηκα) [64]. 

4) Καηά ηελ θαηάξηηζε ελφο θψδηθα δενληνινγίαο ή θαηά ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηελ 

επέθηαζε ελφο ηέηνηνπ θψδηθα, ελψζεηο θαη άιινη θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ 

θαηεγνξίεο ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο ή εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία ζα 

πξέπεη λα δηαβνπιεχνληαη κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, κεηαμχ άιισλ θαη κε 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε 

φζεο παξαηεξήζεηο ππνβάιινληαη θαη φζεο απφςεηο δηαηππψλνληαη ζην 

πιαίζην απηψλ ησλ δηαβνπιεχζεσλ (βι. αηηηνινγηθή ζθέςε 99 ηνπ ΓΚΠΓ). 

5) Ο θψδηθαο ρξήδεη θαηάιιεισλ κεραληζκψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δένπζαο 

παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ, θαζψο θαη 

απνηειεζκαηηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη επηβνιήο ηεο 

ζπκκφξθσζήο ηνπ (βι. άξζξν 40 παξ. 4 ηνπ ΓΚΠΓ)
46

. 

6) Σν ζρέδην θψδηθα δενληνινγίαο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή 

πξνο έγθξηζε (ήηνη, γηα εζληθφ θψδηθα δενληνινγίαο, ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα) – βι. άξζξν 40 παξ 5 ηνπ ΓΚΠΓ. 

Δθφζνλ ν θψδηθαο εγθξηζεί, ε Αξρή δεκνζηεχεη ηνλ θψδηθα (άξζξν 40 παξ 6 

ηνπ ΓΚΠΓ)
47

.  

 

Ζ ζπκκφξθσζε κε εγθεθξηκέλνπο θψδηθεο δενληνινγίαο απφ ηνπο ζρεηηθνχο 

ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο ή εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία ιακβάλεηαη δεφλησο ππφςε 

θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ αληηθηχπνπ ησλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο πνπ εθηεινχληαη απφ 

ηνπο ελ ιφγσ ππεπζχλνπο ή εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία, ηδίσο γηα ηνπο ζθνπνχο 

                                                           
46

 Δάλ ν θψδηθαο αθνξά επεμεξγαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ κε δεκφζηεο αξρέο ή θνξείο, πξέπεη λα 

πξνβιέπεη θνξέα παξαθνινχζεζεο (monitoring body), ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ ΓΚΠΓ. Χζηφζν, 

γηα πεξηπηψζεηο δεκφζησλ θνξέσλ ή αξρψλ, δελ ππάξρεη ππνρξέσζε γηα θνξέα παξαθνινχζεζεο ηνπ 

θψδηθα (βι. άξζξν 41 παξ. 5 ηνπ ΓΚΠΓ).  
47

 Δηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο πξνβιέπνληαη γηα πεξίπησζε θσδίθσλ δενληνινγίαο δηαζπλνξηαθνχ 

ραξαθηήξα – νη νπνίνη φκσο δελ αθνξνχλ δεκφζηνπο θνξείο θαη αξρέο. 
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εθηίκεζεο αληηθηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ (βι. άξζξν 35 παξ. 8 ηνπ 

ΓΚΠΓ). Πεξαηηέξσ, ε ηήξεζε εγθεθξηκέλνπ θψδηθα δενληνινγίαο δχλαηαη επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηνηρείν γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξ. 32 αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο. Δπίζεο, 

φπσο ζα ζπδεηεζεί θαη ζηελ Δλφηεηα 12, θαηά ηε ιήςε απφθαζεο απφ ηελ επνπηηθή 

αξρή ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ην χςνο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ γηα θάζε κεκνλσκέλε πεξίπησζε, ιακβάλνληαη δεφλησο 

ππφςε έλα ζχλνιν παξακέηξσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε  ηήξεζε εγθεθξηκέλσλ 

θσδίθσλ δενληνινγίαο ζχκθσλα κε ην άξ. 40. 

 

Παξάδεηγκα: Έλαο Γήκνο επηζπκεί λα θαηαξηηζηεί θψδηθαο δενληνινγίαο θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ ΓΚΠΓ πνπ ζα εμεηδηθεχεη θαλφλεο αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκκφξθσζε κε ην ΓΚΠΓ γηα ην ζχλνιν ησλ επεμεξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί. 

χκθσλα κε ην άξζξν 40 φκσο, νη θψδηθεο απηνί δελ αλαπηχζζνληαη απφ ππεπζχλνπο 

επεμεξγαζίαο αιιά απφ θνξείο/ελψζεηο πνπ ηνπο εθπξνζσπνχλ. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, έλαο ηέηνηνο θψδηθαο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί, π.ρ., απφ Κεληξηθή ή 

Πεξηθεξεηαθή έλσζε Γήκσλ, γηα ην ζχλνιν ησλ Γήκσλ πνπ εληάζζνληαη ζε απηή.  

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Έλα Παλεπηζηήκην έρεη πηνζεηήζεη εζσηεξηθφ θψδηθα 

δενληνινγίαο γηα ην ζχλνιν ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εθπνλεί, ζηνλ 

νπνίν ξπζκίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, θαη δεηήκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σν 

Παλεπηζηήκην ζεσξεί φηη έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο επηηαγέο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

ΓΚΠΓ. ρνιηάζηε ζρεηηθά σο πξνο ην αλ έρεη δίθην ή φρη, εμεγψληαο ην ζθεπηηθφ ζαο.  

 

10.5 Πιςτοποιόςεισ    
 

Οη πηζηνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ ΓΚΠΓ απνηεινχλ έλα αθφκα πξναηξεηηθφ 

εξγαιείν ινγνδνζίαο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην ελ ιφγσ άξζξν, δχλαληαη λα 

ζεζπηζηνχλ κεραληζκνί πηζηνπνίεζεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ απφδεημε 

ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηνλ ΓΚΠΓ ησλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο απφ ηνπο ππεπζχλνπο 

επεμεξγαζίαο θαη ηνπο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία. Ο ΓΚΠΓ δελ νξίδεη ξεηψο ηνλ 
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φξν «πηζηνπνίεζε»: ζχκθσλα κε ην ΔΠΓ [65], ε πηζηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηελ 

επηβεβαίσζε ηξίηνπ κέξνπο αλαθνξηθά κε πξάμεηο επεμεξγαζίαο ππεπζχλσλ 

επεμεξγαζίαο θαη εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία. Άξα, δελ πηζηνπνηνχληαη νξγαληζκνί 

ζπλνιηθά αιιά πξάμεηο επεμεξγαζίαο πνπ νη νξγαληζκνί εθηεινχλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

είλαη κία δήισζε ζπκκφξθσζεο. ε θάζε πεξίπησζε βέβαηα, ε πηζηνπνίεζε δελ 

πεξηνξίδεη ηελ επζχλε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ 

επεμεξγαζία γηα ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ ΓΚΠΓ νχηε ζίγεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ (άξ. 42 παξ. 4 ηνπ ΓΚΠΓ). 

 

Οη πηζηνπνηήζεηο ρνξεγνχληαη απφ εηδηθά πξνο ηνχην δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο 

πηζηνπνίεζεο. ηελ Διιάδα, νη θνξείο πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεχνληαη απφ ην ΔΤΓ 

(Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο), ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 37 

παξ. 1 ηνπ λ. 4624/2019. Ζ δηαπίζηεπζε ελφο θνξέα πηζηνπνίεζεο γίλεηαη βάζεη  ηνπ 

πξνηχπνπ EN-ISO/IEC17065:2012 θαη ζχκθσλα κε ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο 

δηαπίζηεπζεο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ Αξρή
48

 (βι. Απφθαζε 25/2020 ηεο Αξρήο 

[66]). Ο ξφινο ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο είλαη λα εθδίδεη, λα επαλεμεηάδεη, λα 

αλαλεψλεη θαη λα αλαθαιεί πηζηνπνηήζεηο (άξζξν 42 παξ. 5 θαη 7 ηνπ ΓΚΠΓ) βάζεη 

ελφο κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο θαη εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Αξρή θξηηεξίσλ (άξζξν 42 

παξ. 5 ηνπ ΓΚΓΠ). Απηφ απαηηεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο λα 

δεκηνπξγήζεη θαη λα θαζνξίζεη θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

εγθξηζνχλ απφ ηελ Αξρή. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο, φπσο αλαθέξεη ην ΔΠΓ [65], ε ζέζπηζή 

ηνπο ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ επαιεζεπζηκφηεηα, ζηε βαξχηεηα θαη ζηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ θξηηεξίσλ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο κε 

ηνλ ΓΚΠΓ. Σα θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα δηαηππψλνληαη θαηά ηξφπν ψζηε 

λα είλαη ζαθή θαη θαηαλνεηά θαη λα είλαη δπλαηή ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο. Σν 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο ζηνρεχεη ζε πξάμεηο ή ζεηξέο πξάμεσλ 

επεμεξγαζίαο. ε απηέο κπνξνχλ λα ζπγθαηαιέγνληαη δηαδηθαζίεο δηαθπβέξλεζεο σο 

νξγαλσηηθά κέηξα, ζπλεπψο σο αλαπφζπαζηα κέξε κηαο πξάμεο επεμεξγαζίαο (π.ρ. ε 

                                                           
48

 χκθσλα κε ην κεραληζκφ ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ ΓΚΠΓ, νη ελ ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθέο 

απαηηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην ΔΠΓ. 
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δηαδηθαζία πνπ έρεη ζεζπηζηεί γηα ηε δηαρείξηζε θαηαγγειηψλ ζην πιαίζην ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ππαιιήισλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο θαηαβνιήο κηζζνχ [65]). 

 

Ζ πηζηνπνίεζε ρνξεγείηαη ζε ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία 

γηα κέγηζηε πεξίνδν ηξηψλ εηψλ θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο. Ζ 

πηζηνπνίεζε αλαθαιείηαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, απφ ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο 

ή απφ ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή (βι. άξζξν 42 παξ. 7 ηνπ ΓΚΠΓ). 

 

Παξάδεηγκα: Έλα Τπνπξγείν ζα ήζειε λα πηζηνπνηεζεί γηα ηηο  πξάμεηο 

επεμεξγαζίαο πνπ θάλεη γηα ηελ αζθαιή απζεληηθνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εγγξάθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηνπ ππεξεζίεο θαη ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξφπσλ άζθεζεο δηθαησκάησλ θηι.). 

Γηα λα γίλεη απηφ, απαηηνχληαη: α) λα ππάξρεη έλαο κεραληζκφο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ 

ελ ιφγσ πεξίπησζε (κπνξεί λα ηνλ αλαπηχμεη ην ίδην ην Τπνπξγείν, αιιά κπνξεί λα 

έρεη ήδε αλαπηπρζεί απφ θάπνηνλ άιιν θνξέα, είηε Γεκφζην είηε φρη, θαη ην 

Τπνπξγείν λα αλαιάβεη λα ηνλ πινπνηήζεη), β) ηα θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο ηνπ ελ ιφγσ 

κεραληζκνχ λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Αξρή, γ) Σν ΔΤΓ λα δηαπηζηεχζεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ ελ ιφγσ κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο, δ) ν 

θνξέαο πηζηνπνίεζεο, θαηφπηλ ηνπ ειέγρνπ πνπ ζα θάλεη κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ, 

λα εθδψζεη πηζηνπνηεηηθφ πξνο ην Τπνπξγείν γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο 

επεμεξγαζίαο. 
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11. Η εφαρμογό των υποχρεώςεων ςτο δημόςιο τομϋα 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΚΠΓ νη επνπηηθέο αξρέο 

πξνέβεζαλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ θνξέσλ ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΚΠΓ. Γηα παξάδεηγκα, ε ΑΠΓΠΥ 

εμέδσζε θπιιάδην κε «νδεγφ πξνεηνηκαζίαο» θαη ελεκεξσηηθφ βίληεν
49

 ελψ 

ελεπιάθε ζε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ρξεκαηνδνηνχκελν απφ 

ηελ Δ.Δ. πξφγξακκα ―PROBLEM BASED TRAINING ON THE DATA 

PROTECTION REFORM PACKAGE IN GR AND CY‖ [70]. Οη επνπηηθέο αξρέο 

πξφηεηλαλ ζπκκφξθσζε κέζσ ζηαδίσλ, ψζηε λα είλαη απιή ε πινπνίεζε ησλ λέσλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ γηα θάζε θνξέα, είηε δεκφζην είηε ηδησηηθφ. 

Βέβαηα, ν δεκφζηνο ηνκέαο έρεη ηδηαηηεξφηεηα σο πξνο ηε ζρέζε ηνπ κε ην ΓΚΠΓ, 

θαζψο ππάξρνπλ νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ πνπ δελ ηνλ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ελψ 

έρεη λα «αληηκεησπίζεη» κφλν ηελ επνπηηθή αξρή ηνπ Κ-Μ θαη φρη ηηο δηαδηθαζίεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπλεθηηθφηεηαο (βι. Δλφηεηα 12). Δπίζεο, δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

δεκνζίνπ, φπσο ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο ζηα ζχλνξα, ην άζπιν θαη ηε 

κεηαλάζηεπζε ή γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξφιεςεο, ηεο δηεξεχλεζεο, ηεο αλίρλεπζεο ή 

ηεο δίσμεο πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή ηεο εθηέιεζεο πνηληθψλ θπξψζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο έλαληη θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ 

ηε δεκφζηα αζθάιεηα, εθθεχγνπλ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΚΠΓ. Χο πξνο απηέο 

εθαξκφδνληαη εηδηθέο (γηα ηηο ελ ιφγσ δεκφζηεο αξρέο) δηαηάμεηο. 

Ο ΓΚΠΓ δηεπθνιχλεη επίζεο ηηο δεκφζηεο αξρέο πνπ ελδέρεηαη λα ιάβνπλ δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, θαζψο δελ ζεσξνχληαη 

σο απνδέθηεο. πλεπψο, δελ ηίζεηαη ζέκα εηδηθήο ελεκέξσζεο φηαλ ιακβάλνπλ 

αηηηνινγεκέλα θαη πεξηνξηζκέλα δεδνκέλα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο 

ειεγθηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Βέβαηα, ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα απφ ηηο ελ ιφγσ δεκφζηεο αξρέο ζα πξέπεη πάληα λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο 

ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο 

επεμεξγαζίαο.  

Άιιεο ηδηαηηεξφηεηεο αθνξνχλ: 

 Σηο λνκηθέο βάζεηο: Ζ ζπγθαηάζεζε είλαη «κεησκέλεο» ζεκαζίαο, ζε ζρέζε κε 

                                                           
49
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ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  Σν Γεκφζην κπνξεί θαη πξέπεη λα θάλεη ρξήζε ηεο 

δηάηαμεο ησλ  άξζξσλ 6 παξ. 2 γ‘ θαη ε΄, ψζηε νη επεμεξγαζίεο ηνπ λα 

βαζίδνληαη ζε δηαηάμεηο λφκνπ, ελψ δελ κπνξεί, θαηά θαλφλα, λα θάλεη ρξήζε 

ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 6  παξ. 2 ζη‘ (ππέξηεξν έλλνκν ζπκθέξνλ). 

 Σα δηθαηψκαηα: Σν «δηθαίσκα ζηε ιήζε» έρεη πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή γηα 

επεμεξγαζίεο πνπ δηελεξγεί δεκφζηνο θνξέαο ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, ελψ είλαη εμαηξεηηθά απίζαλε ε εθαξκνγή ηνπ «δηθαηψκαηνο 

ζηε θνξεηφηεηα». 

πλεπψο, έλαο Γεκφζηνο θνξέαο πνπ ιεηηνπξγεί μεθάζαξα εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ –

λνκηθά ηεθκεξησκέλσλ- αξκνδηνηήησλ ηνπ, κπνξεί λα «αληηκεησπίζεη» ην ΓΚΠΓ – 

ππφ ηελ έλλνηα λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπο - κε απιά αιιά κεζνδηθά 

βήκαηα.  

 Γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ν ΓΚΠΓ είλαη έλα αθφκα βήκα γηα πεξηζζφηεξε 

δηαθάλεηα ηεο δξάζεο ηεο. Δίλαη κηα ηεξάζηηα επθαηξία γηα λα απμεζεί ε 

εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ην δεκφζην. 

ηα επφκελα βήκαηα παξνπζηάδνπκε κηα πξνζέγγηζε ηεο ΑΠΓΠΥ [71] θαηάιιεια 

ηξνπνπνηεκέλε γηα ηελ ελέξγεηεο θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Καλνληζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη βέβαηα φηη, πιένλ, δελ πξφθεηηαη γηα πξνεηνηκαζία, αιιά 

γηα ππνρξέσζε, θαζψο ν ΓΚΠΓ εθαξκφδεηαη ήδε απφ ηηο 25/5/2018. 

11.1 Ετοιμϊςτε ϋνα ςχϋδιο 
Πξέπεη λα αληηκεησπίζηε ηε ζπκκφξθσζε κε ην ΓΚΠΓ σο έλα (κηθξφ ή κεγάιν) θαη 

ζεκαληηθφ έξγν.  

 Καηαγξάςηε, ζπλνπηηθά, ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεηε σο δεκφζηνο 

θνξέαο γηα λα πεηχρεηε ηε ζπκκφξθσζή ζαο κε ην ΓΚΠΓ. 

 Οξίζηε ρξφλνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, βξείηε ηα θαηάιιεια άηνκα γηα 

ηε πινπνίεζε θάζε ζηαδίνπ.  

 Κάληε κηα πξφβιεςε ειιείςεσλ. 

 Πξνηεξαηνπνηήζηε, ψζηε λα θαιχςεηε πξψηα ηηο «κεγάιεο» ειιείςεηο 

ηφρνο ζαο: ε ηειηθή ζπκκφξθσζε ζε «εχινγν» ρξνληθφ δηάζηεκα, δεδνκέλσλ ησλ 

ζπλζεθψλ ζην θνξέα ζαο 
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11.2 Ετοιμϊςτε ϋνα ςχϋδιο 
Σα πξφζσπα-«θιεηδηά» ηνπ θνξέα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη ε πηζαλφηεηα λα ζαο 

δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζπκκφξθσζεο είλαη κεγάιε. Οη επηπηψζεηο απφ κηα 

απφθαζε ηεο ΑΠΓΠΥ πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο ζην θνξέα κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

κεγάιν πιήγκα γηα ηελ εηθφλα ηνπ θνξέα θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο 

απηφλ. Πεξαηηέξσ, ν ΓΠΚΓ κπνξεί λα επηθέξεη αχμεζε ζην θφξην εξγαζίαο ηνπ 

θνξέα αθφκα θη αλ δελ θάλεηε ηίπνηα. Καζψο νη πνιίηεο είλαη νινέλα θαη πην 

ελεκεξσκέλνη, ε πηζαλφηεηα λα αζθήζνπλ δηθαηψκαηα ηνπ ΓΚΠΓ απμάλεη. 

 Δλεκεξψζηε ηε δηνίθεζε γηα ηελ αλάγθε ζπκκφξθσζεο κε ην ΓΚΠΓ. 

 Δπηζεκάλεηε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηπρφλ κε ζπκκφξθσζε. 

 Δμαζθαιίζηε ηε ζπλδξνκή ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο επφκελεο ελέξγεηεο, ηδίσο 

φζνλ αθνξά αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο. 

11.3 Ορύςτε Τπεύθυνο Προςταςύασ Δεδομϋνων 
Αλ δελ ην έρεηε θάλεη, ήδε παξαβηάδεηε ην άξζξν 37 ηνπ ΓΚΠΓ, θαζψο απνηειεί 

ππνρξέσζε γηα θάζε δεκφζην θνξέα. Ο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ κπνξεί 

λα ζαο βνεζήζεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΚΠΓ. Αλ θαη ν ξφινο ηνπ είλαη 

ζπκβνπιεπηηθφο θαη φρη απνθαζηζηηθφο, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ηαρχηεξε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ. Ζ ζέζε ηνπ είλαη βέβαηα θαηλνθαλήο γηα ην 

ειιεληθφ δεκφζην, θαζψο ιεηηνπξγεί εθηφο ηεξαξρίαο θαη δεκνζηνυπαιιειηθήο δνκήο 

θαη ινγνδνηεί απεπζείαο ζην πςειφηεξν επίπεδν.  

 Οξίζηε Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ. 

 Δμαζθαιίζηε φηη δηαζέηεη θαηάιιεια επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη  

εκπεηξνγλσζία ζην δίθαην θαη ηηο πξαθηηθέο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, 

θαζψο θαη ζην αληηθείκελν ηνπ θνξέα. 

 Αλαθνηλψζηε ηα ζηνηρεία ζηελ ΑΠΓΠΥ. 

 Γεκνζηεχζηε ηα ζηνηρεία ζηελ ηζηνζειίδα ζαο. 

 Δμαζθαιίζηε φηη ζπκκεηέρεη, δεφλησο θαη εγθαίξσο, ζε φια ηα δεηήκαηα ηνπ 

θνξέα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα. Δμεηάζηε πηζαλή ηξνπνπνίεζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ θνξέα. 

 Δμαζθαιίζηε επαξθείο πφξνπο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
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11.4 Καταγρϊψτε 
Αλαγλσξίζηε ηα αξρεία κε πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ηεξείηε, αλά δξαζηεξηφηεηά 

ζαο. Άιισζηε, νη δεκφζηνη θνξείο εκπίπηνπλ ζηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο αξρείσλ 

δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο. Υξεζηκνπνηήζηε ηα αξρεία απηά σο έλα πξψην βήκα 

γηα ηελ «ηαθηνπνίεζε» ησλ αξρείσλ ζαο. Δμεηάζηε, ηνπιάρηζηνλ, ηηο παξαθάησ πεγέο 

γηα δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ: 

 Αξρείν εγγξάθσλ πξσηνθφιινπ 

o ίγνπξα πεξηέρνπλ ζηνηρεία πνιηηψλ, ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζε έγγξαθα.  

 Αξρείν πξνζσπηθνχ. 

 Αξρεία ζε ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο:  

o Βξείηε ην ζθνπφ γηα ηα αξρεία απηά (π.ρ. ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην αξρείν πξσηνθφιινπ / αξρεία θαηαγξαθήο 

δηθαησκάησλ θαη θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ γηα ηνπο ρξήζηεο  / αξρεία 

εθαξκνγήο θαηάιιεισλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο θ.ά.).  

 Δηδηθά κεηξψα πνπ ελδέρεηαη λα ηεξείηε. 

 Αξρεία γηα ζθνπνχο «αζθάιεηαο»: θάκεξεο, θαηαγξαθή επηζθεπηψλ, 

θαηαγξαθή ζηνηρείσλ πξφζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα 

 Αξρεία γηα ζθνπνχο επηθνηλσλίαο (π.ρ. ιίζηα κε email, newsletter) 

 

11.5 Εξετϊςτε τη ςυμμόρφωςό ςασ 
Γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαγλσξίζαηε ζην παξαπάλσ βήκα, βξείηε: 

 Γηαηί ηεξείηε ηα δεδνκέλα; 

o Με βάζε πνηα δηάηαμε  

 Πψο έρεηε ιάβεη ηα δεδνκέλα; 

 Πψο έγηλε ε αξρηθή ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα ππνθείκελα; Μήπσο 

έγηλε ζπιινγή απφ άιιε πεγή θαη φρη απφ ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ; 

 Πφζν ρξφλν πξνηίζεζηε λα ηεξείηε ηα δεδνκέλα θαη γηαηί; 

 Πφζν αζθαιήο είλαη ε ηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ  

o Κξππηνγξαθνχληαη;  

o Φεπδσλπκνπνηνχληαη; 

o Απφ πνηα κέιε ηνπ  πξνζσπηθνχ ζαο πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα θαη 
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κε ηη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο; 

 Μνηξάδεζηε (δηαβηβάδεηε) ηα δεδνκέλα κε άιινπο; Πξνζδηνξίζηε 

o Π.ρ. Γεκφζηνη θνξείο – Δηαηξείεο – Πνιίηεο 

 Οη εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεζηε είλαη έηνηκεο γηα ην ΓΚΠΓ; 

o Έρεηε θαηάιιειεο ζπκβάζεηο; 

 πιιέγεηε δεδνκέλα κε ζπγθαηάζεζε;  

o Διέγμηε αλ ε ζπγθαηάζεζε πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ ΓΚΠΓ 

 Γηαβηβάδεηε δεδνκέλα εθηφο Δ.Δ.; Δμαζθαιίζηε ηε λνκηκφηεηα  

o Τπάξρεη λφκνο ή έζησ M.O.U.; 

 

11.6 Εξετϊςτε τη ςυμμόρφωςό ςασ 
Αλαζεσξήζηε ηηο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο  δεδνκέλσλ θαη ηελ παξερφκελε ελεκέξσζε. 

Δμεηάζηε ηη είδνπο ελεκέξσζε παξέρεηε ζήκεξα ζηνπο πνιίηεο, ζε φια ηα ζεκεία 

επαθήο κε απηνχο. Ζ ελεκέξσζε πνπ παξέρεηε πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ ΓΚΠΓ, άξα παιαηνχ ηχπνπ ελεκεξψζεηο 

δελ είλαη επαξθείο. 

 Γεκνζηεχζηε θαηάιιειε Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ζηελ ηζηνζειίδα 

ζαο. 

 Δμαζθαιίζηε φηη ε ελεκέξσζε πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ησλ άξζξσλ 13 θαη 

14. 

 Δμαζθαιίζηε φηη ε ελεκέξσζε γίλεηαη γηα θάζε ζθνπφ επεμεξγαζίαο. 

 Διέγμηε ηα πξφηππα έληππα ή εθαξκνγέο πνπ παξέρεηε πξνο ηνπο πνιίηεο, 

ψζηε λα πεξηέρνπλ θαηάιιειε ελεκέξσζε, φηαλ ζπιιέγεηε πξνζσπηθά 

δεδνκέλα. 

 Αλ ζπιιέγεηε δεδνκέλα απφ ηξίηεο πεγέο, αλαιχζηε θαη βξείηε ηνλ θαηάιιειν 

ηξφπν γηα λα παξέρεηαη ελεκέξσζε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. 

 

11.7 Αναθεωρόςτε τισ εςωτερικϋσ διαδικαςύεσ για την ικανοπούηςη 

των δικαιωμϊτων του ΓΚΠΔ 
Ο ΓΚΠΓ πξνβιέπεη λέα θαη επαπμεκέλα δηθαηψκαηα γηα ηνπο πνιίηεο θαη 

αληαπφθξηζε ζε απηά ζε ζηελά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ ππνρξέσζε απηή εθαξκφδεηαη 
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θαη γηα ην δεκφζην. πλεπψο, είλαη ρξήζηκν λα είζηε έηνηκνη γηα λα αληαπεμέιζεηε 

ζηα αηηήκαηα απηά, κε θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη ελεκεξσκέλν πξνζσπηθφ.  

 Δλεκεξψζηε ην πξνζσπηθφ ζαο, εηδηθά απηφ ζε ζέζεηο πνπ ππνδέρεηαη θνηλφ 

θαη έγγξαθα, ψζηε λα αλαγλσξίδεη αηηήκαηα άζθεζεο δηθαησκάησλ ηνπ 

ΓΚΠΓ. 

 Αλαγλσξίζηε πηζαλά ππεξβνιηθά δηνηθεηηθά θφζηε απφ ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηέηνησλ αηηεκάησλ θαη πξνεηνηκαζηείηε. Θπκεζείηε φηη, θαη‘ αξρήλ, ε άζθεζε 

ησλ δηθαησκάησλ είλαη δσξεάλ γηα ηνλ πνιίηε. 

 Δηνηκάζηε πξφηππα έγγξαθα  

o γηα ηθαλνπνίεζε δηθαησκάησλ 

o γηα άξλεζε ηθαλνπνίεζεο κε αηηηνιφγεζε 

Δίλαη θαιφ θάζε θνξέαο λα είλαη έηνηκνο γηα δχζθνιεο πεξηπηψζεηο, ψζηε λα 

αλαγλσξίδεη πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ, πνιιαπιψλ ή απξφβιεπησλ αηηεκάησλ. ε 

πεξίπησζε αβεβαηφηεηαο, ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα γλσξίδεη φηη κπνξεί λα δεηήζεη ηε 

ζπκβνπιή ηνπ Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ. 

 

11.8 Εκτιμόςτε τισ επιπτώςεισ ςε νϋεσ δραςτηριότητεσ 

επεξεργαςύασ 
Ζ εθηίκεζε αληηθηχπνπ είλαη κηα νξζή πξαθηηθή θαη κπνξεί λα απνθαιχςεη 

«αηέιεηεο» ηνπ θνξέα ζαο ζηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο. Κάζε θνξά πνπ ζρεδηάδεηε 

έλα λέν κέηξν ή πξνεηνηκάδεηε ηελ εθαξκνγή ελφο λένπ κέηξνπ, ην νπνίν πεξηέρεη 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, είλαη απαξαίηεην λα εμεηάδεηαη αλ 

απαηηείηαη εθηίκεζε αληηθηχπνπ. 

 ηαλ ζε δηάηαμε πξνβιέπνληαη κέηξα πνπ ζπλεπάγνληαη επεμεξγαζία γηα ηελ 

νπνία απαηηείηαη εθηίκεζε αληηθηχπνπ  ρξήζηκν είλαη απηή λα γίλεηαη πξηλ ηελ 

ςήθηζε ηεο δηάηαμεο, σο ηκήκα ηεο γεληθήο εθηίκεζεο αληηθηχπνπ ηεο 

δηάηαμεο. Γηαθνξεηηθά, απαηηείηαη ε δηελέξγεηά ηεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

επεμεξγαζίαο. 

 Αλ ππάξρεη ακθηβνιία θαη πξνθχπηεη πςειφο θίλδπλνο, πξαγκαηνπνηήζηε 

δηαβνχιεπζε κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ. 

 ε θάζε δεκφζην έξγν, ην νπνίν εηζάγεη λέα επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, ε εθηίκεζε αληηθηχπνπ πξέπεη λα απνηειεί ηκήκα ηεο αξρηθήο 
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κειέηεο. 

o Δμαζθαιίζηε ηφζν ην ―Data Protection by Design‖ φζν θαη ην ―Data 

Protection by Default‖. 

 Δμεηάζηε: 

o Πνηνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθηίκεζε αληηθηχπνπ;  

o Πνηνη εξγαδφκελνη ζαο/ηκήκαηά ζαο πξέπεη λα εκπιαθνχλ;  

o Πνηνο ζα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο αληηθηχπνπ; 

 Δμεηάζηε αλ πξηλ απφ ηε ιήςε ζεκαληηθψλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ έρεηε 

δεηήζεη ηε γλψκε ηεο ΑΠΓΠΥ.  

11.9 Ετοιμαςτεύτε για περιςτατικϊ παραβύαςησ 

Οη ζηαηηζηηθέο, αιιά θαη ε θνηλή πξαθηηθή, θαηαδεηθλχνπλ φηη φζν θαιά θαη λα είλαη 

ηα κέηξα αζθάιεηαο ελφο θνξέα, δελ ππάξρεη ηέιεηα αζθάιεηα. Πξαθηηθά, απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζε βάζνο ρξφλνπ είλαη ζίγνπξν φηη ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα ζα ζπκβεί 

έλα πεξηζηαηηθφ παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Πξνθαλψο, έλα 

ηέηνην πεξηζηαηηθφ, αλ ν θνξέαο γλσξίδεη πψο λα ην ρεηξηζηεί, δελ ζα θέξεη ηελ 

θαηαζηξνθή. 

Δπηπιένλ ησλ θαζηεξσκέλσλ κέηξσλ αζθάιεηαο, εμεηάζηε αλ:  

 Μπνξείηε λα αληρλεχεηε θαη λα αμηνινγείηε αλ έλα πεξηζηαηηθφ είλαη 

παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Δίζηε έηνηκνη λα γλσζηνπνηήζηε πεξηζηαηηθφ ζηελ ΑΠΓΠΥ.  

o Έρεηε κειεηήζεη ηε θφξκα ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο θαη έρεηε 

πξνεηνηκάζεη ηα πεδία ζε ζρέζε κε ην θνξέα ζαο. 

o Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη «αζθπθηηθά»: 72 ψξεο γηα ηε 

γλσζηνπνίεζε ζηελ ΑΠΓΠΥ, φζν πην γξήγνξα γίλεηαη ζηνπο πνιίηεο 

 Δίζηε έηνηκνη λα ελεκεξψλεηε ηνπο πνιίηεο γηα πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο πνπ 

κπνξεί λα ηνπο επεξεάζνπλ. 

o Έρεηε εηνηκάζεη πξφηππεο επηζηνιέο γηα επηθνηλσλία θαη έρεηε 

κειεηήζεη ηξφπνπο γξαθήο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ πνιίηε, ρσξίο λα 

ζαο πξνθαιέζνπλ βιάβε. 

 Υξεζηκνπνηείζηε φζν κπνξείηε ηερληθέο θξππηνγξάθεζεο, εηδηθά θαηά ηε 

δηαβίβαζε ή ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ. 
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 Δθπαηδεχζηε ηνπο ππαιιήινπο ζαο νη νπνίνη εθηηκάηε φηη κπνξεί λα είλαη νη 

ζπρλφηεξεο πεγέο αλζξψπηλνπ ιάζνπο. 

o Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο νθείινληαη ζε 

αλζξψπηλε αβιεςία.  

 Δμεηάζηε αλ ζαο θαιχπηεη ε πθηζηάκελε πνιηηηθή αζθάιεηαο ή αλ πξέπεη λα 

αλαπηχμεηε εηδηθή πνιηηηθή ρεηξηζκνχ πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο. 

11.10 Εξαςφαλύςτε τη διαρκό ςασ ςυμμόρφωςη ςταδιακϊ 
Ζ ζπκκφξθσζε κε ηνλ Καλνληζκφ δελ είλαη κηα εξγαζία πνπ ζα γίλεη κφλν κηα θνξά. 

Καζψο νη ζπλζήθεο αιιάδνπλ, έηζη αιιάδνπλ νη κέζνδνη επεμεξγαζίαο θαη θπξίσο νη 

θίλδπλνη ζε ζρέζε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Δίλαη επζχλε θάζε ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο λα αλαζεσξεί ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ. 

 Αληηκεησπίζηε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κε ηε ινγηθή Plan-

Do-Check-Act.  

 Αλ ππάξρεη αληίζηνηρν ζχζηεκα γηα ηε δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ (ISMS), πξνζπαζήζηε λα ελνπνηήζηε ηηο δηαδηθαζίεο. 

 Θπκεζείηε: Οη λννηξνπίεο ησλ αλζξψπσλ αιιάδνπλ πνιχ πην αξγά απφ ηα 

ζπζηήκαηα. Θα πξέπεη λα πείζεηε φηη ε αιιαγή είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ. 
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12. Εποπτεύα και επιβολό τησ τόρηςησ του ΓΚΠΔ 
 

πσο ήδε είδακε, ν ΓΚΠΓ έρεη θαζηεξψζεη έλα ζχζηεκα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ην νπνίν έρεη σο κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο ηνπ ζπληζηψζεο ηε 

ιεηηνπξγία επνπηηθψλ αξρψλ, νη νπνίεο έρνπλ βαζηθφ θαζήθνλ λα επηβιέπνπλ θαη, αλ 

ρξεηαζηεί, λα επηβάιινπλ ηε λνκνζεζία. Σν κνληέιν απηφ δελ είλαη λέν∙ νη επνπηηθέο 

αξρέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ήδε ιεηηνπξγνχζαλ ππφ ην θαζεζηψο ηεο νδεγίαο 

95/46/ΔΚ, ελψ πξνβιέπνληαη θαη απφ ηε ζχκβαζε 108 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο.  

Με ην ΓΚΠΓ έλαο επηπιένλ παξάγνληαο είλαη φηη νη αξρέο απηέο, νθείινπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κε εληαία ινγηθή. Οη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ είλαη άκεζα 

εθαξκφζηκεο ζε φιε ηελ ΔΔ, ζπλεπψο, αλακέλεη θαλείο νη απνθάζεηο ηνπο λα είλαη 

παξφκνηεο γηα παξφκνηα δεηήκαηα θαη ζε φια ηα Κ-Μ. Σν κνληέιν πνπ επηιέρζεθε 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ηνπ ΓΚΠΓ είλαη απιφ ζηε ινγηθή ηνπ.  

 ε θάζε Κ-Μ ππάξρεη κηα (ηνπιάρηζηνλ) επνπηηθή αξρή. 

 ε δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο πνπ αθνξνχλ πνιιά Κ-Μ, εθδίδεηαη κηα 

απφθαζε, απφ κηα αξρή, κε ζπκθσλία ησλ ππνινίπσλ. 

 ε Δπξσπατθφ επίπεδν ππάξρεη έλαο νξγαληζκφο πνπ ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ αξρψλ θαη επηιχεη ηηο δηαθνξέο ηνπο. Ο νξγαληζκφο απηφο απαξηίδεηαη 

απφ ηνλ πξντζηάκελν κίαο επνπηηθήο αξρήο θάζε Κ-Μ θαη απφ ηνλ Δπξσπαίν 

Δπφπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ή ηνπο αληίζηνηρνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.. 

Σν θεθάιαην VI ηνπ Καλνληζκνχ αθηεξψλεηαη ζην λα ξπζκίζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ ελψ ην θεθάιαην VII αθηεξψλεηαη ζην λα ξπζκίζεη ηηο κεζφδνπο 

ζπλεξγαζίαο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ησλ δηαθφξσλ Κ-Μ. 

12.1 Ανεξϊρτητεσ και δημόςιεσ εποπτικϋσ  αρχϋσ 
Ο ΓΚΠΓ πξνβιέπεη φηη ζε θάζε Κ-Μ κία ή πεξηζζφηεξεο αλεμάξηεηεο δεκφζηεο 

αξρέο επηθνξηίδνληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Αο αλαιχζνπκε ηελ 

ππνρξέσζε απηή: 

 Μία ή πεξηζζφηεξεο: Ζ πξνθαλήο επηινγή είλαη φηη θάζε Κ-Μ έρεη κηα 

επνπηηθή αξρή. Αιιά ππάξρνπλ Κ-Μ ηα νπνία ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο 

νξγάλσζήο ηνπο έρνπλ επηιέμεη λα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξεο αξρέο. 

Σππηθφηεξν παξάδεηγκα είλαη ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο, 

φπνπ ππάξρεη κηα αξρή ζε θάζε θξαηίδην θαη κηα ζε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν, κε 
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δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο. Ζ εζληθή λνκνζεζία νξίδεη ηνλ ηξφπν 

ζπλεξγαζίαο ησλ αξρψλ απηψλ. 

 Αλεμάξηεηεο: Κάζε επνπηηθή αξρή εθηειεί ηα θαζήθνληά ηεο θαη αζθεί ηηο 

εμνπζίεο ηεο κε πιήξε αλεμαξηεζία. Ζ έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο είλαη αξθεηά 

θαζνξηζκέλε ζην επξσπατθφ δίθαην θαη ζην ΓΚΠΓ. Πξαθηηθά ζεκαίλεη: 

o Αλεμαξηεζία κειψλ: Σα κέιε ησλ αξρψλ ηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

θαη αζθνχλ ηηο εμνπζίεο ηνπο ρσξίο εμσηεξηθέο επηξξνέο θαη δελ 

δεηνχλ νχηε ιακβάλνπλ νδεγίεο απφ θαλέλαλ. Πξνο ηνχην νξίδνληαη 

αζπκβίβαζηα ζηα επαγγέικαηα κειψλ, ελψ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

νξηζηεί έλα κέινο δελ κπνξεί λα αιιάμεη κε απφθαζε ηεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο, εθηφο θη αλ ππάξρνπλ πνιχ ζνβαξνί ιφγνη (π.ρ. θάπνηα 

παξάβαζε λφκνπ ή θαηαδίθε γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα) 

o Αλεμαξηεζία πφξσλ: Σα Κ-Μ νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηηο αξρέο 

αλζξψπηλνπο, ηερληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο, θαζψο θαη ηηο 

αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο. Ο ΓΚΠΓ βέβαηα, δελ νξίδεη 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πξνζσπηθνχ ή νηθνλνκηθψλ πφξσλ, αιιά  απηφ 

κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

o Αλεμαξηεζία επηινγήο πξνζσπηθνχ: Ο λφκνο γηα ηε ιεηηνπξγία θάζε 

επνπηηθήο αξρήο πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη ε αξρή επηιέγεη θαη δηαζέηεη 

δηθνχο ηεο ππαιιήινπο, νη νπνίνη δηνηθνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ελ 

ιφγσ αξρή. πλεπψο, νη δηαδηθαζίεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ αξρψλ, 

αθφκα θη αλ αθνινπζνχλ ην δίθαην ηεο θάζε ρψξαο, πξέπεη λα 

επηβιέπνληαη κφλν απφ ηνπο επηθεθαιήο ηεο αξρήο. Γηα παξάδεηγκα, 

θαλείο Τπνπξγφο δελ κπνξεί λα έρεη επηξξνή ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο. 

o Οηθνλνκηθφο έιεγρνο: Οη αξρέο δελ ππφθεηληαη ζε νηθνλνκηθφ έιεγρν, 

φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ. Αιιά, απηφ δε 

ζεκαίλεη φηη δελ νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ δαπαλψλ. Μάιηζηα, σο πξνο 

απηφ, ειέγρνληαη (π.ρ. ζηελ Διιάδα απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην). 

πλεπψο, νη αξρέο ππφθεηληαη ζε νηθνλνκηθφ έιεγρν, ν νπνίνο δελ 

επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. 

 Γεκφζηεο: Καζψο ν αξρέο επηβιέπνπλ ζεκειηψδεο δηθαίσκα, κπνξεί λα είλαη 
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κφλν δεκφζηεο. 

Ση δελ νξίδεη ν ΓΚΠΓ; 

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ελαπφθεηηαη 

απνθιεηζηηθά ζην εζληθφ δίθαην. ε άιιεο ρψξεο νη επνπηηθέο αξρέο ιεηηνπξγνχλ σο 

ζπκβνχιηα (πνιππξφζσπα φξγαλα, φπσο ζηελ Διιάδα), ζε άιιεο σο Δπίηξνπνη 

(κνλνπξφζσπα φξγαλα, φπσο ζηελ Κχπξν). Ο Καλνληζκφο νξίδεη φηη θάζε κέινο ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ πξέπεη λα δηνξίδεηαη κε δηαθαλή δηαδηθαζία απφ: 

 ην θνηλνβνχιην θάζε θξάηνπο 

 ηελ θπβέξλεζε θάζε θξάηνπο 

 ηνλ αξρεγφ ηνπ θξάηνπο ηνπο  

 ή απφ αλεμάξηεην θνξέα ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί, κε λφκν ηνπ Κ-Μ, ν 

δηνξηζκφο. 

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηα κέιε ηεο επνπηηθήο αξρήο  θαη νη βαζηθνί θαλφλεο γηα ηε 

ζχζηαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ΓΚΠΓ θαη ηα Κ-Μ νθείινπλ λα 

ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ φηαλ, κε βάζε ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία, ζπζηήλνπλ ηηο αξρέο ή 

νξίδνπλ ηα κέιε ηνπο. 

 Σα θξάηε κέιε ζπζηήλνπλ ηηο επνπηηθέο αξρέο, αλάινγα κε ηε ζπληαγκαηηθή, 

νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή ηνπο. 

 

12.2 Καθόκοντα εποπτικών αρχών 
Ο ΓΚΠΓ ζην άξζξν 57 νξίδεη ξεηά ηα θαζήθνληα ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. Μάιηζηα ηα 

θαζήθνληα απηά δε ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζνχλ ζηνπο εζληθνχο λφκνπο, φπνπ 

ππάξρεη φκσο ε δπλαηφηεηα λα πξνζηεζνχλ πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο ζε κηα 

επνπηηθή αξρή, αξθεί λα κελ είλαη αζχκβαηεο κε απηέο ηνπ ΓΚΠΓ.  

Κάζε επνπηηθή αξρή έρεη έλα γεληθφ ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο, λα «παξαθνινπζεί θαη 

επηβάιιεη ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ»  θαη λα «εθπιεξψλεη θάζε άιιν θαζήθνλ 

ζρεηηθφ κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» ελψ αλαιπηηθφηεξα νη 

αξκνδηφηεηέο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Δλεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο:  

o Πξνσζνχλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα κε εηδηθή έκθαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
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απεπζχλνληαη εηδηθά ζε παηδηά. 

o Πξνσζνχλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο θαη ησλ 

εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία. 

 πκβνπιεπηηθέο: 

o πκβνπιεχνπλ, κε ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζε εζληθφ λφκν, ην εζληθφ 

θνηλνβνχιην, ηελ θπβέξλεζε θαη άιια φξγαλα θαη νξγαληζκνχο γηα 

λνκνζεηηθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα. 

o Παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, κεηά απφ 

αίηεκά ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.  

o Παξέρνπλ ζπκβνπιή κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε βάζε ην αξ. 36. 

 Διεγθηηθέο - εξεπλεηηθέο: 

o Υεηξίδνληαη ηηο θαηαγγειίεο, εξεπλψληαο ηεο, ζην κέηξν πνπ 

ελδείθλπηαη. 

o Γηελεξγνχλ έξεπλεο, απηεπάγγειηα είηε κε βάζε πιεξνθνξίεο απφ 

άιιεο επνπηηθέο αξρέο ή δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 Ρπζκηζηηθέο: 

o Παξαθνινπζνχλ ηηο ηερλνινγηθέο θαη ηηο εκπνξηθέο πξαθηηθέο. 

o Μπνξνχλ λα ζεζπίζνπλ ηππνπνηεκέλεο ζπκβαηηθέο ξήηξεο. 

o Καηαξηίδνπλ θαηαιφγνπο γηα πξάμεηο πνπ απαηηνχλ ΔΑΠΓ. 

o Δλζαξξχλνπλ ηελ θαηάξηηζε θσδίθσλ δενληνινγίαο θαη αλ ρξεηαζηεί 

δηαηππψλνπλ γλψκε θαη εγθξίλνπλ ηέηνηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο. 

o Δλζαξξχλνπλ ηε ζέζπηζε κεραληζκψλ πηζηνπνίεζεο πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ θαη ζθξαγίδσλ θαη ζεκάησλ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

θαη εγθξίλνπλ ηα θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο. Μπνξνχλ λα δηελεξγνχλ 

πεξηνδηθή επαλεμέηαζε πηζηνπνηήζεσλ πνπ έρνπλ εθδψζεη. 

o ρεδηάδνπλ θαη δεκνζηεχνπλ απαηηήζεηο δηαπίζηεπζεο θνξέα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θσδίθσλ δενληνινγίαο θαη θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη 

κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ ηε δηαπίζηεπζε, αλ πξνβιέπεηαη. 

 Αδεηνδνηηθέο: 

o Δπηηξέπνπλ ζπκβαηηθέο ξήηξεο  

o Δγθξίλνπλ δεζκεπηηθνχο εηαηξηθνχο θαλφλεο 

 πλεξγαζίαο: 
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o πλεξγάδνληαη κε ηηο άιιεο επνπηηθέο αξρέο. 

o πκβάιινπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ, είλαη ζαθέο φηη νη επνπηηθέο αξρέο δελ έρνπλ επξεία 

ζπκβνπιεπηηθή αξκνδηφηεηα, εθηφο θη αλ απηφ αθνξά ηε δηαδηθαζία ζέζπηζεο 

λνκνζεηηθψλ κέηξσλ. ην ζηάδην ηεο λνκνζέηεζεο νη αξρέο κπνξνχλ λα δξνπλ 

πξνιεπηηθά, θαζψο απνηεινχλ έλα βαζηθφ ζχκβνπιν ηνπ θξάηνπο. Αιιά απηφ δελ 

ηζρχεη φηαλ κηα επεμεξγαζία έρεη θχγεη απφ ην ζηάδην ηεο λνκνζέηεζεο θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ. ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο, ππεξηζρχεη ε αξρή ηεο ινγνδνζίαο θαη θάζε 

δξαζηεξηφηεηα επεμεξγαζίαο πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη νξζά απφ ηνλ εθάζηνηε 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, είηε απηφο είλαη δεκφζηνο θνξέαο είηε φρη. Δλψ κε ην 

παιαηφηεξν ζεζκηθφ πιαίζην έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

απεπζχλεη εξψηεκα ζηελ Αξρή, ψζηε λα έρεη κηα θξίζε γηα ηε λνκηκφηεηα κηαο 

επεμεξγαζίαο, απηφ πιένλ –ιφγσ ινγνδνζίαο- δελ πξνβιέπεηαη.  

 Χο απφξξνηα ηεο αξρήο ηεο ινγνδνζίαο, ε Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε απάληεζεο 

ζε πεξίπησζε πνπ  έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο  απεπζχλεηαη ζηελ Αξρή, κε 

εξψηεκα ζε ζρέζε κε ηε λνκηκφηεηα θάπνηα επεμεξγαζίαο [72]. 

εκαληηθφ είλαη επίζεο φηη νη εζληθέο επνπηηθέο αξρέο έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

δπλαηφηεηα γεληθψλ γλσκνδνηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΠΓ. πσο ζα 

δνχκε ζηε ζπλέρεηα, απηή ε αξκνδηφηεηα απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΠΓ. 

 

12.3 υνεργαςύα και ςυνεκτικότητα 
Γηα λα κπνξέζνπλ νη επνπηηθέο αξρέο ησλ Κ-Μ λα πεηχρνπλ ζπλεθηηθή εθαξκνγή ηνπ 

ΓΚΠΓ απαηηείηαη λα ζπλεξγάδνληαη. Πξάγκαηη, δελ ζα είρε λφεκα ε έλλνηα ηεο 

ζπλεθηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ αλ κπνξνχζε θάζε Αξρή λα εξκελεχεη 

δηαθνξεηηθά ηηο δηαηάμεηο ηνπ. Άξα, νη εξκελείεο πξέπεη λα είλαη «θνηλήο απνδνρήο» 

θαη επηπιένλ, φηαλ κηα ππφζεζε αθνξά πνιιά Κ-Μ, πξέπεη λα ππάξρεη ηξφπνο 

ζπλεξγαζίαο. 

Ζ κφλε εμαίξεζε πνπ ππάξρεη, αθνξά ηνλ έιεγρν δξαζηεξηνηήησλ ζην δεκφζην 

ηνκέα: 

 ζνλ αθνξά ην Γεκφζην Σνκέα, θάζε εζληθή επνπηηθή αξρή έρεη απνθιεηζηηθή 
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αξκνδηφηεηα! 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ελφο δεκφζηνπ θνξέα ειέγρνληαη κφλν απφ ηελ 

επνπηηθή αξρή ηεο ρψξαο ηνπ. Πξνθαλψο, νη δξαζηεξηφηεηεο ελφο δεκφζηνπ θνξέα 

ζηελ Διιάδα ειέγρνληαη κφλν απφ ηελ ΑΠΓΠΥ. Οη απνθάζεηο ηεο δελ κπνξνχλ λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηηο ζέζεηο άιισλ επνπηηθψλ αξρψλ ζε άιια Κ-Μ. ζνλ αθνξά 

φκσο γλσκνδνηήζεηο επί ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΚΠΓ, νη εζληθέο αξρέο δεζκεχνληαη 

(θαη γηα ην δεκφζην ηνκέα) απφ ηηο γλσκνδνηήζεηο ηνπ ΔΠΓ. 

12.3.1 Σο Ευρωπαώκό υμβούλιο Προςταςύασ Δεδομϋνων 

Σν φξγαλν πνπ ζπληνλίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ηεο Δ.Δ. (θαη ηνπ 

Δ.Ο.Υ.) είλαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΔΠΓ). Απνηειεί 

εμέιημε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 29 ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ ην νπνίν είλαη 

θαζαξά γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα θαη δελ είρε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Πιένλ 

απνηειεί φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δηαζέηεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα∙ νη 

απνθάζεηο ηνπ κπνξεί λα πξνζβιεζνχλ δηθαζηηθά. Απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν 

κηαο επνπηηθήο αξρήο απφ θάζε θξάηνο κέινο (φηαλ ζε έλα Κ-Μ ππάξρνπλ παξαπάλσ 

απφ κηα αξρέο, νξίδεηαη έλαο σο εθπξφζσπνο) θαη απφ ηνλ Δπξσπαίν Δπφπηε 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ε επνπηηθή αξρή γηα ηνπο Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο) ή 

ηνπο αληίζηνηρνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.  ε δηάθνξα γλσκνδνηηθά ζέκαηα ζπκκεηέρεη 

θαη εθπξφζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, αιιά ρσξίο ςήθν. 

Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη ζε δχν βαζηθνχο ηνκείο:  

 πλεθηηθφηεηα: Με ηελ έλλνηα ηεο δηαζθάιηζεο φηη ν ΓΚΠΓ εθαξκφδεηαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν ζε φια ηα Κ-Μ, αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ επνπηηθέο αξρέο 

δηαθσλνχλ γηα κηα ππφζεζε. 

o Δμεηάδεη, θάζε δήηεκα ην νπνίν αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ θαη εθδίδεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ζπζηάζεηο θαη 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο, κε ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηε ζπλεθηηθή 

εθαξκνγή ηνπ. 

o Δθδίδεη γλψκεο ζε ζρέδηα απνθάζεσλ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη γηα 

δεηήκαηα γεληθήο εθαξκνγήο ή δεηήκαηνο πνπ παξάγεη απνηειέζκαηα 

ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηε κέιε θαη εθδίδεη δεζκεπηηθέο 

απνθάζεηο. 
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o Γλσκνδνηεί επί ησλ θσδίθσλ δενληνινγίαο πνπ εθπνλνχληαη ζε 

επίπεδν Έλσζεο 

 πλεξγαζία: κε ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ 

ΓΚΠΓ ζε φιε ηελ Δ.Δ/Δ.Ο.Υ, ηνπιάρηζηνλ γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα. 

o Πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία 

o Κνηλά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, αληαιιαγή ππαιιήισλ, αληαιιαγή 

γλψζεσλ θαη ηεθκεξίσζεο. 

πλεπψο, δηαπηζηψλνπκε φηη ε βαζηθή πεγή λνκνινγίαο θαη θαηεπζχλζεσλ ζε ζρέζε 

κε ην ΓΚΠΓ απνηειεί ην ΔΠΓ, νη απνθάζεηο θαη γλψκεο ηνπ νπνίνπ δεζκεχνπλ ηα 

κέιε ηνπ. Σν ΔΠΓ παξάγεη πιεηάδα γλσκνδνηήζεσλ θαη θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ 

θάζε ρξφλν, ζηα νπνία αμίδεη λα αλαηξέρεη θαλείο
50

. πλεδξηάδεη αξθεηέο θνξέο ην 

ρξφλν ζε νινκέιεηα (πεξί ηηο 10) ελψ δηαζέηεη πνιιέο ππννκάδεο, νη νπνίεο 

ζπλεδξηάδνπλ ηαθηηθά, γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

γλσκνδνηήζεσλ. Δθηηκάηαη φηη θάζε έηνο πξαγκαηνπνηνχληαη πάλσ απφ 100 

ζπλαληήζεηο ππννκάδσλ θαη νκάδσλ ηνπ ΔΠΓ, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ 

Καλνληζκνχ. 

12.3.2 Τπηρεςύα μιασ ςτϊςησ (One Stop Shop) 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα επεμεξγαζία είλαη δηαζπλνξηαθή, φηαλ έλαο ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο ή έλαο εθηειψλ έρεη εγθαηαζηάζεηο ζε πνιιά Κ-Μ ή επεμεξγάδεηαη 

δεδνκέλα απφ ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε πνιιά Κ-Μ, 

εθαξκφδεηαη έλαο κεραληζκφο ζπλεξγαζίαο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. Ο κεραληζκφο 

απηφο δελ αθνξά ην δεκφζην ηνκέα, θαζψο ζε απηφλ έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 

ε επνπηηθή αξρή ηεο ρψξαο ηνπ θνξέα. Σνλ πεξηγξάθνπκε ζπλνπηηθά γηα ιφγνπο 

πιεξφηεηαο. 

ε πεξίπησζε δηαζπλνξηαθήο επεμεξγαζίαο, γηα ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο νξίδεηαη 

σο επηθεθαιήο επνπηηθή αξρή (Lead Supervisory Authority - LSA) ε αξρή ηεο ρψξαο 

ηεο βαζηθήο ηνπ εγθαηάζηαζεο [73]. Καζψο φκσο ν ππεχζπλνο κπνξεί λα έρεη πνιιέο 

εγθαηαζηάζεηο ή λα επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα ππνθεηκέλσλ ζε πνιιά Κ-Μ, νη αξρέο 

απηψλ ησλ ρσξψλ απνηεινχλ ελδηαθεξφκελεο επνπηηθέο αξρέο (Concerned 

Supervisory Authority -CSA).  Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ απηνχ έρεη σο εμήο: 

                                                           
50

 Ζ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΓ είλαη https://edpb.europa.eu/edpb_en  

https://edpb.europa.eu/edpb_en
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 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζπλεξγάδεηαη ή ειέγρεηαη κφλν απφ κηα επνπηηθή 

αξρή, ηελ επηθεθαιήο επνπηηθή αξρή. 

 Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα απεπζπλζεί γηα θαηαγγειίεο ζε 

φπνηα αξρή ζέιεη. Ηδαληθά ζηελ αξρή ηεο ρψξαο ηνπ ή ζηελ αξρή ηεο ρψξαο 

ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή ζηελ αξρή ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν δηακέλεη. 

 Οη αξρέο (επηθεθαιήο θαη ελδηαθεξφκελεο) ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, ψζηε 

ηειηθά λα εθδνζεί κηα απφθαζε γηα ηελ ππφζεζε. 

o Αλ νη αξρέο δηαθσλνχλ, ην δήηεκα παξαπέκπεηαη ζην ΔΠΓ, ην νπνίν, 

κε πιεηνςεθία, δίλεη ηε ιχζε. 

Γηα θαηαλφεζε δείηε ην παξαθάησ ζρήκα. 

 

 

Δηθφλα 8 - Παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ ζπλεξγαζίαο 
 

12.4 Διορθωτικϋσ εξουςύεσ εποπτικών αρχών 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΚΠΓ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κηα 

επνπηηθή αξρή λα κπνξεί λα ηνλ επηβάιιεη. Γη‘ απηφ ζην άξζξν 58 πξνβιέπεηαη κηα 

ζεηξά «δηνξζσηηθψλ» εμνπζηψλ γηα ηηο αξρέο. πλνπηηθά δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

 Α. Πξνιεπηηθέο: Ζ επνπηηθή αξρή δελ έρεη δηαπηζηψζεη παξάβαζε, αιιά 

επηζεκάλεη φηη ελδέρεηαη λα ππάξμεη παξάβαζε αλ πξνρσξήζεη κηα 

επεμεξγαζία. 

o Πξνεηδνπνηήζεηο 

LSA CSA CSA CSA CSA 

Υπεύθυνοσ 

επεξεργαςία

σ 
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 Β. Κπξσηηθέο:  Ζ επνπηηθή αξρή δηαπηζηψλεη παξάβαζε ε νπνία ρξήδεη 

δηνηθεηηθήο θχξσζεο. 

o Δπηπιήμεηο, γηα παξαβάζεηο ειάζζνλνο ζεκαζίαο 

o Γηνηθεηηθφ πξφζηηκν, επηπιένλ ή αληί άιισλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

 Γ. Πεξηνξηζκνχ επεμεξγαζίαο: Ζ αξρή δηαπηζηψλεη παξάβαζε γηα ηελ νπνία 

θξίλεη φηη πξέπεη λα παξέκβεη ψζηε λα δηαθνπεί. 

o Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο πεξηνξηζκφο επεμεξγαζίαο. 

o Απφζπξζε πηζηνπνίεζεο 

o Αλαζηνιή ηεο θπθινθνξίαο δεδνκέλσλ ζε απνδέθηε ζε ηξίηε ρψξα. 

 Γ. Δληνιέο πκκφξθσζεο: Ζ επνπηηθή αξρή δηαπηζηψλεη παξάβαζε γηα ηελ 

νπνία δίλεη εληνιή ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο. 

o Δληνιή ηθαλνπνίεζεο δηθαησκάησλ (π.ρ. πξφζβαζεο). 

o Δληνιή πξνζαξκνγήο ζηε λνκηκφηεηα, κε ηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ. 

o Αλαθνίλσζε παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε 

επεξεαδφκελα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. 

o Δληνιή δηφξζσζεο ή δηαγξαθήο δεδνκέλσλ ή πεξηνξηζκνχ ηεο 

επεμεξγαζίαο. 

12.4.1 Πρόςτιμα 

πσο είδακε παξαπάλσ, ηα πξφζηηκα είλαη κφλν έλα απφ ηα εξγαιεία θπξψζεσλ ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ. Ίζσο είλαη φκσο απηφ γηα ην νπνίν έγηλε «δηάζεκνο» ν ΓΚΠΓ, 

θαζψο πιένλ κπνξεί λα είλαη πνιχ πςειά. Αιιά σο γεληθή αξρή, ηα πξφζηηκα δελ 

πξέπεη λα είλαη κεγάια, αιιά: απνηειεζκαηηθά, αλαινγηθά θαη απνηξεπηηθά. Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ πξνζηίκνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 83 παξ. 2 ηνπ ΓΚΠΓ. πλνπηηθά αλαθέξνπκε 

φηη εμεηάδνληαη:  

 Σα βαζηθά ζηνηρεία θαη ηα πεξηζηαηηθά ηεο παξαβίαζεο πνπ νδεγεί  ζην 

πξφζηηκν 

 Αλ ν ππεχζπλνο ή εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία είρε ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

(ηδίσο ηηο ππνρξεψζεηο ινγνδνζίαο) 



258 

 

 Αλ ππάξρεη παξάγνληεο πνπ κεηξηάδνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο παξαβίαζεο θαη αλ 

ππήξμε νξζή ζπλεξγαζία κε ηελ επνπηηθή Αξρή. 

Ο ΓΚΠΓ πξνβιέπεη δχν θαηεγνξίεο αλσηάησλ πξνζηίκσλ, αλάινγα κε ην πνηα 

δηάηαμε παξαβηάδεηαη.  

Σν αλψηαην πξφζηηκν κπνξεί λα έρεη χςνο έσο 10 (κηθξή θαηεγνξία) ή έσο 20 

(κεγάιε θαηεγνξία) εθαη. €,  ή ζε πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ, έσο 2 ή 4 % αληίζηνηρα 

ηνπ ζπλνιηθνχ παγθφζκηνπ ηδίξνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλάινγα κε 

ην πνην είλαη πςειφηεξν. 

ηα πξφζηηκα κε ην ρακειφηεξν άλσ φξην εληάζζνληαη: 

α) ππνρξεψζεηο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θαη ηνπ εθηεινχληνο ηελ 

επεμεξγαζία: άξζξα 8, 11, 25 έσο 39 θαη 42 θαη 43 

πγθαηάζεζε παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, Δπεμεξγαζία ε νπνία δελ απαηηεί εμαθξίβσζε ηαπηφηεηαο, 

Πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ήδε απφ ην ζρεδηαζκφ θαη εμ νξηζκνχ, Απφ θνηλνχ 

ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο, Δθπξφζσπνη ππεπζχλσλ ή εθηεινχλησλ κε 

εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Έλσζε, Δθηειψλ, Αξρεία δξαζηεξηνηήησλ, πλεξγαζία 

κε ηελ επνπηηθή αξρή, Αζθάιεηα επεμεξγαζίαο, Παξαβίαζε δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ΔΑΠΓ, ΤΠΓ 

β) ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο: άξζξα 42 θαη 43 

γ) ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα παξαθνινχζεζεο θσδίθσλ δενληνινγίαο: άξζξν 41 

παξάγξαθνο 4 

ηα  πξφζηηκα κε ην πςειφηεξν άλσ φξην εληάζζνληαη: 

α) βαζηθέο αξρέο γηα ηελ επεμεξγαζία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηελ έγθξηζε: άξζξα 5, 6, 7 θαη 9 

Αξρέο επεμεξγαζίαο, Ννκηκφηεηα, πγθαηάζεζε, Δπεμεξγαζία εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ 

β) δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ: άξζξα 12 έσο 22 

Γηαθάλεηα, Δλεκέξσζε θαη πξφζβαζε, Γηφξζσζε θαη δηαγξαθή, Γηθαίσκα 

ελαληίσζεο θαη απηνκαηνπνηεκέλε αηνκηθή ιήςε απνθάζεσλ 

γ) δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ζε απνδέθηε ζε ηξίηε ρψξα ή ζε δηεζλή νξγαληζκφ: 

άξζξα 44 έσο 49 

δ) ππνρξεψζεηο θεθαιαίνπ IX (δίθαην Κ-Μ) 
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Διεπζεξία έθθξαζεο θαη πιεξνθφξεζεο, Πξφζβαζε ζε επίζεκα έγγξαθα, 

Δζληθφο αξηζκφο ηαπηφηεηαο, Απαζρφιεζε, Αξρεηνζέηεζε πξνο ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ ή ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή ζηαηηζηηθνχο 

ζθνπνχο  

ε) κε ζπκκφξθσζε πξνο εληνιή ή πξνο πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο 

επεμεξγαζίαο ή πξνο αλαζηνιή ηεο θπθινθνξίαο δεδνκέλσλ πνπ επηβάιιεη ε 

επνπηηθή αξρή δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 58 παξάγξαθνο 2 ή κε παξνρή πξφζβαζεο 

θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 58 παξάγξαθνο 1. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία, γηα ηηο 

ίδηεο ή γηα ζπλδεδεκέλεο πξάμεηο επεμεξγαζίαο, παξαβηάδεη αξθεηέο δηαηάμεηο ηνπ 

θαλνληζκνχ, ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ην αλψηαην πνζφ πνπ νξίδεηαη γηα ηε βαξχηεξε παξάβαζε. 

 

 Απφ ηηο θαηεγνξίεο πξνζηίκσλ αληηιακβαλφκαζηε φηη ν ΓΚΠΓ πξνηάζζεη ηηο 

βαζηθέο αξρέο, ηε λνκηκφηεηα, ηα δηθαηψκαηα, ηηο δηαβηβάζεηο θαη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο εληνιέο ησλ αξρψλ ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ινγνδνζίαο. 

πλεπψο, ήδε ν ΓΚΠΓ «ππνδεηθλχεη» ζε πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα δψζεη 

πξνηεξαηφηεηα έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο. 

 

Σα Κ-Μ έρνπλ δπλαηφηεηα λα πεξηνξίζνπλ ηα πξφζηηκα ζε δεκφζηνπο θνξείο. Ζ 

Διιάδα επέιεμε λα πεξηνξίζεη ην κέγηζην φξην γηα ην δεκφζην ζηα 10.000.000 επξψ, 

αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο παξάβαζεο (άξζξν 39 λ. 4624/2019). 

12.5 Προςφυγϋσ υποκειμϋνων 
Ο ΓΚΠΓ έρεη ελδπλακψζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο 

θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα αζθήζνπλ λνκηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Έλα 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί ζπλνπηηθά λα θάλεη ηηο εμήο ελέξγεηεο: 

 Να ππνβάιιεη θαηαγγειία ζε επνπηηθή αξρή.  

o Οη επνπηηθέο αξρέο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο 

εληφο ηξηκήλνπ, αιιηψο νη πνιίηεο κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ δηθαζηηθά 

θαηά ηεο αξρήο. 

o ε πεξίπησζε πνπ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ δηαθσλεί κε ηελ 
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απφθαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, κπνξεί λα πξνζθχγεη ζε δηθαζηήξην 

θαηά ηεο απφθαζεο απηήο.  

o Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζε κε 

θεξδνζθνπηθφ θνξέα, νξγάλσζε ή έλσζε (θαη ππφ πξνυπνζέζεηο) ηελ 

εθπξνζψπεζή ηνπ ζηελ επνπηηθή αξρή. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

θαιχηεξεο εθπξνζψπεζεο ζε κεκνλσκέλνπο πνιίηεο, ηδίσο αλ 

ζθεθηνχκε φηη πνιιέο θνξέο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κεγάινπο 

νξγαληζκνχο κε «ζηξαηηέο» δηθεγφξσλ θαη πνιινχο πφξνπο. 

 Να πξνζθχγεη δηθαζηηθά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηά ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο ή εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία, ρσξίο λα πξέπεη λα απεπζπλζεί 

ζε επνπηηθή αξρή. 

 Να πξνζθχγεη δηθαζηηθά γηα απνδεκηψζεηο θαηά ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή 

εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία. 

Οη δηαηάμεηο γηα ηηο δηθαζηηθέο πξνζθπγέο εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην δίθαην θάζε Κ-Μ. 

12.6 Η εποπτικό αρχό τησ Ελλϊδασ 
Με ην λ. 4624/2019 επηβεβαηψζεθε φηη ε επνπηηθή αξρή ηνπ ΓΚΠΓ γηα ηελ Διιεληθή 

Γεκνθξαηία είλαη ε αξρή πνπ επέβιεπε ην λ. 2472/1997, δειαδή ε Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ, αλ θαη ε ίδηα ε Αξρή δελ 

ρξεζηκνπνηεί θαλέλα αξθηηθφιεμν, παξά κφλν ηελ νλνκαζία «ε Αξρή»). ηα Κεθ. Β 

ηνπ παξαπάλσ λφκνπ (άξζξα 9 -20), νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ΑΠΓΠΥ. Πξνβιέπεηαη: 

 7 κειήο ζχλζεζε. 

o Σεο Αξρήο πξνΐζηαηαη ν Πξφεδξνο ελψ ε νινκέιεηά ηεο απνηειείηαη 

απφ 6 κέιε. Γηα ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε έρνπλ νξηζηεί αλαπιεξσηέο. 

Χο Πξφεδξνο ηεο Αξρήο ππεξεηεί πξψελ δηθαζηηθφο 

o Γηα ηα κέιε ζχκθσλα κε ην λφκν, επηιέγνληαη πξφζσπα εγλσζκέλνπ 

θχξνπο, ηα νπνία δηαθξίλνληαη γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία ζε ηνκείο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ απνζηνιή θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο. Παξαδνζηαθά 

επηιέγνληαη ηνπιάρηζηνλ 3 κέιε ΓΔΠ λνκηθήο θαη πιεξνθνξηθήο 
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(αλαινγία 2 πξνο 1) ελψ ν Πξφεδξνο είλαη πξψελ αλψηαηνο 

δηθαζηηθφο (έρνπλ ππεξεηήζεη σο Πξφεδξνη δχν πξψελ πξφεδξνη ηνπ 

ηΔ, θαζψο θαη πξψελ αληηπξφεδξνη ηνπ ηΔ ή ηνπ Αξείνπ Πάγνπ). 

 Ζ Αξρή απνηειεί πνιππξφζσπν φξγαλν θαη ιεηηνπξγεί σο επηακειήο 

νινκέιεηα γηα ηηο ζεκαληηθέο ππνζέζεηο, ζε ηξηκειή ηκήκαηα γηα ηππηθέο 

ππνζέζεηο θαη πξφζθαηα θαη σο κνλνπξφζσπν φξγαλν γηα απιέο ππνζέζεηο 

(δειαδή κε απφθαζε Πξνέδξνπ ή ελφο κέινπο). 

 Ζ Αξρή ινγνδνηεί πξνο ην Κνηλνβνχιην. 

 Ζ ΑΠΓΠΥ δελ είλαη αξκφδηα γηα πξάμεηο επεμεξγαζίαο απφ δηθαζηηθέο θαη 

εηζαγγειηθέο αξρέο ζην πιαίζην ησλ δηθαζηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, ελψ δελ 

κπνξεί λα ειέγμεη δηαβαζκηζκέλα δεδνκέλα γηα δξαζηεξηφηεηεο εζληθήο 

αζθάιεηαο. 

 ην λ. 4624/2019 ηεο απνδίδνληαη θαζήθνληα θη αξκνδηφηεηεο επηπιένλ ηνπ 

ΓΚΠΓ. πγθεθξηκέλα: 

o Μπνξεί λα εθδίδεη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα δεηήκαηα ζηα νπνία δελ 

έρεη αξκνδηφηεηα ην ΔΠΓ, φπσο ζε επεμεξγαζίεο πνπ πεξηνξίδνληαη 

εθηφο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. 

o Μπνξεί λα ζέηεη πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ εμέηαζε ππνζέζεσλ θαηά 

ηελ θξίζε ηεο 

o Μπνξεί λα ζπλάπηεη κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ΑΔΗ θαη δεκφζηνπο 

θνξείο. 

 Τπάξρεη επίζεο πξφβιεςε γηα έθδνζε Π/Γηνο κε ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ε 

ιεηηνπξγίαο ηεο νξγαληθήο κνλάδαο ηεο Γξακκαηείαο ηεο Αξρήο, κε επξεία 

εμνπζηνδφηεζε, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ΓΚΠΓ. Σν Π.Γ, 

απηφ δελ έρεη αθφκα εθδνζεί. 

 Σέινο, φπσο θαη κε ην παιαηφηεξν ζεζκηθφ πιαίζην, δηθαζηηθή πξνζθπγή 

θαηά απνθάζεσλ ηεο ΑΠΓΠΥ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζην ηΔ. Απηφ δείρλεη ηελ 

απμεκέλε ζεκαζία πνπ ν Έιιελαο λνκνζέηεο έδσζε ζηελ θαηνρχξσζε ησλ 

απνθάζεψλ ηεο. 
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12.7 Βιβλιογραφύα για περιςςότερη μελϋτη 
O.E. αξ. 29 - Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαλνληζκνχ 2016/679 [74] 
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13. Προςωπικϊ δεδομϋνα ςτισ ηλεκτρονικϋσ 
επικοινωνύεσ και το Διαδύκτυο 
 

 

Ζ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ θαη ζην Γηαδίθηπν απνθηά κία ηδηάδνπζα βαξχηεηα, ιφγσ ησλ 

απμεκέλσλ θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ γηα επέκβαζε ζηελ πξνζσπηθή ζθαίξα ησλ 

ρξεζηψλ. Πξάγκαηη, ε ηερλνινγία – ε νπνία δηαξθψο εμειίζζεηαη – παξέρεη πνιιέο 

δπλαηφηεηεο γηα παξαθνινχζεζε ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, φπσο επίζεο θαη γηα 

ζπιινγή κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ απφ απινχο ρξήζηεο ηα νπνία κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα απηνχο (π.ρ. δεκηνπξγία 

θαηαλαισηηθνχ πξνθίι, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θηι.). Δμ απηνχ, θξίζεθε αλαγθαίν 

λα ζεζπηζηνχλ εηδηθφηεξνη θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο. 

 

13.1 χετικό νομοθεςύα ςε ελληνικό και ευρωπαώκό επύπεδο 
 

ε επίπεδν ΔΔ, ήδε δχν ρξφληα κφιηο κεηά ηελ Οδεγία 95/46/ΔΚ, είρε εθδνζεί ε 

Οδεγία 97/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο 

δσήο ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα. Ζ ελ ιφγσ Οδεγία είρε ελζσκαησζεί ζηελ εζληθή 

έλλνκε ηάμε κε ην λ. 2774/1999. H ελ ιφγσ Οδεγία σζηφζν θαηαξγήζεθε ην 2002, 

νπφηε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ Οδεγία 2002/58/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (γλσζηή κε ηνλ φξν «Οδεγία e-Privacy») [11]. Ζ ελ 

ιφγσ Οδεγία, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηελ Οδεγία 2009/136/ΔΚ [12], 

είλαη ζε ηζρχ κέρξη θαη ζήκεξα. 

 

ηελ Διιάδα, ν λφκνο πνπ ελζσκαηψλεη ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε ηελ σο άλσ 

Οδεγία είλαη ν λ. 3471/2006 (o νπνίνο έρεη ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο θαηφπηλ ηνπ λ. 

4070/2012 θαη, βεβαίσο, θαηήξγεζε ηνλ πξνεγνχκελν λ. 2774/1999). Ο ελ ιφγσ 
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λφκνο εθαξκφδεηαη θαηά ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο δηαζεζίκσλ 

ζην  θνηλφ  ππεξεζηψλ  ειεθηξνληθψλ  επηθνηλσληψλ
51

  ζε  δεκφζηα  δίθηπα  

ειεθηξνληθψλ  επηθνηλσληψλ -  πεξηιακβαλνκέλσλ  απηψλ  πνπ  ππνζηεξίδνπλ 

ζπζθεπέο  ζπιινγήο  δεδνκέλσλ  θαη  ηαπηνπνίεζεο (βι. άξζξν 3 παξ 1 ηνπ λ. 

3471/2006). Χο εθ ηνχηνπ, ν ελ ιφγσ λφκνο πξνζδηνξίδεη, ηδίσο, ζχλνιν 

ππνρξεψζεσλ λφκηκεο επεμεξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζπλδξνκεηψλ
52

 

ή/θαη ρξεζηψλ
53

  ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ  επηθνηλσληψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην 

θνηλφ, νπφηε θαη ζέηεη πιήζνο ππνρξεψζεσλ γηα παξφρνπο ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ εληφο ηεο Διιάδαο. Οη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο γηα ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο 

παξφρνπο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ παξφληνο: εμάιινπ, πξέπεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί φηη ν  λ.  3471/2006  αθνξά  κφλν  ζηηο  δηαζέζηκεο  ζην  θνηλφ  ππεξεζίεο  

θαη  δίθηπα  ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη  φρη  ηδησηηθά  δίθηπα φπσο π.ρ.  

λνζνθνκείσλ  θαη  εηαηξεηψλ ή εηδηθά δίθηπα ηνπ Γεκνζίνπ φπσο ην δίθηπν 

ΤΕΔΤΞΗ ή ζρνιηθά/παλεπηζηεκηαθά δίθηπα (βι.  θαη  άξζξν  3  παξ.  1  λ.  

3471/2006  θαη  αληίζηνηρε  δηάηαμε  ηεο  Οδεγίαο  2002/58/ΔΚ). Χζηφζν, ν λ. 

3471/2006 ξπζκίδεη θαη θάπνηα επηκέξνπο δεηήκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ηα 

νπνία εκπίπηνπλ ζην είδνο επεμεξγαζηψλ πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί θνξέαο ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα: απηά ζα είλαη θαη ην θχξην αληηθείκελν ηεο ελ ιφγσ Δλφηεηαο. 

 

πλαθψο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζπδεηείηαη 

ζρέδην λένπ «Καλνληζκνχ e-Privacy», o νπνίνο ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ Οδεγία e-

Privacy (θαη‘ αλαινγία κε ην Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, ν νπνίνο 

θαηήξγεζε ηελ Οδεγία 95/46/ΔΚ).  Μία εθ ησλ επηδηψμεσλ ηνπ λένπ Καλνληζκνχ 

θαίλεηαη λα είλαη θαη ε ελζσκάησζε θαηάιιεισλ πξνβιέςεσλ αλαθνξηθά κε ηηο 

                                                           
51

 Χο «ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» νξίδεηαη «νη  ππεξεζίεο  πνπ  παξέρνληαη ζπλήζσο 

έλαληη ακνηβήο θαη ησλ νπνίσλ ε παξνρή ζπλίζηαηαη, ελ φισ ή ελ κέξεη,  ζηε  κεηαθνξά  ζεκάησλ  ζε  

δίθηπα  ειεθηξνληθψλ  επηθνηλσληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ κεηάδνζεο ζε δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ξαδηνηειενπηηθέο κεηαδφζεηο» (άξ. 2 παξ. 8 

ηνπ λ. 3471/2006). 
52

 Χο «ζπλδξνκεηήο» νξίδεηαη «θάζε  θπζηθφ  ή  λνκηθφ  πξφζσπν  πνπ  έρεη  ζπλάςεη ζχκβαζε κε 

θνξέα παξνρήο δηαζεζίκσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ  επηθνηλσληψλ γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ» (άξ. 2 παξ. 1 ηνπ λ. 3471/2006). 
53

 Χο «ρξήζηεο» νξίδεηαη «θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαζέζηκε ζην θνηλφ  ππεξεζία 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, γηα πξνζσπηθνχο ή επαγγεικαηηθνχο  ζθνπνχο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα 

ζπλδξνκεηήο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο» (άξ. 2 παξ. 2 ηνπ λ. 3471/2006). 
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ηερλνινγηθέο εμειίμεηο (φπσο ην Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ, ηα «έμππλα» δίθηπα 

θ.α.). Χζηφζν, ην λέν απηφ ζρέδην δελ έρεη αθφκα νξηζηηθνπνηεζεί – θαη νχηε βεβαίσο 

ςεθηζηεί. Χο εθ ηνχηνπ, ε Οδεγία e-Privacy παξακέλεη ζε εθαξκνγή, θαηά ηε ζηηγκή 

πνπ γξάθνληαη απηέο νη γξακκέο – θαη βεβαίσο, ην ίδην ηζρχεη γηα ην λ. 3471/2006. 

13.2 χϋςη ΓΚΠΔ και νομοθεςύασ e-Privacy 
 

ε πνιινχο ππάξρεη κία ζχγρπζε αλαθνξηθά κε ην αλ, γηα κία επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, έρεη εθαξκνγή ν ΓΚΠΓ ή ε λνκνζεζία e-Privacy 

(γηα ηελ Διιάδα, ν λ. 3471/2006). Απηφ πνπ πξέπεη λα απνζαθεληζηεί είλαη φηη ε 

λνκνζεζία e-Privacy είλαη εηδηθφηεξε λνκνζεζία ηνπ ΓΚΠΓ, εζηηάδνληαο ζε θάπνηα 

εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, αλ κία επεμεξγαζία εκπίπηεη ζε απηέο πνπ 

εηδηθψο ξπζκίδεη ε e-Privacy λνκνζεζία, ηφηε εθαξκφδεηαη απηή σο εηδηθφηεξε (lex 

specialis) ζε ζρέζε κε ηνλ Καλνληζκφ. Οπζηαζηηθά, ν λ. 3471/2006 πξέπεη λα 

εθιακβάλεηαη σο ζπκπιήξσζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ. 

 

13.3 Ο ν. 3471/2006 ςτο Δημόςιο Σομϋα 
 

ηε ζπλέρεηα, ζα ζηαζνχκε ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3471/2006 νη νπνίεο 

ηπγράλνπλ εθαξκνγήο απφ ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο ή εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία 

πνπ είλαη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. Βέβαηα, απηνλφεην είλαη φηη νη ελ ιφγσ 

δηαηάμεηο ηζρχνπλ αληηζηνίρσο θαη γηα κε δεκφζηνπο θνξείο. 

 

13.3.1 Καταγραφϋσ τηλεφωνικών ςυνδιαλϋξεων 

 

πσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ λ. 3471/2006, επηηξέπεηαη  ε  θαηαγξαθή  

ζπλδηαιέμεσλ θαη ησλ ζπλαθψλ δεδνκέλσλ  θίλεζεο, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα λφκηκεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο  κε  ζθνπφ  ηελ  παξνρή  απνδεηθηηθψλ  

ζηνηρείσλ  εκπνξηθήο  ζπλαιιαγήο ή άιιεο επηθνηλσλίαο επαγγεικαηηθνχ  ραξαθηήξα,  

ππφ  ηελ  πξνυπφζεζε  φηη  θαη  ηα  δχν  κέξε,  κεηά  απφ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε 
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ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο, παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. 

 

Ζ αλσηέξσ δηάηαμε παξέρεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα ππάξμεη 

εμαίξεζε ζηνλ γεληθφηεξν θαλφλα πνπ πξνζδηνξίδεηαη λσξίηεξα ζηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ, ν νπνίνο είλαη ν εμήο: «Απαγνξεχεηαη  ε  αθξφαζε,  ππνθινπή,  απνζήθεπζε  ή  

άιιν  είδνο παξαθνινχζεζεο  ή  επηηήξεζεο  ησλ  ειεθηξνληθψλ  επηθνηλσληψλ  θαη  

ησλ ζπλαθψλ δεδνκέλσλ θίλεζεο θαη ζέζεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο απφ ην 

λφκν». Χο εθ ηνχηνπ, σο εμαίξεζε, πξέπεη λα εξκελεχεηαη πεξηνξηζηηθά: δελ 

επηηξέπεηαη ε θαηαγξαθή ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ γηα νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία 

επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα, παξά κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ξεηψο 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ σο άλσ δηάηαμε. Γηα παξάδεηγκα, είλαη λφκηκε ε θαηαγξαθή 

ησλ ζπλδηαιέμεσλ γηα ηελ παξαγγειία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (βι. Δηήζηα Έθζεζε 

ηεο Αξρήο γηα ην 2006 [67], ζει. 78). Χζηφζν, αλ ζπλδξνκεηήο δερηεί αδήηεηε 

ηειεθσληθή θιήζε πξνσζεηηθνχ ραξαθηήξα
54

, ηφηε απηή ε θιήζε δελ κπνξεί λα 

θαηαγξάθεηαη εμ αξρήο, αθνχ είλαη πηζαλφ ν θαινχκελνο ζπλδξνκεηήο λα κελ 

ελδηαθέξεηαη λα ζπλνκηιήζεη θαη λα αθνχζεη ηελ πξνζθνξά: ε θαηαγξαθή κπνξεί λα 

γίλεη κφλν αλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο, ζπκθσλείηαη κε ηνλ θαινχκελν 

ζπλδξνκεηή ε ζχκβαζε, ε νπνία θαηαγξαθή ζα πξέπεη λα γίλεηαη γηα ην δηάζηεκα ηεο 

ζπλνκηιίαο πνπ αθνξά απηήλ αθξηβψο ηε ζχλαςε θαη φρη γηα ην πξνεγνχκελν 

δηάζηεκα (δειαδή ε θαηαγξαθή δελ πξέπεη λα μεθηλά απφ ηελ αξρή ηεο θιήζεο, φπνπ 

γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ηελ εθάζηνηε πξνζθνξά) – βι. ζρεηηθά ηελ Απφθαζε 73/2017 

ηεο Αξρήο [68]. 

 

Πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη λφκηκε ε θαηαγξαθή ηειεθσληθψλ 

ζπλδηαιέμεσλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Παξάδεηγκα: ε κία Γεκφζηα Τπεξεζία, εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν λα θαινχλ 

ηειεθσληθά πνιίηεο νη νπνίνη, ζηελ πνξεία ηεο ζπλνκηιίαο, εθλεπξηζκέλνη 

θαζπβξίδνπλ ή/θαη απεηινχλ ηελ/ηνλ ππάιιειν. Ζ θαηαγξαθή ζπλδηαιέμεσλ κε 

απεηιεηηθφ πεξηερφκελν δελ εληάζζεηαη ζηελ εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 4 παξ 3 ηνπ λ. 

                                                           
54

 ηελ Δλφηεηα 13.3.2.2  ζα ζπδεηεζεί ε λνκηκφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηειεθσληθψλ θιήζεσλ 

πξνσζεηηθνχ ραξαθηήξα 
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3471/2006 θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη επηηξεπηή. Δμάιινπ, ζε θάζε πεξίπησζε κία 

ηέηνηα θαηαγξαθή ζα ππεξέβαηλε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, αθνχ γηα ηελ 

πινπνίεζή ηεο ζα έπξεπε λα  θαηαγξάθνληαη εμ αξρήο  φιεο,  αλεμαηξέησο,  νη  

θιήζεηο. 

 

Παξάδεηγκα: Οξγαληζκφο επηζπκεί λα θαηαγξάθεη θιήζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ κε 

πνιίηεο, κε  ζθνπφ  ηελ  εθπαίδεπζε  ηνπ  πξνζσπηθνχ  πνπ  απαληά ζηηο θιήζεηο – 

δειαδή, απφ κία ερνγξαθεκέλε ζπλνκηιία, λα δνζνχλ αθνινχζσο θαηεπζχλζεηο ζην 

πψο ζα έπξεπε ν ππάιιεινο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αηηηάζεηο ηνπ πνιίηε. Καη απηή ε 

πεξίπησζε σζηφζν δελ εληάζζεηαη ζηελ εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 4 παξ 3 ηνπ λ. 

3471/2006 θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη επηηξεπηή. 

 

 

Δθφζνλ βέβαηα γηα ηελ θαηαγξαθή ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο ππάξρεη εηδηθφηεξε λνκνζεζία, ηφηε εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα φζα 

πξνβιέπνληαη ζε απηή (βι., π.ρ., ελδεηθηηθψο ηελ Απφθαζε 86/2015 ηεο Αξρήο [69] 

αλαθνξηθά κε θαηαγξαθή ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ απφ ππαιιήινπο 

ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ, φπνπ ε Αξρή έθξηλε φηη ε ελ ιφγσ θαηαγξαθή πνπ 

εληάζζεηαη ζην ζθνπφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη εληάζζεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

παξφρνπ ιφγσ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ είλαη λφκηκε).  

 

ην Γεκφζην ηνκέα, γηα λα κπνξεί λα γίλεη δεθηή ε θαηαγξαθή κηαο ηειεθσληθήο 

θιήζεο απαηηείηαη ε επηθνηλσλία λα έρεη ζρέζε κε ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θνξέα πνπ 

απνθαζίδεη λα θαηαγξάςεη (θαη‘ αλαινγία ηεο αλαθνξάο ζε επηθνηλσλία 

επαγγεικαηηθνχ  ραξαθηήξα) θαη λα πξνθχπηεη φηη είλαη απαξαίηεηε ε απφδεημε φηη 

δηελεξγήζεθε ε θιήζε, φπσο αλ ελδερνκέλσο κπνξεί λα εγεξζνχλ απαηηήζεηο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ θαινχληνο ρξήζηε ζε ζρέζε κε ηελ κε αληαπφθξηζε ηνπ δεκνζίνπ θνξέα.  

Παξάδεηγκα: Κιήζε πξνο δεκφζην θνξέα ν νπνίνο έρεη αξκνδηφηεηα λα παξέρεη 

ηειεθσληθά ππεξεζίεο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ, ελδέρεηαη λα κπνξεί λα θαηαγξαθεί, 

γηα ηελ απφδεημε ηεο νξζφηεηαο ηεο έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 
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Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί, αλαθνξηθά κε ηε ζπγθαηάζεζε θαη ησλ δχν κειψλ ε 

νπνία είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαγξαθή ηειεθσληθήο ζπλνκηιίαο 

(αθφκα θαη αλ ζπληξέρεη ε εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ λ. 3471/2006), φηη ε  

Αξρή  έρεη  θξίλεη, ππφ ην θσο θαη ηεο Οδεγίαο 2002/58/ΔΚ, φηη δελ απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε θαη ησλ δχν κεξψλ αιιά αξθεί πξνεγνχκελε ελεκέξσζε 

ηνπ κέξνπο πνπ δελ έρεη ηελ πξσηνβνπιία  ηεο  θαηαγξαθήο  (βιέπε επίζεο θαη 

εηήζηα έθζεζε ηεο Αξρήο γηα ην 2006 [67], ζει. 78). Ζ απαηηνχκελε ελεκέξσζε 

κπνξεί  λα δηελεξγεζεί  θαη κε ερνγξαθεκέλε εηδνπνίεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

θξίζηκεο ηειεθσληθήο ζπλδηάιεμεο. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα κία νξηαθή «opt-out» 

ζπγθαηάζεζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη αλ δελ εθθξάζεη αληίξξεζε ν ζπλδηαιεγφκελνο ν 

νπνίνο ελεκεξψλεηαη φηη ε θιήζε ζα θαηαγξαθεί, ε ελέξγεηά ηνπ λα ζπλερίζεη ηε 

ζπλνκηιία ηνπ εθιακβάλεηαη σο ζπγθαηάζεζή ηνπ. 

 

13.3.2 Προωθητικϋσ ενϋργειεσ με ηλεκτρονικϊ μϋςα 

 

Σν άξζξν 11 ηνπ λ. 3471/2006 ξπζκίδεη ην δήηεκα ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ κε 

ειεθηξνληθά κέζα. Αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα δελ 

αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεί ηέηνηεο ελέξγεηεο, ελ ηνχηνηο σο πηζαλφηεηα δελ κπνξεί 

λα απνθιεηζηεί: γηα παξάδεηγκα, έλαο Γήκνο πνπ παξέρεη κέζα κεηαθνξάο γηα 

αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ζηνπο δεκφηεο, κπνξεί λα ζέιεη λα θάλεη πξνζθνξέο ζηνπο 

δεκφηεο ηνπ γηα θάξηα απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη έλα 

δήηεκα πνπ αθνξά ηνλ θαζέλα καο, σο ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ φινη καο 

αλακθίβνια έρνπκε δερηεί είηε ηειεθσληθή θιήζε είηε κήλπκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κε πξνσζεηηθφ ραξαθηήξα. 

 

13.3.2.1 Απηνκαηνπνηεκέλεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο 

 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε απηνκαηνπνηεκέλσλ (ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε) 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ γηα πξνσζεηηθή ελέξγεηα επηηξέπεηαη κφλν κε 

πξνεγνχκελε εηδηθή ζπγθαηάζεζε ηνπ θαινχκελν ζπλδξνκεηή (―opt-in‖ 

ζπγθαηάζεζε). Απηφ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ λ. 3471/2006, ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Ζ ρξεζηκνπνίεζε απηφκαησλ ζπζηεκάησλ θιήζεο, ηδίσο κε 
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ρξήζε ζπζθεπψλ ηειενκνηνηππίαο (θαμ) ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαη  

γεληθφηεξα ε πξαγκαηνπνίεζε κε δεηεζεηζψλ επηθνηλσληψλ κε νπνηνδήπνηε  

κέζν ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε, γηα  

ζθνπνχο απεπζείαο εκπνξηθήο πξνψζεζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη γηα  

θάζε είδνπο δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο, επηηξέπεηαη κφλν αλ ν ζπλδξνκεηήο  

ζπγθαηαηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ξεηψο». 

 

Παξάδεηγκα: Φνξέαο επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηειεθσληθέο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο, θαιψληαο ηπραία ηειεθσληθνχο αξηζκνχο. Ζ ζρεδίαζε ηεο πξνσζεηηθήο 

ελέξγεηαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην λα αθνχγεηαη ερνγξαθεκέλν κήλπκα ζε φζνπο 

απαληνχλ, ην νπνίν ζα ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα. Μία ηέηνηα 

επεμεξγαζία δελ επηηξέπεηαη. Ζ κφλε πεξίπησζε πνπ ζα ήηαλ επηηξεπηή κία ηέηνηα 

επεμεξγαζία είλαη νη ζπλδξνκεηέο ησλ ελ ιφγσ αξηζκψλ λα είραλ πξνεγνπκέλσο 

δψζεη εηδηθή πξνο ηνχην ζπγθαηάζεζε ζην θνξέα (κέζσ πξνεγνχκελεο 

επηθνηλσλίαο/ζπλαιιαγήο καδί ηνπ, φπνπ ε ζπγθαηάζεζε ζα αθνξά αθξηβψο ζηηο 

απηνκαηνπνηεκέλεο πξνσζεηηθέο θιήζεηο).  

 

 

13.3.2.2 Σειεθσληθέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο κε αλζξψπηλε παξέκβαζε 

 

Γηα ηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο κε αλζξψπηλε παξέκβαζε – ήηνη πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

θαινχκελνο ζα ζπλνκηιήζεη, απαληψληαο ηελ θιήζε, κε άλζξσπν – ην άξζξν 11 παξ. 

2 ηνπ λ. 3471/2006 επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο αθφκα θαη ρσξίο 

πξνεγνχκελε εηδηθή ζπγθαηάζεζε: γηα ηελ αθξίβεηα, νη θιήζεηο είλαη επηηξεπηέο κε 

«opt-out» ζπγθαηάζεζε, δειαδή επηηξέπνληαη εθφζνλ δελ έρεη εθθξάζεη εηδηθή ή 

γεληθή αληίξξεζε ν θαινχκελνο ζπλδξνκεηήο. 

 

Δηδηθφηεξα, ε σο άλσ δηάηαμε αλαθέξεη ηα εμήο:  «Γελ  επηηξέπεηαη  ε  

πξαγκαηνπνίεζε  κε  δεηεζεηζψλ  επηθνηλσληψλ  κε αλζξψπηλε  παξέκβαζε  (θιήζεσλ)  

γηα  ηνπο  αλσηέξσ  ζθνπνχο,  εθφζνλ  ν ζπλδξνκεηήο έρεη δειψζεη πξνο ηνλ θνξέα 

παξνρήο ηεο δηαζέζηκεο ζην θνηλφ ππεξεζίαο, φηη δελ επηζπκεί γεληθψο λα δέρεηαη 

ηέηνηεο θιήζεηο. Ο θνξέαο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξίδεη δσξεάλ ηηο δειψζεηο απηέο ζε 
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εηδηθφ θαηάινγν ζπλδξνκεηψλ, ν νπνίνο είλαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ». Ζ ελ 

ιφγσ δηάηαμε εηζάγεη ηελ έλλνηα ελφο θαηαιφγνπ (κεηξψνπ) πνπ νθείιεη λα ηεξεί 

θάζε πάξνρνο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, ζηνλ νπνίν εγγξάθεηαη θάζε 

ζπλδξνκεηήο ν νπνίνο επηζπκεί λα κε δέρεηαη (απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε πηζαλφ 

δηαθεκηδφκελν) ηειεθσληθέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο κε αλζξψπηλε παξέκβαζε. Σν 

κεηξψν απηφ είζηζηαη λα απνθαιείηαη «κεηξψν ηνπ άξζξνπ 11» ή «κεηξψν opt-out» 

(γηα πξνθαλείο ιφγνπο). Χο εθ ηνχηνπ, αλ έλαο ζπλδξνκεηήο δελ έρεη εγγξάςεη, κε 

δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, ηνλ ηειεθσληθφ ηνπ αξηζκφ ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν ηνπ 

παξφρνπ ηεο ηειεθσληθήο ηνπ ζχλδεζεο (είηε ζηαζεξήο είηε θηλεηήο ηειεθσλίαο), 

ηφηε ε πξαγκαηνπνίεζε ηειεθσληθψλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ κε αλζξψπηλε 

παξέκβαζε ζηνλ ελ ιφγσ ηειεθσληθφ αξηζκφ δελ απαγνξεχεηαη θαη‘ αξρήλ. 

Αληίζηξνθα, αλ θάπνηνο ζπλδξνκεηήο δελ επηζπκεί λα δέρεηαη ηέηνηνπ ηχπνπ θιήζεηο, 

ζα πξέπεη λα εγγξάςεη ηνλ αξηζκφ ηνπ ζην ελ ιφγσ κεηξψν ηνπ παξφρνπ ηνπ 

(ζεκεησηέν φηη ε εγγξαθή δελ γίλεηαη απηφκαηα κε ην ζπκβφιαηφ ηνπ, ζα πξέπεη λα 

ηε δεηήζεη εηδηθψο). 

 

Πνηεο είλαη ινηπφλ νη ππνρξεψζεηο ελφο θνξέα, ν νπνίνο σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

ζθνπεχεη λα πξαγκαηνπνηήζεη πξνσζεηηθέο ηειεθσληθέο ελέξγεηεο κε αλζξψπηλε 

παξέκβαζε; 

α) Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θιήζεσλ, πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη θαλείο 

θαινχκελνο ηειεθσληθφο αξηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη δελ είλαη θαηαρσξεκέλνο 

ζην κεηξψν «opt-out» θαλελφο ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ. πλεπψο, νθείιεη λα 

δεηήζεη αληίγξαθα ησλ ελ ιφγσ κεηξψσλ
55

 απφ φινπο ηνπο παξφρνπο θαη λα 

εμαηξέζεη, απφ ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη, αξηζκνχο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε θάπνην απφ απηά ηα κεηξψα
56

. 

β) Αθφκα θαη αλ έλαο ηειεθσληθφο αξηζκφο δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν 

«opt-out» θαλελφο ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ, ππάξρεη πεξίπησζε ν ελ ιφγσ 

                                                           
55

 Σα ελ ιφγσ κεηξψα πεξηέρνπλ κφλν ηειεθσληθνχο αξηζκνχο γηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία γηα ηνλ 

θάζε αξηζκφ: δελ πεξηέρνπλ νλνκαηεπψλπκα ή άιια πξνζσπηθά ζηνηρεία ζπλδξνκεηψλ 
56

 πσο έρεη θξίλεη ε Αξρή (βι., π.ρ., ελδεηθηηθψο, ηελ Απφθαζε 65/2016 [103]), o δηαθεκηδφκελνο 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεη, φηαλ θαιεί έλαλ ηειεθσληθφ αξηζκφ, φηη ν αξηζκφο απηφο δελ είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν θαλελφο παξφρνπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ (δειαδή 

κπνξεί λα δεηά αληίγξαθα ησλ κεηξψσλ κία θνξά ην κήλα θαη φρη, π.ρ., ζε εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία 

βάζε). 
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ζπλδξνκεηήο λα έρεη ήδε αζθήζεη, εηδηθψο ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ην δηθαίσκα 

ελαληίσζεο ζηελ επεμεξγαζία θαηά ην άξζξν 21 ηνπ ΓΚΠΓ
57

 – νπφηε ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη επηπξνζζέησο λα εμαηξεί απφ ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο 

ηπρφλ ηειεθσληθνχο αξηζκνχο ζπλδξνκεηψλ νη νπνίνη έρνπλ ελαληησζεί εηδηθψο ζηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. 

 

13.3.2.3 Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

επηηξέπεηαη κφλν κε πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ ιήπηε ηνπ κελχκαηνο, ζχκθσλα 

κε ηα πξναλαθεξφκελα ζην άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ λ. 3471/2006. πλεπψο, θαηά 

θαλφλα, θάζε ηέηνηα ιήςε αδήηεηνπ κελχκαηνο («spam») είλαη παξάλνκε. 

 

Τπάξρεη σζηφζν κία εμαίξεζε, ε νπνία - εθφζνλ ζπληξέρεη - θαζηζηά επηηξεπηή ηελ 

απνζηνιή ελφο ηέηνηνπ κελχκαηνο κε «opt-out» επηινγή. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 11 παξ 3 ηνπ λ. 3471/2006, «ηα  ζηνηρεία  επαθήο  ειεθηξνληθνχ  ηαρπδξνκείνπ  

πνπ  απνθηήζεθαλ λνκίκσο,  ζην  πιαίζην  ηεο  πψιεζεο  πξντφλησλ  ή  ππεξεζηψλ  ή  

άιιεο ζπλαιιαγήο,  κπνξνχλ  λα  ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα  ηελ  απεπζείαο  πξνψζεζε 

παξφκνησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή ή γηα ηελ εμππεξέηεζε παξφκνησλ  

ζθνπψλ,  αθφκε  θαη  φηαλ  ν  απνδέθηεο  ηνπ  κελχκαηνο  δελ  έρεη δψζεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνπ παξέρεηαη θαηά ηξφπν ζαθή 

θαη επδηάθξηην ε δπλαηφηεηα λα αληηηάζζεηαη, κε εχθνιν  ηξφπν  θαη  δσξεάλ,  ζηε  

ζπιινγή  θαη  ρξεζηκνπνίεζε  ησλ ειεθηξνληθψλ  ηνπ  ζηνηρείσλ  θαη  απηφ  θαηά  ηε  

ζπιινγή  ησλ  ζηνηρείσλ επαθήο, θαζψο θαη ζε θάζε κήλπκα, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

ρξήζηεο αξρηθά δελ είρε δηαθσλήζεη ζε απηή ηε ρξήζε». 

 

                                                           
57

 Σνχην δηφηη ε εγγξαθή ζην κεηξψν «opt-out» εμαηξεί ηνλ ηειεθσληθφ αξηζκφ απφ θάζε πξνσζεηηθή 

ελέξγεηα, νπνηνπδήπνηε ελ δπλάκεη δηαθεκηδφκελνπ: ζπλεπψο, εάλ θάπνηνο ζπλδξνκεηήο δελ ζέιεη λα 

«απνθφςεη» γεληθψο ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πξνο ηνλ ίδην αιιά ζέιεη λα ελαληησζεί ζε 

ζπγθεθξηκέλν ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ηφηε δελ ζα πξέπεη λα εγγξάςεη ηνλ αξηζκφ ηνπ ζην κεηξψν 

«opt-out» αιιά λα αζθήζεη εηδηθφ δηθαίσκα ελαληίσζεο, θαηά ην άξζξν 21 ηνπ ΓΚΠΓ, ζηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο 
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Δηθφλα 9 - Παξάδεηγκα αδήηεηνπ πξνσζεηηθνχ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο 
 

 

πλεπψο, ζε πεξηπηψζεηο πξνεγνχκελεο αληίζηνηρεο ζπλαιιαγήο, κπνξεί ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο λα ελεκεξψζεη φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε γηα αληίζηνηρεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο: εθφζνλ δελ ππάξμεη 

αληίξξεζε/ελαληίσζε, απηέο ζα είλαη επηηξεπηέο (πεξίπησζε «opt-out» 

ζπγθαηάζεζεο). Βέβαηα, θάζε ηέηνην κήλπκα πξέπεη λα παξέρεη κε επρεξή ηξφπν ηε 

δπλαηφηεηα έθθξαζεο αληίξξεζεο ζηε ιήςε αληίζηνηρσλ κελπκάησλ ζην κέιινλ. ε 

φξνπο ΓΚΠΓ, ε ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο «opt-out» ιφγσ πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο 

ζπλαιιαγήο ηζνδπλακεί κε ηε ρξήζε ηεο λνκηθήο βάζεο ηνπ ππέξηεξνπ ελλφκνπ 

ζπκθέξνληνο, κε απζηεξά θαζνξηζκέλνπο φξνπο γηα ην πφηε εθαξκφδεηαη. ηελ 

πξάμε, θαζψο ε δηαθήκηζε είλαη κηα λφκηκε δξαζηεξηφηεηα, αλαγλσξίδεηαη ην 

πξνβάδηζκα ησλ εηαηξεηψλ λα δηαθεκίδνπλ πξντφληα ζε πθηζηάκελνπο πειάηεο ηνπο. 

 

Παξάδεηγκα: Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο επηζπκεί λα δηαθεκίζεη ζεκηλάξηά ηνπ. 

Απνζηέιιεη ειεθηξνληθά κελχκαηα φπσο απηφ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 9 ζε 

δηάθνξεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ρξεζηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο δελ έρεη ιάβεη ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπο, νχηε είρε θάπνηα πξνεγνχκελε ζπλαιιαγή καδί ηνπο
58

. Σν ελ 

ιφγσ κήλπκα είλαη ζαθψο παξάλνκν κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

                                                           
58

 Πξνζνρή: Δγείξεηαη θαη δήηεκα σο πξνο ηε λνκηκφηεηα απηήο θαζ‘ απηήο ηεο ζπιινγήο ησλ 

δηεπζχλζεσλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηνλ ελ ιφγσ ζθνπφ, εθφζνλ ε απνζηνιή ησλ 

ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ δελ είλαη επηηξεπηή. 



273 

 

3471/2006 (παξά ην φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο αληίξξεζεο). εκεησηέν δε φηη 

επηπξνζζέησο παξέρεη θαη ιαλζαζκέλε/παξαπιαλεηηθή ελεκέξσζε
59

 σο πξνο ην 

λνκηθφ πιαίζην (αθνχ ε αλαθεξφκελε Οδεγία 2002/31/EK δελ έρεη θακία ζρέζε κε 

ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ απνζηνιή πξνσζεηηθψλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ). 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Τπφ πνηεο πξνυπνζέζεηο ην αλσηέξσ Κνιιέγην (Δηθφλα 

9) κπνξεί λα ζηείιεη λνκίκσο πξνσζεηηθά ειεθηξνληθά κελχκαηα ζε ειεθηξνληθέο 

δηεπζχλζεηο πξνζψπσλ απφ ηνπο νπνίνπο δελ έρεη ιάβεη ηελ πξνεγνχκελε εηδηθή θαη 

ξεηή («opt-in») ζπγθαηάζεζή ηνπο; Δμεγείζηε αλαιπηηθά, ελψ επίζεο, πξνηείλεηε θαη 

αιιαγέο πνπ πξέπεη λα έρεη ην κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 9. 

  

 

 

 Αλ θαη δελ δηαηππψλεηαη ξεηά ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε, ην δήηεκα ησλ ζχληνκσλ 

γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS) εκπίπηεη επίζεο ζηελ σο άλσ δηάηαμε, νπφηε θαη 

ζπληξέρνπλ νη ίδηεο αθξηβψο πξνυπνζέζεηο γηα ηε λφκηκε απνζηνιή ηνπο γηα 

πξνσζεηηθνχο ζθνπνχο (απηφ πιένλ πξνθχπηεη επζέσο απφ ηελ αηηηνινγηθή 

ζθέςε 67 ηεο νδεγίαο 2009/136/ΔΚ ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ νδεγία 

2002/58/ΔΚ). 

 

 

 

 ηελ Διιάδα, νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ζπλνιηθά ηζρχνπλ θαη γηα 

ζπλδξνκεηέο πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα. Γηα παξάδεηγκα, δελ επηηξέπεηαη λα 

ζηαιεί αδήηεην πξνσζεηηθφ κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε κία θεληξηθή 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Φνξέα Α (π.ρ ζηελ info@foreasA.gr). 

 

 

   

13.3.3 Η περύπτωςη των cookies 

 

Ο λ. 3471/2006 πεξηιακβάλεη κία δηάηαμε πνπ αθνξά γεληθά ηε δπλαηφηεηα 

                                                           
59

 Γεληθά, ηέηνηνπ ηχπνπ «ιάζε» ζε κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κπνξεί λα ππνδειψλνπλ φηη 

ην κήλπκα δελ είλαη απιά θάπνην «spam» αιιά θαθφβνπιν, νπφηε ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο (φπσο 

λα κελ «αλνηρηεί» ζε θακία πεξίπησζε ην ζπλεκκέλν αξρείν) 

mailto:info@foreasA.gr
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απνζήθεπζεο πιεξνθνξίαο, ε/θαη πξφζβαζεο ζε ήδε απνζεθεπκέλε πιεξνθνξία,  

ζηε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε (Ζ/Τ, θηλεηφ ηειέθσλν, tablet θηι.). Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 

4 παξ. 5 ηνπ λ. 3471/2006 αλαθέξεηαη ην εμήο: 

 

«Ζ  απνζήθεπζε  πιεξνθνξηψλ  ή  ε  απφθηεζε  πξφζβαζεο  ζε  ήδε απνζεθεπκέλεο  

πιεξνθνξίεο  ζηνλ  ηεξκαηηθφ  εμνπιηζκφ  ζπλδξνκεηή  ή ρξήζηε επηηξέπεηαη κφλν αλ ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζπλδξνκεηήο ή ρξήζηεο έρεη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ κεηά απφ ζαθή 

θαη εθηελή ελεκέξσζε θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2472/1997, φπσο ηζρχεη
60

. 

Ζ ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπλδξνκεηή ή ρξήζηε κπνξεί λα δίδεηαη κέζσ θαηάιιεισλ 

ξπζκίζεσλ ζην θπιινκεηξεηή  ηζηνχ  ή  κέζσ  άιιεο  εθαξκνγήο.  Τα  παξαπάλσ  δελ 

εκπνδίδνπλ  ηελ  νπνηαδήπνηε  ηερληθήο  θχζεσο  απνζήθεπζε  ή  πξφζβαζε, 

απνθιεηζηηθφο  ζθνπφο  ηεο  νπνίαο  είλαη  ε  δηελέξγεηα  ηεο  δηαβίβαζεο  κίαο 

επηθνηλσλίαο  κέζσ  δηθηχνπ  ειεθηξνληθψλ  επηθνηλσληψλ  ή  ε  νπνία  είλαη αλαγθαία  

γηα  ηελ  παξνρή  ππεξεζίαο  ηεο  θνηλσλίαο  ηεο  πιεξνθνξίαο,  ηελ νπνία έρεη δεηήζεη 

ξεηά ν ρξήζηεο ή ν ζπλδξνκεηήο (…)» 

 

ηελ παξαπάλσ δηάηαμε εληάζζεηαη θαη ην δήηεκα ησλ «cookies», φπσο απηά 

νξίδνληαη ζην RFC 6265
61

. Με απιά ιφγηα, ηα cookies είλαη κηθξά αξρεία θεηκέλνπ 

πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην ρψξν απνζήθεπζεο (π.ρ. ζθιεξφ δίζθν) ηεο ζπζθεπήο ηνπ 

ρξήζηε απφ ηνλ δηαθνκηζηή (server) κηαο ηζηνζειίδαο. Σα cookies κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ δηάθνξνπο ζθνπνχο. Γηα παξάδεηγκα, δελ ζα κπνξνχζακε λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ειεθηξνληθέο αγνξέο αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηάιιεια 

cookies απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ηα νπνία επηηξέπνπλ λα 

«αλαγλσξίδνπλ» φηη, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αγνξάο, φιεο νη ελέξγεηεο (επηινγή 

πξντφλησλ, επηινγή ηξφπνπ πιεξσκήο θηι.) γίλνληαη απφ ηνλ ίδην ρξήζηε ζηελ ίδηα 

ζχλνδν (session). Tα cookies κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ θαη άιινπο ζθνπνχο, φπσο 

ζηαηηζηηθνχο ή δηαθεκηζηηθνχο. 

 

Ζ λνκνζεζία κάιηζηα γηα ηα cookies εθαξκφδεηαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηά 

ζπλδένληαη κε πξνζσπηθά δεδνκέλα ή φρη. Καζψο ε ePrivacy λνκνζεζία δελ αθνξά 

                                                           
60

 Πξνθαλψο, ε δηάηαμε απηή σο πξνο ην ζθέινο ηεο ελεκέξσζεο ηνπ ζπλδξνκεηή ή ρξήζηε 

εξκελεχεηαη πιένλ ππφ ηηο απαηηήζεηο δηαθάλεηαο ηνπ ΓΚΠΓ. 
61

 Βι. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265   

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265
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κφλν πξνζσπηθά δεδνκέλα, αιιά ξπζκίδεη θαη δεηήκαηα απνξξήηνπ, ε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 4 παξ. 5 ηνπ λ. 3471/2006 αθνξά ηελ απνζήθεπζε  πιεξνθνξηψλ  ή  ηελ  

απφθηεζε  πξφζβαζεο  ζε  πιεξνθνξίεο  πνπ βξίζθνληαη ζηνλ  ηεξκαηηθφ  εμνπιηζκφ. 

Χο εηδηθφηεξε λνκνζεζία (lex spexialis) εθαξκφδεηαη πξψηα ε λνκνζεζία ePrivacy 

θαη θαηφπηλ, εθαξκφδεηαη ν ΓΚΠΓ θαηά ην κέξνο πνπ θάπνηα δεηήκαηα δελ 

ξπζκίδνληαη εηδηθά.  

 

Tα cookies κπνξνχλ λα εγθαζίζηαληαη θαη απφ ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο νη νπνίνη 

δελ ρεηξίδνληαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ζηνλ νπνίνλ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο: γηα παξάδεηγκα, 

ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα www.exampleA.gr θαη λα 

εγθαηαζηαζεί cookie ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, ιφγσ ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ ελ ιφγσ 

ηζηνζειίδα, απφ άιιε ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Απηά ηα cookies νλνκάδνληαη 

«cookies ηξίηνπ κέξνπο» (third-party cookies). Γηαθνξεηηθά,  εθφζνλ ηα cookies 

εγθαζίζηαηαη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο (ή απφ θάπνηνλ δηθφ ηνπ εθηεινχληα 

επεμεξγαζία) ν νπνίνο ρεηξίδεηαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν πνπ επηζθέπηεηαη ν ρξήζηεο, ηφηε 

αλαθεξφκαζηε ζε «cookies πξψηνπ κέξνπο» (first-party cookies). ην πξνεγνχκελν 

παξάδεηγκα, θάζε cookie πνπ εγθαζίζηαηαη ζηε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ πάξνρν 

ηεο ηζηνζειίδαο www.exampleA.gr, θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ ρξήζηε ζε απηή, 

εκπίπηεη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. 

 

Με βάζε ηελ σο άλσ δηάηαμε, θαη φπσο έρεη θξίλεη εξκελεπηηθά θαη ε ειιεληθή Αξρή 

ππφ ην θσο θαη ηεο Γλψκεο 4/2012 ηεο Ο.Δ. ηνπ Άξζξνπ 29 [70], ηα cookies ζα 

πξέπεη λα δηαθξίλνληαη  - κε απιά ιφγηα - ζε δχν θαηεγνξίεο (αλεμαξηήησο ηνπ αλ 

πξφθεηηαη γηα πξψηνπ κέξνπο ή ηξίηνπ κέξνπο cookies): 

1) Απαξαίηεηα cookies: πξφθεηηαη γηα ηα cookies εθείλα ηα νπνία είλαη απνιχησο 

αλαγθαία γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

δήηεζε ξεηψο ν ρξήζηεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζε πεξίπησζε απελεξγνπνίεζεο 

ησλ ελ ιφγσ cookies, ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαζίζηαηαη αδχλαηε.  

2) Με απαξαίηεηα cookies: πξφθεηηαη γηα ηα cookies εθείλα γηα ηα νπνία, αθφκα 

θαη αλ εθιείςνπλ, ε ππεξεζίαο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δήηεζε 

ξεηψο ν ρξήζηεο κπνξεί λα παξαζρεζεί. 

 

http://www.examplea.gr/
http://www.examplea.gr/
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Γηα ηα απαξαίηεηα cookies, ε εγθαηάζηαζή ηνπο επηηξέπεηαη θαη ρσξίο ζπγθαηάζεζε 

ηνπ ρξήζηε. Γηα ηα κε απαξαίηεηα cookies φκσο, ε εγθαηάζηαζή ηνπο επηηξέπεηαη 

κφλν κε ζαθή θαη εηδηθή ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε. Πξφθεηηαη γηα κία πεξίπησζε 

«opt-in ζπγθαηάζεζεο», ε νπνία πξέπεη λα πιεξνί ην ζχλνιν ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

ζπγθαηάζεζεο ηνπ νξηζκνχ ζην άξζξν 4 πεξ. 11 θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ ΓΚΠΓ (βι. ελφηεηα 5.6), δειαδή ν ρξήζηεο πξέπεη λα δειψζεη ηε ζπλαίλεζή ηνπ 

κε ζαθή ζεηηθή ελέξγεηα – ην νπνίν ζεκαίλεη, γηα παξάδεηγκα, φηη δελ πξέπεη λα 

ππάξρνπλ πξν-επηιεγκέλα εηθνλίδηα ζπγθαηάζεζεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα cookies 

(αθνχ ηπρφλ κε ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε επί ηεο πξν-επηινγήο δελ ζα πξέπεη λα 

εθιακβάλεηαη σο ζπγθαηάζεζή ηνπ). 

 

 Αλεμαξηήησο ηνπ αλ ηα cookies είλαη απαξαίηεηα (νπφηε δελ ρξεηάδεηαη 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε) ή φρη (νπφηε είλαη απαξαίηεηε ε ―opt-in‖ ζπγθαηάζεζε 

ηνπ ρξήζηε), ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο πιήξεο ελεκέξσζε γηα ηα 

cookies θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπο.  

 

Παξάδεηγκα: Ηζηνζειίδα Γεκφζηνπ Φνξέα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα 

ζπλδένληαη κε ηα δηαπηζηεπηήξηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο ηνπ, φπσο λα βιέπνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη, 

λα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ λέεο αηηήζεηο θ.α. Γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο απαηηείηαη ε 

ρξήζε cookies γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλφδνπ ηνπ ρξήζηε κεηά ηε ζχλδεζε ηνπ 

ρξήζηε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα (session cookies). Γηα απηά ηα 

cookies δελ απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνχλ 

ζηελ ηεξκαηηθή ηνπ ζπζθεπή. Θα πξέπεη βέβαηα λα παξέρεηαη ελεκέξσζε γηα απηήλ 

ηελ εγθαηάζηαζε. 

 

Παξάδεηγκα: Κάπνηεο ηζηνζειίδεο επηζπκνχλ ηελ εγθαηάζηαζε cookies γηα ζθνπνχο 

ζπκπεξηθνξηθήο δηαθήκηζεο (behavioral advertising). Ζ ζπκπεξηθνξηθή δηαθήκηζε 

βαζίδεηαη ζηελ ηρλειάηεζε ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ επηζθέπηεηαη ν ρξήζηεο ζην 

δηαδίθηπν αιιά θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ειεθηξνληθά (π.ρ. ηα «click» 

πνπ θάλεη ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα) κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο 
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πξνηηκήζεηο ηνπ θαη ην γεληθφηεξν θαηαλαισηηθφ ηνπ πξνθίι. Απφ ηελ πιεξνθνξία 

απηή, δχλαληαη νη δηαθεκηδφκελνη λα πξνβάιινπλ ζηνρεπκέλεο δηαθεκίζεηο ζην 

ρξήζηε ζε κειινληηθέο πινεγήζεηο ηνπ, βάζεη ηνπ πξνθίι ηνπ (γηα απηφ θαη κπνξεί ζε 

δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο πνπ ζα επηζθεθηνχλ ηαπηφρξνλα, απφ ηηο ζπζθεπέο ηνπο, ηελ 

ίδηα ηζηνζειίδα, λα πξνβιεζνχλ δηαθνξεηηθέο δηαθεκίζεηο). 

 

Σα cookies απνηεινχλ κία ηερλνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ σο 

άλσ ηρλειάηεζε ηνπ ρξήζηε (θαηά θχξην ιφγν, αλ θαη φρη απνθιεηζηηθψο, είλαη 

cookies ηξίηνπ κέινπο γηα ηηο δηάθνξεο ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο πινεγείηαη ν 

ρξήζηεο). Ζ εγθαηάζηαζε ηέηνησλ cookies απαηηεί, κε βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, ηε 

ξεηή θαη εηδηθή ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε, θαηφπηλ πιήξνπο ελεκέξσζήο ηνπ. 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηνο θνξέαο ζέιεη λα αμηνπνηήζεη cookies ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη ζηαηηζηηθά αλαθνξηθά κε ηελ επηζθεςηκφηεηά ηεο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, επηζπκεί λα αμηνπνηήζεη ηε ζρεηηθή ππεξεζία Google Analytics. Ζ 

πεξίπησζε απηή ησλ «cookies» φκσο δελ εκπίπηεη ζηελ εμαίξεζε ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 4 λ. 3471/2006, αθφκα θαη φηαλ αθνξά απνθιεηζηηθά ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζε κηα ηζηνζειίδα. Καη ηνχην γηαηί ε ππεξεζία κπνξεί λα 

παξαζρεζεί θαη ρσξίο ηε κέηξεζε ζηαηηζηηθψλ. πλεπψο, γηα λα εγθαζίζηαηαη έλα 

ηέηνην cookie ρξεηάδεηαη ε ξεηή θαη εηδηθή ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε (opt-in). 

 

 

 

εκεηψλεηαη φηη, αλ θαη βάζεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 5 ηνπ λ. 3471/2006 ηα 

cookies επηζθεςηκφηεηαο, είηε είλαη πξψηνπ κέξνπο είηε ηξίηνπ κέξνπο (φπσο είλαη ε 

πεξίπησζε ησλ Google Analytics), δελ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα θαη ζπλεπψο 

απαηηείηαη, γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο, ε opt-in ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε, ελ ηνχηνηο 

ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΔΠΓ) αλαγλσξίδεη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα απηνχ ηνπ είδνπο ησλ cookies θαη ηνπο ρακεινχο θηλδχλνπο σο πξνο 

ηελ ηδησηηθφηεηα φηαλ γίλεηαη εγθαηάζηαζε cookies πξψηνπ κέξνπο απφ ηελ ίδηα ηελ 

ηζηνζειίδα. ηελ πεξίπησζε απηή, έρεη πξνηαζεί θαη απφ ην ΔΠΓ θαη απφ άιινπο 

θνξείο, γηα ηνλ Καλνληζκφ e-Privacy, λα είλαη επηηξεπηή ε εγθαηάζηαζε  αξθεί λα 
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δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ηεο ζπγθαηάζεζεο («opt-out» ζπγθαηάζεζε)
62

. 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: ην ελεκεξσηηθφ θείκελν κίαο ηζηνζειίδαο εκθαλίδεηαη 

ην απφζπαζκα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 10 αλαθνξηθά κε ηελ ππεξεζία Google 

Analytics. ρνιηάζηε ηφζν ηελ πιεξφηεηα ηεο ελεκέξσζεο, φζν θαη ηε λνκηκφηεηα 

ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ελ ιφγσ cookies πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν απηφ.  

 

 

 

  
 

Δηθφλα 10 - Δλεκεξσηηθφ θείκελν ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία Google Analytics 
 

 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Με ηελ επίζθεςε ρξήζηε ζε κία ηζηνζειίδα, 

εκθαλίδεηαη ακέζσο, ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ παξαζχξνπ, ην αλαδπφκελν 

παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 11. ρνιηάζηε ηελ παξερφκελε ελεκέξσζε, 

αιιά θαη ηε λνκηκφηεηα εγθαηάζηαζεο ησλ cookies. (Θεσξείζηε φηη αλ ν ρξήζηεο 

επηιέμεη «ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ» ζα ιάβεη αλαιπηηθή θαη πιήξε 

ελεκέξσζε γηα φια ηα cookies πνπ εγθαζίζηαληαη, ηφζν ηα απαξαίηεηα φζν θαη ηα κε 

απαξαίηεηα, ρσξίο δπλαηφηεηα επηινγήο ή απφ-επηινγήο). 
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 Βι. ζρεηηθψο ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/electronikesepikoinwnies/cookies/statisti

kh_cookies  

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/electronikesepikoinwnies/cookies/statistikh_cookies
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/electronikesepikoinwnies/cookies/statistikh_cookies
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Δηθφλα 11 - Αλαδπφκελν παξάζπξν ελεκέξσζεο γηα εγθαηάζηαζε cookies 

 

Σέινο, επηζεκαίλνπκε φηη εθηφο απφ ηα cookies νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη 

ζε HTTP/S cookies, ζε flash cookies, ζηνλ "ηνπηθφ απνζεθεπηηθφ ρψξν" (local 

storage) πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ HTML 5, ζε αλαγλψξηζε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ςεθηαθνχ απνηππψκαηνο ηεο ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο ή ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 

θπιινκεηξεηή (browser), ζε αλαγλσξηζηηθά πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα (είηε πξννξίδνληαη γηα ζθνπφ δηαθήκηζεο είηε φρη: IDFA, IDFV, Android 

ID θ.ιπ.), ζε αλαγλσξηζηηθά πιηθνχ (δηεχζπλζε MAC, ζεηξηαθφ αξηζκφ ή άιιν 

αλαγλσξηζηηθφ ζπζθεπήο) θ.ιπ. Γειαδή ζε θάζε πιεξνθνξία πνπ πξφθεηηαη λα 

απνζεθεπηεί ή πξνέξρεηαη απφ ηελ ηεξκαηηθή ζπζθεπή
63

 ελφο ρξήζηε. ηελ επφκελε 

ελφηεηα κπνξείηε λα βξείηε παξαπνκπή ζηηο αλαιπηηθέο ζπζηάζεηο πνπ έρεη εθδψζεη 

ε Διιεληθή επνπηηθή αξρή γηα ηε ζπκκφξθσζε ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

κε ηελ εηδηθή λνκνζεζία γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο ζην δήηεκα ηεο ρξήζεο 

ηρλειαηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ cookies. 

 

 

 

13.4 Βιβλιογραφύα για περιςςότερη μελϋτη 
 

1. Working Party 29, ―Opinion 4/2012 on cookie consent exemption‖. Γηαζέζηκν 

ζην https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2012/wp194_el.pdf (ε εθδνρή ζηα ειιεληθά) 

2. Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, «πζηάζεηο γηα ηε 

ζπκκφξθσζε ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κε ηελ εηδηθή λνκνζεζία 

γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο». Γηαζέζηκν ζην 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/systaseis-gia-ti-symmorfosi-
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 Μπνξεί λα είλαη ζηαζεξφο ππνινγηζηήο ή θηλεηφ ηειέθσλν.  

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_el.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_el.pdf
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/systaseis-gia-ti-symmorfosi-ypeythynon-epexergasias-dedomenon-me-tin-eidiki
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14. Ειδικϊ θϋματα ςυμμόρφωςησ με το ΓΚΠΔ 
 

ηε ζπγθεθξηκέλε Δλφηεηα, ζα αλαπηχμνπκε θάπνηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα 

πεξηπηψζεσλ επεμεξγαζίαο, γηα ηα νπνία ν ΓΚΠΓ «αθηεξψλεη» εηδηθφ Κεθάιαην (βι 

Κεθάιαην ΗΥ απηνχ). πγθεθξηκέλα, ζα ζηαζνχκε ζε δεηήκαηα ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΥ 

πνπ άπηνληαη ηδίσο επεμεξγαζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, φπσο ε ειεπζεξία έθθξαζεο 

θαη πιεξνθφξεζεο (άξζξν 85 ηνπ ΓΚΠΓ), ε πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα (άξζξν 

86 ηνπ ΓΚΠΓ), ε επεμεξγαζία εζληθνχ αξηζκνχ ηαπηφηεηαο (άξζξν 87 ηνπ ΓΚΠΓ), ε 

επεμεξγαζία ζην πιαίζην ηεο απαζρφιεζεο (άξζξν 88 ηνπ ΓΚΠΓ), θαζψο θαη ε 

επεμεξγαζία γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή ζθνπνχο 

επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο (άξζξν 89 ηνπ ΓΚΠΓ). 

Γηα ηηο ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο, ν ΓΚΠΓ δίλεη ζηνλ εζληθφ λνκνζέηε ηελ επρέξεηα 

ξχζκηζεο εηδηθφηεξσλ δεηεκάησλ. Δπηπξνζζέησο, ζα δνζεί έκθαζε ζε άιιεο δχν 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ: ε ρξήζε ζπζηεκάησλ 

βηληενεπηηήξεζεο θαη ε ρξήζε βηνκεηξηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε 

πξνζψπνπ. 

 

14.1 Επεξεργαςύα και ελευθερύα  ϋκφραςησ και πληροφόρηςησ 
 

ην άξζξν 85 ηνπ ΓΚΠΓ, αλαθέξεηαη φηη ν εζληθφο λνκνζέηεο κπνξεί λα 

εμηζνξξνπήζεη θαηάιιεια ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα κε ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη πιεξνθφξεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο γηα δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο θαη γηα 

ζθνπνχο παλεπηζηεκηαθήο, θαιιηηερληθήο ή ινγνηερληθήο έθθξαζεο: πξάγκαηη, ην 

δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη πιεξνθφξεζεο ελδέρεηαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο λα «ζπγθξνχεηαη» κε ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κία δίθαηε εμηζνξξφπεζε ζην πιαίζην ηεο 

εθάζηνηε πεξίπησζεο. Μάιηζηα, ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ν ΓΚΠΓ 

πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα, ζηα Κξάηε-Μέιε, λα πξνβιέπνπλ εμαηξέζεηο ή 

παξεθθιίζεηο απφ «ην θεθάιαην ΗΗ (αξρέο), ην θεθάιαην ΗΗΗ (δηθαηψκαηα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ), ην θεθάιαην IV (ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαη εθηειψλ 
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ηελ επεμεξγαζία), ην θεθάιαην V (δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξνο 

ηξίηεο ρψξεο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο), ην θεθάιαην VI (αλεμάξηεηεο επνπηηθέο αξρέο), 

ην θεθάιαην VII (ζπλεξγαζία θαη ζπλεθηηθφηεηα) θαη ην θεθάιαην ΗΦ (εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ), εθφζνλ απηέο είλαη αλαγθαίεο γηα λα 

ζπκβηβαζηεί ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε 

ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη πιεξνθφξεζεο». 

 

O εζληθφο λνκνζέηεο, κε ην άξζξν 28 ηνπ λ. 4624/2019, νπζηαζηηθά νξίδεη ξεηψο φηη, 

ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίν λα ζπκβηβαζηεί ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο γηα δεκνζηνγξαθηθνχο 

ζθνπνχο, θαη γηα ζθνπνχο αθαδεκατθήο, θαιιηηερληθήο ή ινγνηερληθήο έθθξαζεο, δελ 

εθαξκφδνληαη: α) ην Κεθάιαην ΗΗ ηνπ ΓΚΠΓ «Αξρέο», εθηφο απφ ην άξζξν 5, β) ην 

Κεθάιαην ΗΗΗ ηνπ ΓΚΠΓ «Γηθαηψκαηα ηνπ Τπνθεηκέλνπ», γ) ην Κεθάιαην ΗV ηνπ 

ΓΚΠΓ «Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαη εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία», εθηφο απφ ηα άξζξα 

28, 29 θαη 32, δ) ην Κεθάιαην V ηνπ ΓΚΠΓ «Γηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πξνο ηξίηεο ρψξεο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο», ε) ην Κεθάιαην VII ηνπ 

ΓΚΠΓ «πλεξγαζία θαη ζπλεθηηθφηεηα θαη ζη) ην Κεθάιαην IX ηνπ ΓΚΠΓ 

«Γηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο επεμεξγαζίαο». Υξήδεη φκσο ηδηαίηεξεο 

επηζήκαλζεο φηη ε Αξρή, κε ηελ Γλσκνδφηεζε 1/2020, έθξηλε σο πξνο ηελ ελ ιφγσ 

δηάηαμε ηνπ λ. 4624/2019 φηη ε επξχηεηα ησλ ελ ιφγσ εμαηξέζεσλ ζέηεη ππφ 

δηαθηλδχλεπζε ηνλ ππξήλα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα - 

ηδίσο ε εμαίξεζε απφ νξηζκέλα δηθαηψκαηα, φπσο ην δηθαίσκα ελαληίσζεο ή 

ελεκέξσζεο. πσο ζεκεηψλεηαη εηδηθφηεξα ζηελ ελ ιφγσ Γλσκνδφηεζε: 

 

«Σεκεησηένλ φηη ε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ ΓΚΠΓ δπλαηφηεηα ζέζπηζεο ησλ εμαηξέζεσλ 

κέζσ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ πξέπεη λα αηηηνινγείηαη σο αλαγθαία (βι. αξ. 85 παξ. 2 

ΓΚΠΓ), ηέηνηα δε αηηηνινγία ειιείπεη απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε. Δπηπιένλ, νη ελ ιφγσ 

εμαηξέζεηο πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

(αηη.ζθ. 153)
64

 θαη φρη ζηελ κνλνκεξή απάιεηςε ή απνθιεηζκφ εθαξκνγήο ησλ 

                                                           
64

 χκθσλα κε ηε θέςε 153 ηνπ ΓΚΠΓ, «Σν δίθαην ησλ θξαηψλ κειψλ ζα πξέπεη λα ζπκθηιηψλεη 

ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
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δηθαησκάησλ ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα». ηελ πξάμε, ε 

εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4624/2019 ζα εξκελεπηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο απφ ηελ Αξρή. Αλακέλεηαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηδίσο απφ 

δεκνζηνγξάθνπο, ηνπιάρηζηνλ έσο έλα βαζκφ. Άιισζηε ε ίδηα ε δηάηαμε 

πξνυπνζέηεη κηα ζηάζκηζε δηθαησκάησλ θαη κφλν εάλ ε ζηάζκηζε απνβαίλεη ππέξ ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη πιεξνθφξεζεο ζα κπνξεί λα γίλεη επίθιεζή ηεο. Δίλαη 

κηα δηάηαμε πνπ δελ θαίλεηαη λα αθνξά ην δεκφζην ηνκέα. 

 

14.2 Πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα 
 

14.2.1 «υνδυϊζοντασ» ΓΚΠΔ και Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 86 ηνπ ΓΚΠΓ, «ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε 

επίζεκα έγγξαθα πνπ θαηέρεη δεκφζηα αξρή ή δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο γηα ηελ 

εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ κπνξνχλ λα 

θνηλνπνηνχληαη απφ ηελ ελ ιφγσ αξρή ή θνξέα ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή 

ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν ππφθεηηαη ε δεκφζηα αξρή ή ν θνξέαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβηβάδεηαη ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε επίζεκα έγγξαθα κε ην δηθαίσκα ζηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ». Ο λ. 4624/2019, κε ην άξζξν 42, νπζηαζηηθά αλαθέξεη φηη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη λα εθαξκφδνληαη σο έρνπλ νη ππάξρνπζεο εζληθέο 

δηαηάμεηο – ήηνη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 
                                                                                                                                                                      

δεκνζηνγξαθηθήο, παλεπηζηεκηαθήο, θαιιηηερληθήο ή θαη ινγνηερληθήο έθθξαζεο, κε ην δηθαίσκα 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (…). Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα κφλν γηα δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο ή γηα ζθνπνχο παλεπηζηεκηαθήο, θαιιηηερληθήο ή 

ινγνηερληθήο έθθξαζεο ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε παξεθθιίζεηο ή εμαηξέζεηο απφ νξηζκέλεο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν γηα λα ζπκβηβαζζεί ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο, φπσο θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ Υάξηε (…) Δπνκέλσο, ηα θξάηε κέιε ζα 

πξέπεη λα ζεζπίζνπλ λνκνζεηηθά κέηξα πνπ λα πξνβιέπνπλ ηηο αλαγθαίεο εμαηξέζεηο θαη παξεθθιίζεηο 

γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ελ ιφγσ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ζεζπίζνπλ 

ηέηνηεο εμαηξέζεηο θαη παξεθθιίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο αξρέο, ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ, ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θαη ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία, ηε δηαβίβαζε 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε ηξίηεο ρψξεο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηηο αλεμάξηεηεο επνπηηθέο 

αξρέο, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη εηδηθέο πεξηπηψζεηο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ (…) Γηα 

λα ιεθζεί ππφςε ε ζεκαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο ζε θάζε δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία, είλαη απαξαίηεην λα εξκελεχνληαη δηαζηαιηηθά νη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ 

ειεπζεξία, φπσο ε δεκνζηνγξαθία. 
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(ΚΓΓηαδ) πνπ αθνξνχλ ζηε ρνξήγεζε εγγξάθσλ απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ αλσηέξσ Κψδηθα, θαζψο θαη νη 

ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ρνξήγεζε εγγξάθσλ απφ ηνλ εθάζηνηε θνξέα ή 

αξρή ή ππεξεζία,  εθφζνλ ην πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ απηψλ απνηεινχλ δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. πλεπψο, κε ην ΓΚΠΓ δελ δηαθνξνπνηήζεθε νπζηαζηηθά
65

 

απηφ πνπ ήδε ίζρπε, αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε δεκφζηα έγγξαθα, 

θαη πξηλ ηε ζέζε ηνπ ΓΚΠΓ ζε εθαξκνγή. 

 

Ση ίζρπε ινηπφλ πξηλ ηνλ ΓΚΠΓ θαη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη ζήκεξα; 

 

Καη‘ αξράο, εθφζνλ ην αίηεκα πξφζβαζεο θπζηθνχ πξνζψπνπ ζε δεκφζηα έγγξαθα 

αθνξά ζε έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφζσπφ ηνπ, ηφηε ην ελ ιφγσ αίηεκα ππέρεη 

ζέζε άζθεζεο δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΓΚΠΓ 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηζρχνπλ φια φζα ζρεηηθψο πεξηγξάθεθαλ λσξίηεξα ζηελ Δλφηεηα 

6: ην αίηεκα ζπλεπψο κπνξεί λα αθνξά θαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο φπσο ηελ 

πξνέιεπζε ησλ δεδνκέλσλ, ηνπο απνδέθηεο θ.α. (βι. δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ 

Δλφηεηα 6), ελψ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ακειιεηί θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, εληφο 

ηξηάληα εκεξψλ. εκεηψλεηαη θαη εδψ φηη δελ ρξεηάδεηαη ν αηηψλ λα εμεγήζεη, κε ην 

αίηεκά ηνπ, ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην ππνβάιεη. 

 

Ζ πην «δχζθνιε» πεξίπησζε είλαη απηή γηα ηελ νπνία ην αίηεκα γηα πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ππνβάιιεηαη απφ ηξίην – θαη 

φρη απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. Καη‘ αξράο, ην άξζξν 5 ηνπ λ. 2690/1999 

(Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο) αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

«1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα 

ιακβάλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. Ψο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη φζα 

                                                           
65

 Με δηαθνξνπνίεζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη εμαθνινπζεί λα είλαη ζε ηζρχ ν ΚΓΓηαδ. Βέβαηα, πξηλ ηελ 

έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ ΓΚΠΓ, γηα ηε δηαβίβαζε δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε 

ηξίηνπο απαηηνχληαλ άδεηα ηεο Αξρήο, εθφζνλ ην έγγξαθν πεξηείρε επαίζζεηα δεδνκέλα. Ζ ππνρξέσζε 

ιήςεο άδεηαο απφ ηελ Αξρή έρεη πιένλ θαηαξγεζεί κε ην ΓΚΠΓ, αιιά απηφ κεηαθξάδεηαη, φπσο ζα 

εμεγεζεί ζηε ζπλέρεηα, φηη ν θάζε ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα ειέγρεη, ζην πιαίζην ηεο αξρήο 

ηεο ινγνδνζίαο, φηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ρνξήγεζε δεκνζίνπ εγγξάθνπ κε πξνζσπηθά 

δεδνκέλα (επαίζζεηα ή κε) ζε ηξίην. 
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ζπληάζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθχθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο ηεο Γηνίθεζεο, γλσκνδνηήζεηο θαη 

απνθάζεηο. 

2. Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνχηαη, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα 

ιακβάλεη γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

θαη είλαη ζρεηηθά κε ππφζεζή ηνπ ε νπνία εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ 

απηέο. 

3. Τν θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο δηθαίσκα δελ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ, ή αλ παξαβιάπηεηαη 

απφξξεην ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. Ζ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή 

κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ αλ ην έγγξαθν αλαθέξεηαη 

ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ, ή αλ ε ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

απηνχ είλαη δπλαηφλ λα δπζρεξάλεη νπζησδψο ηελ έξεπλα δηθαζηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, 

αζηπλνκηθψλ ή ζηξαηησηηθψλ αξρψλ ζρεηηθψο κε ηελ ηέιεζε εγθιήκαηνο ή δηνηθεηηθήο 

παξάβαζεο. 

(…) 

5. Ζ άζθεζε ηνπ θαηά ηεο παξ. 1 θαη 2 δηθαηψκαηνο γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

χπαξμεο ηπρφλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. 

6. Ζ ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε εγγξάθσλ θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ή ηελ 

αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ πνιίηε είλαη είθνζη (20) εκέξεο.» 

 

πλεπψο, απφ ηα αλσηέξσ, πξνθχπηεη φηη, ζηε γεληθή πεξίπησζε, γηα ηελ πξφζβαζε 

ζε δηνηθεηηθά έγγξαθα κπνξεί θάπνηνο ηξίηνο λα έρεη πξφζβαζε επηθαινχκελνο 

εχινγν ελδηαθέξνλ, φκσο γηα ηδησηηθά έγγξαθα δελ αξθεί ην εχινγν ελδηαθέξνλ αιιά 

ζα πξέπεη λα έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ (εθφζνλ ηα έγγξαθα απηά δελ αλαθέξνληαη 

ζηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ θαη δελ παξαβιάπηεηαη απφξξεην 

πξνβιεπφκελν απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, θαηά ηα αλσηέξσ). Δηδηθφηεξα:  

 

Πξφζβαζε ζε δηνηθεηηθά έγγξαθα: Δχινγν ελδηαθέξνλ  

Καη‘ αξράο, ε αλαθνξά ησλ εηδψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 είλαη 
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ελδεηθηηθή66:  σο δηνηθεηηθά έγγξαθα πξέπεη επίζεο λα ζεσξνχληαη, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (.η.Δ.) θαη ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ.)
67

, θαη φζα έγγξαθα δελ πξνέξρνληαη κελ απφ 

δεκφζηεο ππεξεζίεο αιιά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ή ηε δηακφξθσζε γλψκεο ή θξίζεο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. 

Δπίζεο, κε ηνλ φξν δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη φρη κφλν ηα έγγξαθα κε ηε ζηελή 

έλλνηα ηνπ φξνπ, αιιά θαη ―φ,ηη ππάξρεη κέζα ζηα αξρεία ηεο δηνίθεζεο‖
68

.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ επίθιεζε ηνπ εχινγνπ ελδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία, 

φπσο απηή εθθξάδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ν φξνο «εχινγν ελδηαθέξνλ» αλαθέξεηαη ζηε ζπλδξνκή 

πξνζσπηθήο έλλνκεο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη ηνλ αηηνχληα κε ην πεξηερφκελν ησλ 

εγγξάθσλ – δειαδή σο εχινγν ελδηαθέξνλ δελ κπνξεί λα λνεζεί ην ελδηαθέξνλ θάζε 

πνιίηε γηα ηελ εχξπζκε άζθεζε ησλ γεληθψλ θαζεθφλησλ κίαο ππεξεζίαο θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ λφκσλ, αιιά εθείλν ην νπνίν πξνθχπηεη, θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ, απφ ηελ 

χπαξμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο, πξνζσπηθήο έλλνκεο ζρέζεο ζπλδενκέλεο κε ην 

πεξηερφκελν ησλ δηνηθεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία δεηείηαη ε πξφζβαζε [71]. 

 

Πξφζβαζε ζε ηδησηηθά έγγξαθα: Δηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ  

Ηδησηηθά έγγξαθα είλαη φια ηα έγγξαθα ηα νπνία δελ είλαη δεκφζηα  (άξζξν 167 ηνπ 

λ. 2717/1999 – Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο). Δλδεηθηηθά, ηδησηηθά έγγξαθα 

είλαη ηα ηηκνιφγηα, ηα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά, ηα ηνπνγξαθηθά ζρεδηαγξάκκαηα 

ηδησηψλ κεραληθψλ, επηζηνιέο ηδησηψλ θ.α. (βι. θαη [72]). Χο ηδησηηθά έγγξαθα 

λννχληαη φζα θαηαηίζεληαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ αιιά δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε γηα ηελ έθδνζε κίαο δηνηθεηηθήο πξάμεο. 

 

χκθσλα κε ηελ αξηζ. 620/1999 γλσκνδφηεζε ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο ηνπ Ν..Κ., ε έλλνηα 

ηνπ εηδηθνχ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο είλαη απηή ηνπ άξζξνπ 902 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, 

ζην νπνίν νξίδεηαη φηη: «Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα πιεξνθνξεζεί ην 

                                                           
66

 Βι., π.ρ, Γλσκ. 189/2015 ηνπ Β‘ Σκήκαηνο Γηαθνπψλ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 

(Ν..Κ.) 
67

 Βι., π.ρ., Γλσκ. 620/1999 ηνπ Δ‘ Σκήκαηνο ηνπ Ν..Κ 
68

 Βι. ζρεηηθψο ηΔ 3855/2010. 
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πεξηερφκελν ελφο εγγξάθνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή άιινπ έρεη δηθαίσκα λα 

απαηηήζεη ηελ επίδεημε ή θαη αληίγξαθφ ηνπ, αλ ην έγγξαθν ζπληάρζεθε γηα ην ζπκθέξνλ 

απηνχ πνπ ην δεηεί ή πηζηνπνηεί έλλνκε ζρέζε πνπ αθνξά θαη απηφλ ή ζρεηίδεηαη κε 

δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ηέηνηα έλλνκε ζρέζε είηε απεπζείαο απφ ηνλ 

ίδην είηε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ, κε ηε κεζνιάβεζε ηξίηνπ». εκεηψλεηαη φηη δελ αξθεί ε 

αφξηζηε επίθιεζε φηη ζα γίλεη λφκηκε ρξήζε ησλ αηηνπκέλσλ ζηνηρείσλ ρσξίο 

αλαθνξά εηδηθφηεξνπ ιφγνπ πνπ ζα ζεκειίσλε αληίζηνηρα έλλνκν ζπκθέξνλ (βι. 

ελδεηθηηθψο Οι. Ν..Κ. 63/2008, 589/2005)  [72]. 

 

 «πλδπάδνληαο» ΚΓΓηαδ κε ΓΚΠΓ 

H λνκηκφηεηα επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έγθεηηαη ζηελ αλαθνίλσζε 

δεδνκέλσλ θάπνηνπ πξνζψπνπ ζε ηξίηνπο κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζηα δεκφζηα 

έγγξαθα, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζπλδπαζηηθή εθαξκνγή ηνπ ΓΚΠΓ θαη ηνπ άξζξνπ 5 

ΚΓΓηαδ. πσο έρεη θξίλεη θαη ε Αξρή
69

, κία ηέηνηα επεμεξγαζία επηηξέπεηαη θαη 

ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, εάλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

εθπιήξσζε ππνρξέσζεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ε νπνία επηβάιιεηαη απφ ην 

λφκν (δειαδή κε ηε λνκηθή βάζε ηνπ άξ. 6 παξ. 1 γ‘ ηνπ ΓΚΠΓ) θαη, ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, ηέηνηα ππνρξέσζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο είλαη θαη 

ην πξναλαθεξφκελν, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 ΚΓΓηαδ, δηθαίσκα πξφζβαζεο 

ζηα δεκφζηα έγγξαθα («δηνηθεηηθά» θαηά ην άξζξν 5 παξ. 1 θαη «ηδησηηθά» πνπ 

θπιάζζνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο θαηά ην άξζξν 5 παξ. 2), φηαλ ηα έγγξαθα απηά δελ 

αλαθέξνληαη ζηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ θαη δελ παξαβιάπηεηαη 

απφξξεην πξνβιεπφκελν απφ εηδηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 5 παξ. 3 ΚΓΓηαδ). Μάιηζηα, 

σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο «ηδησηηθήο ή νηθνγελεηαθήο δσήο», ε Αξρή δέρεηαη φηη δελ 

είλαη ηθαλά εθ ηεο θχζεψο ηνπο φια ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα λα ζίμνπλ ηελ ηδησηηθή 

δσή θάπνηνπ πξνζψπνπ, ελψ σο δπλάκελα λα επηθέξνπλ ηέηνην απνηέιεζκα ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θπξίσο νη εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ, φπσο εθείλα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θπιεηηθή ή εζληθή πξνέιεπζε, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο 

πεπνηζήζεηο, ηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηε ζεμνπαιηθή δσή ελφο πξνζψπνπ 

δεδνκέλα. 
                                                           
69

 Βι. ζρεηηθψο ην ζχλδεζκν 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/dimosiostomeas/dimosiadioikhsh/xorigisi

_dimosiwn_eggrafwn_se_tritous  

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/dimosiostomeas/dimosiadioikhsh/xorigisi_dimosiwn_eggrafwn_se_tritous
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/dimosiostomeas/dimosiadioikhsh/xorigisi_dimosiwn_eggrafwn_se_tritous
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πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηα δεκφζηα έγγξαθα πεξηέρνληαη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ηξίησλ πξνζψπσλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή 

ηνπο δσή (είηε πξφθεηηαη γηα «απιά» δεδνκέλα είηε γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο 

δεδνκέλσλ), εθαξκφδνληαη σο επί ην πιείζηνλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 παξ. 1 παξ. 

γ΄ ή ζη΄ ηνπ ΓΚΠΓ («απιά» δεδνκέλα) θαη 9 παξ. 2 ζη΄ ηνπ ΓΚΠΓ (εηδηθέο 

θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ), ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

4624/2019. Με άιια ιφγηα, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο 

(ηελ εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα κπνξεί λα ηελ 

απνδείμεη, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο), κία ηέηνηα δηαβίβαζε είλαη 

επηηξεπηή θαη ρσξίο ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ ην νπνίν αθνξά ην δεκφζην 

έγγξαθν. 

 

 

Πψο νθείιεη λα ελεξγεί ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

Δθφζνλ ηξίηνο ππνβάιεη αίηεκα πξνο Γεκφζην θνξέα γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα, ηφηε είλαη επζχλε ηνπ θνξέα, 

σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, λα θξίλεη αλ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα λα 

επηηξέςεη πξφζβαζε / ρνξεγήζεη αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ – ήηνη: α) αλ πξφθεηηαη γηα 

πεξίπησζε δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ πνπ αξθεί ε επίθιεζε εχινγνπ ελδηαθέξνληνο, λα 

ειέγμεη φηη πξάγκαηη ηεθκαίξεηαη εχινγν ελδηαθέξνλ, ελψ β) αλ πξφθεηηαη γηα 

πεξίπησζε ηδησηηθνχ εγγξάθνπ πνπ απαηηεί ηελ χπαξμε εηδηθνχ έλλνκνπ 

ζπκθέξνληνο ηνπ αηηνχληνο, λα επηβεβαηψζεη φηη ν αηηψλ ηεθκεξηψλεη ην εηδηθφ 

έλλνκν ζπκθέξνλ πνπ έρεη, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ππεξηεξεί πξνθαλψο ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα 

δεδνκέλα. Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ είρε ήδε πξνδηαγξαθεί απφ ηελ Αξρή 

κε ηε Γλσκνδφηεζε 6/2013 [71], πξν ηνπ ΓΚΠΓ, ζηε βάζε ηεο λνκνινγίαο ηνπ 

Ν..Κ. θαη ηνπ .η.Δ., αιιά είλαη πιένλ θαη άκεζε απφξξνηα ηεο αξρήο ηεο 

ινγνδνζίαο πνπ εηζάγεη ν ΓΚΠΓ. πλεπψο, ν θνξέαο δελ κπνξεί λα δεηά θαη λα 

αλακέλεη ηε γλψκε ηεο Αξρήο σο πξνο ην πψο ζα δηαρεηξίδεηαη ηέηνηα αηηήκαηα. 

 

Παξάδεηγκα: Πνιίηεο Α ππνβάιεη αίηεκα ζε δεκφζην θνξέα Υ πξνθεηκέλνπ λα 
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απνθηήζεη πξφζβαζε ζε ηδησηηθφ έγγξαθν πνπ έρεη ππνβάιεη ν πνιίηεο Β πξνο ην 

θνξέα Υ, γηα ππφζεζή ηνπ. Ο Α ζην αίηεκά ηνπ ζεκεηψλεη «αηηνχκαη ην ελ ιφγσ 

έγγξαθν δηφηη έρσ εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ λα ιάβσ γλψζε απηνχ». 

Ο θνξέαο Υ δελ επηηξέπεηαη λα ρνξεγήζεη ην έγγξαθν, αθνχ ν Α δελ ηεθκεξίσζε ην 

εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ πνπ έρεη.  

Δάλ ν Α επαλέιζεη κε λεφηεξν αίηεκα, ζην νπνίν ζα ηεθκεξηψλεη ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, ηφηε ν θνξέαο Υ ζα πξέπεη λα ζηαζκίζεη 

θαη λα αμηνινγήζεη αλ πξάγκαηη ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ Α ππεξηεξεί ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ηνπ Β (εθφζνλ βέβαηα δελ πξνζθξνχεη ζε άιιν 

απφξξεην ή δελ είλαη ε πεξίπησζε πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή 

νηθνγελεηαθή δσή ηνπ Β, νπφηε ε απάληεζε σο πξνο ην αίηεκα ζα είλαη αξλεηηθή). 

Δάλ ν θνξέαο Υ θξίλεη φηη πξάγκαηη ππεξηεξεί, ηφηε κπνξεί λα ρνξεγήζεη ην έγγξαθν 

(ππφ ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε ελεκέξσζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ακέζσο κεηά) – 

δηαθνξεηηθά, δελ ην δηαβηβάδεη θαη εμεγεί ηνπο ιφγνπο. ε πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ 

έγγξαθν πεξηέρεη πιήζνο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Β αιιά κφλν γηα θάπνηα εμ 

απηψλ ηεθκεξηψλεηαη ππέξηεξν έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ Α λα ηα ιάβεη, ηφηε ηα 

δεδνκέλα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε απηά γηα ηα νπνία επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε (π.ρ. κία 

ζπλεζηζκέλε ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ε δηεχζπλζε ή ν ηειεθσληθφο αξηζκφο 

επηθνηλσλίαο ηνπ Β), απαιείθνληαη πξηλ ηε δηαβίβαζε. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο θαη 

είλαη επηηξεπηή ε ρνξήγεζε εγγξάθνπ κε πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε ηξίην θαη ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ νπνίνπ ηα δεδνκέλα εκπεξηέρνληαη ζην έγγξαθν, δελ 

αίξεηαη ε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ (ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ) θαηά ηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ ΓΚΠΓ
70

. Ζ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο 

εμάιινπ απνηειεί έθθαλζε ηεο ζεκειηψδνπο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο γηα θάζε 

επεμεξγαζία (άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ ΓΚΠΓ), ε νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνχηαη θαη γηα 

θάζε ηέηνηα επεμεξγαζία. 

 

 Δθφζνλ θνξέαο θξίλεη φηη είλαη επηηξεπηή ε ρνξήγεζε δεκνζίνπ εγγξάθνπ (είηε 
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 Δθηφο βέβαηα αλ ζπληξέρνπλ νη εμαηξέζεηο σο πξνο ηελ ελεκέξσζε ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 4 θαη ηνπ 

άξζξνπ 14 παξ. 5 ηνπ ΓΚΠΓ, φπσο θαη ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 4 ηνπ λ. 4624/2019.  
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δηνηθεηηθνχ είηε ηδησηηθνχ, θαηά ηα αλσηέξσ), ην νπνίν πεξηέρεη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα, ζε ηξίην πξφζσπν, ηφηε πξηλ ηε ρνξήγεζε νθείιεη λα ελεκεξψζεη 

ζρεηηθψο ην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηα δεδνκέλα πξφθεηηαη λα δηαβηβαζηνχλ ζην 

ηξίην πξφζσπν. 

 

 

Παξάδεηγκα: ε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο, ν θνξέαο Υ πξέπεη λα 

ελεκεξψζεη ηνλ Β φηη ν Α ππέβαιε ζηνλ Υ αίηεκα ιήςεο ζπγθεθξηκέλνπ εγγξάθνπ 

(ζα πξέπεη ε ελεκέξσζε λα πξνζδηνξίδεη ζαθψο πεξί πνηνπ εγγξάθνπ πξφθεηηαη), φηη 

ηεθκεξίσζε εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ θαη φηη ν Υ αμηνιφγεζε φηη πξάγκαηη ην ελ ιφγσ 

ζπκθέξνλ ππεξηεξεί ηεο πξνζβνιήο δηθαησκάησλ ηνπ Β πνπ ελδερνκέλσο επηθέξεη ε 

επηθείκελε δηαβίβαζε ηνπ εγγξάθνπ ζηνλ Α θαη, άξα, είλαη επηηξεπηή ε ελ ιφγσ 

ρνξήγεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ ΚΓΓηαδ, ζπλδπαζηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΓΚΠΓ.  Ζ ελ ιφγσ ελεκέξσζε ηνπ Β πξέπεη λα γίλεη πξηλ ηε ρνξήγεζε ηνπ εγγξάθνπ 

ζηνλ Α.  

 

εκεηψλεηαη φηη αθφκα θαη αλ ν Β εθθξάζεη, κφιηο ελεκεξσζεί, ηελ αληίξξεζή ηνπ 

γηα ηελ ελ ιφγσ ρνξήγεζε, ε έθθξαζε αληίξξεζεο απηή είλαη πξαθηηθά αιπζηηειήο 

εθφζνλ είλαη ζαθέο θαη αδηακθηζβήηεην ην ππέξηεξν έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ Α: θαη 

ηνχην δηφηη δελ απαηηείηαη ζπγθαηάζεζε ηνπ Β γηα ηελ ελ ιφγσ επεμεξγαζία. 

 

Ζ σο άλσ ελεκέξσζε απφ ηνλ Υ πξνο ηνλ πνιίηε Β ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηξφπν 

ηέηνην πνπ λα επηηξέπεη ζηνλ Υ, αλ ρξεηαζηεί, λα απνδείμεη φηη πξάγκαηη ηελ έθαλε. 

 

 Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη σο άλσ αλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο, δελ απαηηείηαη 

εηζαγγειηθή παξαγγειία γηα ηε ρνξήγεζε δεκνζίνπ εγγξάθνπ κε πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ζε ηξίην. Μάιηζηα, φπσο εμεγείηαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Δλφηεηα 

14.2.1.2, κία εηζαγγειηθή παξαγγειία δελ πξέπεη πάληνηε λα «κεηαθξάδεηαη» σο 

εληνιή ρνξήγεζεο ησλ αξρείσλ ρσξίο έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ 

λφκηκεο επεμεξγαζίαο.  
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 πλαθήο λνκνινγία ηεο Αξρήο 

Γεδνκέλνπ φηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, αθελφο δελ επήιζαλ κεγάιεο αιιαγέο απφ ην 

ΓΚΠΓ αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα, θαη αθεηέξνπ ην ελ ιφγσ 

δήηεκα νπζηαζηηθά ζρεηίδεηαη κε ηε «ζχγθξνπζε» δχν ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ, ήηνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πιεξνθνξηαθήο 

απηνδηάζεζεο ηνπ αηφκνπ (άξζξν 9
Α
 .) θαη ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο (κε ηηο 

εηδηθφηεξεο εθθάλζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε, άξζξν 5
Α
 . θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα, άξζξν 10 παξ. 3 .) γηα ηα νπνία 

δελ ππάξρεη ηεξαξρηθή ζεηξά [71], παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα θάπνηα ελδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα απφ ηελ ππάξρνπζα λνκνινγία ηεο Αξρήο. Σα ελ ιφγσ παξαδείγκαηα, 

αλ θαη πνιιά εμ απηψλ αλαθέξνληαη ζε πξν ηνπ ΓΚΠΓ ρξνληθέο πεξηφδνπο
71

, 

παξακέλνπλ επίθαηξα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμεγήζεθαλ αλσηέξσ θαη κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ «νδεγφ» γηα ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο νη νπνίνη πιένλ θαινχληαη λα 

θάλνπλ νη ίδηνη, θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζνπλ ζρεηηθά, ηελ σο άλσ ζηάζκηζε 

γηα θάζε ηέηνην αίηεκα πνπ ιακβάλνπλ. 

 

1. Δπηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ηξίηνπ ζηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ θαηέζεζε ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ζε Πεξηθέξεηα, βάζεη ησλ νπνίσλ εθδφζεθε 

παξαρσξεηήξην ζπκβφιαην, κε ην ζθεπηηθφ φηη ηα έγγξαθα απηά,  κνινλφηη 

δελ έρνπλ ζπληαρζεί απφ δεκφζηα ππεξεζία, εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ 

δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, ιφγσ ηνπ φηη ειήθζεζαλ ππφςε πξνθεηκέλνπ λα 

εθδνζεί ην παξαρσξεηήξην, θαη επηπιένλ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδησηηθή ή 

νηθνγελεηαθή δσή θάπνηνπ πξνζψπνπ (εθηφο απφ ηα πηζηνπνηεηηθά 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο) [73]. 

2. Δπηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηνπο θηεκαηνινγηθνχο πίλαθεο, εθφζνλ απηνί 

ζπληάζζνληαη απφ ηνπο δήκνπο θαη σο εθ ηνχηνπ απνηεινχλ δεκφζηα 

έγγξαθα. Δμάιινπ, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηνχο 

δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή θάπνηνπ πξνζψπνπ) [73]. 

3. Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε απφ ηε Γηνίθεζε ζε ηξίην αληηγξάθσλ ηεο άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, θαζψο θαη ηεο έθζεζεο απηνςίαο 

απζαίξεηεο θαηαζθεπήο, θαζψο πξφθεηηαη γηα δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ δελ 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή θάπνηνπ πξνζψπνπ [73]. 

4. Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε απφ ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο αληηγξάθνπ ηεο έθζεζεο επηζεψξεζεο ειέγρνπ ζε ηξίην, βάζεη 

θαηαγγειίαο ηνπ νπνίνπ θηλήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο, θαζψο δελ 

πξνβιέπεηαη θάπνηνπ είδνπο απφξξεην γηα ηελ έθζεζε πνπ ζπληάζζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν ψκα [73]. 

5. Δπηηξέπεηαη ζε Γήκν λα ρνξεγήζεη ζε δεκφηε αξρεία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

πνπ ηεξεί, γηα ηα νπνία ν δεκφηεο ηεθκεξίσζε φηη ηα ρξεηάδεηαη γηα ην ζθνπφ 

ηεο αλαγλψξηζεο, άζθεζεο ή ππεξάζπηζεο ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ ηνπ 

ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ ή δηνηθεηηθψλ αξρψλ [74]. 

6. Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε, απφ ηνλ ΟΑΔΓ, αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

επηιεγέληνο ζε δηαγσληζκφ γηα πιήξσζε ζέζεσλ ΑΜΔΑ ζε έηεξν, κε 

επηιεγέληα, ππνςήθην, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηα εθ ηνπ λφκνπ δηθαηψκαηά 

ηνπ ππνβνιήο ελζηάζεσο θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο. Δθφζνλ θαη δεδνκέλα 

εηδηθψλ θαηεγνξηψλ (δεδνκέλα πγείαο) ειήθζεζαλ ππφςε κε ηα ππφινηπα 

δηθαηνινγεηηθά θαη απνηέιεζαλ κε απηά ηε βάζε αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

θαηάιεςε ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθεξχρζεθαλ, ε ρνξήγεζε θξίλεηαη αλαγθαία 

πξνθεηκέλνπ ν αηηψλ λα ππνβάιεη αίηεζε αθπξψζεσο θαηά ησλ ηειηθψλ 

πηλάθσλ επηηπρφλησλ/επηιαρφλησλ ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ [75]. 

7. Δπηηξέπεηαη ζε δεκφζηα ππεξεζία ε ρνξήγεζε δεδνκέλσλ ππαιιήινπ ηεο ζε 

ηξίην γηα δηθαζηηθή ρξήζε (πεξίπησζε αγσγήο δηαηξνθήο αλήιηθνπ ηέθλνπ), 

εθφζνλ α) ηα αηηνχκελα ζηνηρεία είλαη ζπλαθή κε ηελ εθθξεκή αζηηθή δίθε 

(αγσγή δηαηξνθήο) θαη αλαγθαία ζηνλ ηξίην γηα ηελ αληίθξνπζε ηεο αγσγήο 

σο ελαγνκέλνπ, θαη β) ε ελ ιφγσ ρνξήγεζε πξνβιέπεηαη ζε ξεηή δηάηαμε 

λφκνπ (γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε ζπληξέρνπλ ηα άξζξα 1445 ηνπ ΑΚ θαη 17 

παξ. 1 πεξ. δ‘ ηνπ λ. 4174/2013). Απηνλφεηε βέβαηα είλαη ε πξνεγνχκελε 

ελεκέξσζε ηνπ ππαιιήινπ (βι. [76], φπνπ ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε δελ είρε 

πξνεγεζεί ελεκέξσζε).  

8. Αηηψλ κπνξεί λα ιάβεη, γηα δηαγσληζκφ Τπνπξγείνπ αλαθνξηθά κε επηινγή 

Πξντζηακέλνπ ζηνλ νπνίν ζπκκεηείρε, πιήξε πιεξνθφξεζε σο πξνο ηελ 

αλαιπηηθή ηνπ κνξηνδφηεζε, ζην πιαίζην άζθεζεο δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο. 
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Χζηφζν, αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ην δηθαίσκα 

δηφξζσζεο ησλ δεδνκέλσλ  δελ ηαπηίδεηαη κε ην δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο 

ή αίηεζεο ζεξαπείαο πνπ ηπρφλ επηθπιάζζεη ν λφκνο γηα ηελ επαλαμηνιφγεζε 

ηεο κνξηνδφηεζεο ηεο θαη, θαηά ηνχην, ε ηπρφλ ακθηζβήηεζε ηεο ιεθζείζαο 

κνξηνδφηεζεο δελ κπνξεί λα δεηεζεί κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

δηφξζσζεο (βι. [77]). 

 

14.2.1.1 Ζ πεξίπησζε πξφζβαζεο ζε θάθειν ζπλππνςεθίνπ ΑΔΠ 

 

Γηα ην εηδηθφηεξν δήηεκα ηεο πξφζβαζεο ππνςεθίνπ δηαγσληζκνχ ηνπ ΑΔΠ ζε 

θάθειν ζπλππνςεθίνπ ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηα φζα έρεη πξνδηαγξάςεη ζρεηηθψο ε 

Αξρή
72

,  ε αλαθνίλσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηιεγέλησλ ζπλππνςεθίσλ ζε άιινλ 

ππνςήθην είλαη λφκηκε, θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο, ππφ ηηο εμήο ζσξεπηηθά 

εμεηαδφκελεο πξνυπνζέζεηο: 

1. Σα δεδνκέλα δεηνχληαη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία (έγγξαθε αίηεζε, 

ηεθκεξίσζε ππέξηεξνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο). Σν έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ 

αηηνχληνο πξνθχπηεη απφ ην δηθαίσκα ηνπ αηηνχληνο λα αζθήζεη ηα εθ ηνπ 

λφκνπ δηθαηψκαηά ηνπ πξνζβνιήο ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη πηλάθσλ (π.ρ. 

ππνβνιή έλζηαζεο, άζθεζε αηηήζεσο αθπξψζεσο, θ.ιπ.).  

2. Ζ αλαθνίλσζε ζηνηρείσλ ησλ ζπλππνςεθίσλ πεξηνξίδεηαη ζηε ρνξήγεζε 

κφλν εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ γηα ηελ θαηάιεςε ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. πλεπψο, δελ 

ρνξεγνχληαη ζηνηρεία ηα νπνία δελ πξνζκεηξήζεθαλ ζηελ αμηνιφγεζε (π.ρ. 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, ηειεθσληθφο αξηζκφο θηι.). 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη επηθαιέζηεθαλ θαη πξφζζεηα πξνζφληα, 

κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ θαη απηά ηα δηθαηνινγεηηθά ζηνλ ζπλππνςήθην πνπ 

απνξξίθζεθε, κφλν εθφζνλ ηα πξφζζεηα απηά πξνζφληα ηειηθά 

πξνζκεηξήζεθαλ θαη έγηλε ζχγθξηζε ησλ ππνςεθίσλ θαη επί ησλ πξφζζεησλ 

απηψλ πξνζφλησλ. 

3. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθνηλψλνληαη δελ πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο θαηεγνξίεο, 
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 Βι. ην δηαδηθηπαθφ ηφπν 
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εθηφο εάλ απηά ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηελ επηινγή. Αλ, δειαδή, θαη ηέηνηα 

ζηνηρεία απνηέιεζαλ ηε βάζε αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ππήξμε 

ζχγθξηζε ησλ ππνςεθίσλ θαη επί ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο δχλαηαη λα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία απηά ζε θάζε 

ππνςήθην πνπ δελ επηιέρζεθε, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ 

πξνζβνιήο ηεο επηινγήο άιινπ ζπλππνςεθίνπ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ (βι. ηελ 

ππ‘ αξηζκ. 40/2005 Απφθαζε ηεο Αξρήο [78]). 

4. Πξηλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ ζηνηρείσλ ζπλππνςεθίσλ ζηνλ αηηνχληα, 

πξέπεη λα ελεκεξψζεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 

 

14.2.1.2  Ζ πεξίπησζε εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο  

 

Αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ην αίηεκα ηξίηνπ πξνο Γεκφζηα 

Τπεξεζία γηα απφθηεζε πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα κε πξνζσπηθά δεδνκέλα 

ζπλνδεχεηαη απφ εηζαγγειηθή παξαγγειία, ε Αξρή έρεη εθδψζεη ηε Γλσκνδφηεζε 

3/2009 [79]. χκθσλα κε απηή: 

1. Ζ εηζαγγειηθή παξαγγειία είλαη δεζκεπηηθή γηα ηε Γηνίθεζε, κφλνλ φηαλ ν 

εηζαγγειέαο δεηά ηα ζηνηρεία ζην πιαίζην άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο 

(πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, πξναλάθξηζε, θχξηα αλάθξηζε). ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε λνκηκφηεηα ηεο ρνξήγεζεο θξίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. 

2. H ηππνπνηεκέλε εηζαγγειηθή παξαγγειία κε ηελ έλδεημε «δηα ηα θαζ‘ πκάο 

πεξαηηέξσ» ή «γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο» δεζκεχεη ηε Γηνίθεζε σο πξνο ην 

φηη απνηειεί επηηαθηηθή εληνιή πξνο δηεξεχλεζε ηνπ αηηήκαηνο. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη ε Γηνίθεζε ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ην δεκφζην έγγξαθν ρσξίο 

λα εμεηάζεη ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ λφκηκεο ρνξήγεζήο ηνπ, 

ππνρξενχηαη φκσο λα δψζεη ζαθή θαη ηεθκεξησκέλε απάληεζε ζηνλ αηηνχληα 

(είηε απηή είλαη ζεηηθή είηε αξλεηηθή), αθνχ δηεξεπλήζεη ην αίηεκα κε βάζε 

θπξίσο ην άξζξν 5 ηνπ λ. 2690/1999 (ΚΓΓηαδ) θαη ηα άξζξα 6 παξ. 1 ζηνηρ. γ΄ 

ή ζη΄ ΓΚΠΓ («απιά» δεδνκέλα) θαη 9 παξ. 2 ζηνηρ. ζη΄ ΓΚΠΓ (εηδηθέο 

θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ) ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 

https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-10/2005_40_2.doc
https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-10/NOM%202690_1999.PDF
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26 θαη 30 ηνπ λ. 4624/2019. 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε βέβαηα, εθφζνλ ε Γηνίθεζε θξίλεη φηη επηηξέπεηαη λα 

ρνξεγήζεη ην αηηνχκελν έγγξαθν, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα ελεκεξψζεη ηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ (δειαδή ηα πξφζσπα, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ 

αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ ΓΚΠΓ, 

φπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ. 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Ο πνιίηεο Α ππνβάιεη αίηεκα ζε δεκφζην θνξέα Υ γηα 

λα ιάβεη δεκφζην έγγξαθν κε πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ Β. Γελ επηθαιείηαη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζέιεη ην έγγξαθν, αιιά θέξεη εηζαγγειηθή παξαγγειία ε 

νπνία αλαθέξεη: «Σαο δηαβηβάδνπκε ηε ζπλεκκέλε αίηεζε ηνπ Α θαη παξαθαινχκε γηα 

ηελ θαηά ην λφκν εθηίκεζε ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζε απηή θαη ηηο εληεχζελ 

επηβαιιφκελεο ελέξγεηέο ζαο». Πψο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ν θνξέαο Υ; 

 

14.2.2 Διαβύβαςη προςωπικών δεδομϋνων ςτον καθ΄ ου η 
καταγγελύα 

 

Έλα εηδηθφ δήηεκα ηεο πξφζβαζεο ζε δεκφζηα έγγξαθα είλαη απηφ φπνπ πνιίηεο, γηα 

ηνλ νπνίν έρεη ππνβιεζεί θαηαγγειία ζε Γεκφζηα Τπεξεζία απφ άιιν πνιίηε, δεηάεη 

λα ηνπ ρνξεγεζεί ε πιήξεο θαηαγγειία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θαηαγγέιινληα (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θ.α.).  Χο πξνο ην δήηεκα απηφ, έρεη ήδε 

απνθαλζεί ζρεηηθψο ε Αξρή κε ηελ Απφθαζε 73/2010
73

 [80], ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ν θαηαγγειιφκελνο, σο ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ, έρεη δηθαίσκα 

πξφζβαζεο φρη κφλν ζην θείκελν ηεο θαηαγγειίαο αιιά θαη ζε θάζε πιεξνθνξία 

ζρεηηθή κε ηελ πξνέιεπζε (πεγή) ησλ δεδνκέλσλ απηψλ – ζηελ νπνία έλλνηα ηεο 

πξνέιεπζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία φπσο ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ 

θαηαγγέιινληα.  

 

ην αλσηέξσ δηθαίσκα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ελ 

                                                           
73

 Καίηνη ε ελ ιφγσ Απφθαζε εθδφζεθε πξν ηνπ ΓΚΠΓ, ελ ηνχηνηο πξαθηηθά δελ δηαθνξνπνηείηαη θάηη 

κεηά ηε ζέζε ηνπ ΓΚΠΓ ζε εθαξκνγή. 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,19052&_dad=portal&_schema=PORTAL#11%20target=_blank
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ιφγσ Απφθαζε: θαη‘ αξράο, ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηνπ άξζξν 5 παξ. 3 ηνπ ΚΓΓηαδ 

αλαθνξηθά κε πεξηπηψζεηο πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή 

ηξίηνπ ή παξαβιέπεηαη απφξξεην, πξνβιεπφκελν απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, θαζψο επίζεο 

θαη φηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξφζβαζε είλαη δπλαηφλ λα δπζρεξάλεη νπζησδψο ηελ 

έξεπλα ηεο ππφζεζεο ζρεηηθά κε ηελ ηέιεζε εγθιήκαηνο ή δηνηθεηηθήο παξάβαζεο. 

Δπηπιένλ πεξηνξηζκνί πνπ παξαηίζεληαη ζηελ ελ ιφγσ Απφθαζε αλαθέξνληαη ζηελ 

χπαξμε εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ επηβάιινπλ ή επηηξέπνπλ ελδερνκέλσο απφιπηε ή 

κεξηθή ηήξεζε κπζηηθφηεηαο θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε γλσζηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θαηαγγέιινληνο δχλαηαη λα απεηιήζεη/απεηιεί ην ππέξηαην έλλνκν 

αγαζφ ηεο δσήο ηνπ.  

 

πσο έρεη επηζεκάλεη ε Αξρή κε ηελ σο άλσ Απφθαζε, ν θαηαγγέιισλ νθείιεη λα 

γλσξίδεη φηη ν θαηαγγειιφκελνο έρεη, πιελ εμαηξέζεσλ, δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ 

θαηαγγειία πνπ ηνλ αθνξά θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ θαηαγγέιινληνο θαη, άξα, ζθφπηκν 

είλαη λα ελεκεξψλεηαη πξνο ηνχην ν θαηαγγέιισλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

θαηαγγειίαο. Δθφζνλ ν θαηαγγέιισλ δελ επηζπκεί λα απνθαιπθζεί ε ηαπηφηεηά ηνπ, 

ζα πξέπεη εμαξρήο λα ηεθκεξηψζεη εγγξάθσο ηνπο ιφγνπο, ψζηε λα εμεηάδνληαη απφ 

ηε Γεκφζηα Τπεξεζία. 

 

14.3 Επιςτημονικό ϋρευνα, ςτατιςτικού ςκοπού, αρχειοθϋτηςη 

προσ το δημόςιο ςυμφϋρον 
 

Οη ζθνπνί ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, νη ζηαηηζηηθνί ζθνπνί, αιιά θαη νη ζθνπνί 

αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ελδέρεηαη, εθ ηεο θχζεο ηνπο, λα 

πξνζθξνχνπλ ζε ζεκειηψδε δηθαηψκαηα αλ δελ ιεθζνχλ θαηάιιειεο εγγπήζεηο γηα 

ηελ αληίζηνηρε επεμεξγαζία πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. Ηδίσο σο πξνο ηελ πξνζηαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ν ΓΚΠΓ δελ επηδηψθεη λα ζέζεη «εκπφδηα» ζηηο 

επεμεξγαζίεο ελ φςεη ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ – δίλεη φκσο έκθαζε ζηελ αλάγθε 

χπαξμεο θαηάιιεισλ εγγπήζεσλ. Πξάγκαηη, ζην άξζξν 89 παξ. 1 ηνπ ΓΚΠΓ 

αλαθέξνληαη ηα εμήο (ε ππνγξάκκηζε πνπ αθνινπζεί είλαη ηνπ γξάθνληνο): 

 

«Ζ επεμεξγαζία γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή γηα ζθνπνχο 
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επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ππφθεηηαη ζε 

θαηάιιειεο εγγπήζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, σο πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ειεπζεξίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

Οη ελ ιφγσ εγγπήζεηο δηαζθαιίδνπλ φηη έρνπλ ζεζπηζηεί ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά 

κέηξα, ηδίσο γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. Τα ελ ιφγσ κέηξα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ςεπδσλχκσλ, 

εθφζνλ νη ελ ιφγσ ζθνπνί κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν. Δθφζνλ νη 

ελ ιφγσ ζθνπνί κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ε νπνία δελ 

επηηξέπεη ή δελ επηηξέπεη πιένλ ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ, νη 

ελ ιφγσ ζθνπνί εθπιεξψλνληαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν». 

 

πλεπψο, δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ χπαξμε εγγπήζεσλ, θάπνηεο εθ ησλ νπνίσλ 

εμεηδηθεχνληαη ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε. πγθεθξηκέλα: 

1) Έκθαζε δίλεηαη ζηελ αξρή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν 

ζπλεπάγεηαη φηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηα νπνία ζα ππνζηνχλ επεμεξγαζίαο 

ελ φςεη ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ πξέπεη λα είλαη ηα απνιχησο απαξαίηεηα θαη φρη 

πεξηζζφηεξα απφ φ,ηη απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. 

2) Δηδηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηε ρξήζε ςεπδσλχκσλ, εθφζνλ κε απηά 

επηηπγράλνληαη νη επηδησθφκελνη ζθνπνί. 

3) Δάλ νη ελ ιφγσ ζθνπνί κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ απφ δεδνκέλα ηα νπνία, κεηά 

απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία, δελ επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζψπσλ, 

ηφηε απηή είλαη ε πξνζέγγηζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη. 

 

Οη εγγπήζεηο 2 θαη 3 αλσηέξσ ελδερνκέλσο λα γελλνχλ πξνβιεκαηηζκφ σο πξνο ην 

πνηα είλαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπο. Οπζηαζηηθά, ε ππφ ζηνηρείν 3 εγγχεζε ππνλνεί 

ηε ιεγφκελε αλσλπκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, ε νπνία είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

ςεπδσλπκνπνίεζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ππφ ζηνηρείν 2 εγγχεζε: πεξηζζφηεξε 

ζπδήηεζε επ‘ απηνχ ζα γίλεη ζηελ Δλφηεηα 15.  

 

 Ζ ελ ιφγσ δηάηαμε, κε ηελ απαίηεζε γηα ηηο θαηάιιειεο εγγπήζεηο, κπνξεί λα 

αθνξά δεκφζηνπο ηνκείο ζε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο: είηε αλ νη ίδηνη 

πξαγκαηνπνηνχλ επεμεξγαζίεο γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αθνξά ε ελ ιφγσ δηάηαμε 
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είηε αλ νη θνξείο απηνί δίλνπλ πξφζβαζε, γηα δεδνκέλα πνπ ηεξνχλ, ζε ηξίηνπο νη 

νπνίνη λνκίκσο πξαγκαηνπνηνχλ επεμεξγαζίεο γηα ηνπο ελ ιφγσ ζθνπνχο (π.ρ. 

εμσηεξηθνί εξεπλεηέο, Παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα θηι.)  

 ε θάζε πεξίπησζε, ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε θαη κε ηπρφλ εηδηθφηεξεο 

λνκνζεζίεο - γηα παξάδεηγκα, φπσο απηή γηα ηηο θιηληθέο δνθηκέο (Καλνληζκφο 

(ΔΔ) αξηζ. 536/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ). Βι. 

ζρεηηθψο θαη αηηηνινγηθή θέςε 156 ηνπ ΓΚΠΓ. 

 

Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδεη ν ΓΚΠΓ ζηελ έξεπλα – ππφ ηηο θαηάιιειεο βέβαηα 

εγγπήζεηο – απνηππψλεηαη θαη ζηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 157 απηνχ, ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Σπλδπάδνληαο πιεξνθνξίεο απφ κεηξψα, νη εξεπλεηέο κπνξνχλ 

λα απνθηνχλ λέεο γλψζεηο κεγάιεο ζεκαζίαο φζνλ αθνξά δηαδεδνκέλεο παζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο φπσο θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, θαξθίλνο θαη θαηάζιηςε. Βάζεη ησλ 

κεηξψσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ κπνξνχλ λα εληζρχνληαη, δεδνκέλνπ φηη 

ζηεξίδνληαη ζε επξχηεξε πιεζπζκηαθή βάζε. Σηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ε έξεπλα βάζεη 

κεηξψσλ δίλεη ζηνπο εξεπλεηέο ηε δπλαηφηεηα λα απνθηνχλ νπζηαζηηθέο γλψζεηο γηα 

ηνλ καθξνπξφζεζκν ζπζρεηηζκφ νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε αλεξγία 

θαη ε εθπαίδεπζε κε άιιεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Τα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ 

απνθηψληαη κέζσ κεηξψσλ παξέρνπλ αμηφπηζηεο θαη πνηνηηθέο γλψζεηο νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο 

βαζηζκέλεο ζηε γλψζε, λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο νξηζκέλσλ αλζξψπσλ θαη λα 

βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Με ζηφρν ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κπνξνχλ 

λα πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ππφ ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο θαη εγγπήζεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζην ελσζηαθφ δίθαην ή ζην δίθαην θξάηνπο 

κέινπο». 

 

Πεξαηηέξσ, άμηα αλαθνξάο είλαη θαη ε αηηηνινγηθή θέςε 159, αλαθνξηθά κε ηνλ 

επξχ ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο «επηζηεκνληθή έξεπλα». πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε 

θέςε απηή, «φηαλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα 

ζθνπνχο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ν παξψλ θαλνληζκφο ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαη γηα ηελ 
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επεμεξγαζία απηή. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ε επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζα πξέπεη λα 

εξκελεχεηαη δηαζηαιηηθά, δειαδή λα πεξηιακβάλεη παξαδείγκαηνο ράξηλ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε θαη επίδεημε, βαζηθή έξεπλα, εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη ηδησηηθά 

ρξεκαηνδνηνχκελε έξεπλα. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνλ ζηφρν ηεο 

Έλσζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 179 παξάγξαθνο 1 ΣΛΔΔ γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

επξσπατθνχ ρψξνπ έξεπλαο. Σηνπο ζθνπνχο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη θαη κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο (…)» 

 

 Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ε ζπγθαηάζεζε ησλ 

πξνζψπσλ κπνξεί λα απνηειεί λνκηθή βάζε απηήο εθφζνλ βέβαηα πιεξνί ηα 

θξηηήξηα γηα λα είλαη έγθπξε (βι. Δλφηεηα 5). Χζηφζν, ζαθψο κία ηέηνηα 

επεμεξγαζία κπνξεί λα είλαη επηηξεπηή θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε – θαη απηφ 

αθνξά επίζεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ. 

Οη πηζαλέο λνκηθέο βάζεηο, πιελ ηεο ζπγθαηάζεζεο, κπνξεί λα είλαη είηε ε 

έλλνκε ππνρξέσζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο (άξ. 6 παξ. 1 ζηνηρ. γ΄) είηε ε 

εθπιήξσζε θαζήθνληνο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί (άξ. 6 

παξ. 1 ζηνηρ. ε΄) είηε – γηα πεξίπησζε φπνπ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ είλαη 

δεκφζηνο θνξέαο – ην ππέξηεξν έλλνκν ζπκθέξνλ απηνχ (ζπκθέξνλ (άξ. 6 παξ. 1 

ζηνηρ. ζη΄). Απηέο είλαη θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε 

κέξηκλα ζηελ παξνρή εγγπήζεσλ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ, αθξηβψο δηφηη εθιείπεη ε ζπγθαηάζεζή ηνπο. 

 

ην λ. 4624/2019 γίλεηαη επίζεο εηδηθή αλαθνξά ζε δηαζθαιίζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ελ φςεη ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ. 

πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 30 παξ. 1 ηνπ λ. 4624/2019 αλαθέξεηαη φηη  επηηξέπεηαη ε 

επεμεξγαζία ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, φηαλ ε επεμεξγαζία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή ζπιινγήο θαη ηήξεζεο 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο είλαη ππέξηεξν 

ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ππνθεηκέλνπ λα κελ ηχρνπλ επεμεξγαζίαο ηα δεδνκέλα 
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πξνζσπηθνχ ηνπ ραξαθηήξα. ηελ ίδηα δηάηαμε αλαθέξεηαη φηη ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θαηάιιεια θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. ηα κέηξα 

απηά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ηδίσο: α) πεξηνξηζκνί πξφζβαζεο ησλ ππεχζπλσλ 

επεμεξγαζίαο θαη εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία, β) ςεπδσλπκνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, γ) θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, δ) νξηζκφο ΤΠΓ. εκεησηέν φηη ε ελ ιφγσ δηάηαμε θάλεη ξεηή αλαθνξά 

ζε δεδνκέλα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΓΚΠΓ, αλαθέξνληαο φηη 

επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο γηα ηνπο ελ ιφγσ ζθνπνχο ππφ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

ππνρξεψζεηο
74

. Πεξαηηέξσ, ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, νξίδεηαη φηη «ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο κπνξεί λα δεκνζηεχεη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

επεμεξγάδεηαη ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο, εθφζνλ ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ έρνπλ 

ζπγθαηαηεζεί εγγξάθσο ή ε δεκνζίεπζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Σηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε δεκνζίεπζε γίλεηαη κε 

ςεπδσλπκνπνίεζε». Σέινο, ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη φηη «νη 

εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα φηαλ ππνβάιινληαη ζε 

επεμεξγαζία γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1, ζα πξέπεη λα αλσλπκνπνηνχληαη 

ακέζσο κφιηο ην επηηξέςνπλ νη επηζηεκνληθνί ή ζηαηηζηηθνί ζθνπνί, εθηφο εάλ απηφ 

είλαη αληίζεην πξνο ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. Μέρξη ηφηε, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηζηνίρηζε 

κεκνλσκέλσλ ιεπηνκεξεηψλ ζρεηηθά κε πξνζσπηθέο ή πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ελφο 

ηαπηνπνηεκέλνπ ή ηαπηνπνηήζηκνπ πξνζψπνπ πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ ρσξηζηά. Τα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά κπνξεί λα ζπλδπαζηνχλ κε ηηο κεκνλσκέλεο ιεπηνκέξεηεο, κφλν 

εάλ ην απαηηεί ε έξεπλα ή ν ζηαηηζηηθφο ζθνπφο».  

Οη σο άλσ αλαθεξφκελεο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 1 ηνπ λ. 4624/2019 πνπ 

αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή 

ζπιινγήο θαη ηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ επαλαιακβάλνληαη απηνχζηεο θαη ζην 

                                                           
74

 Τπελζπκίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 2 ζηνηρ. η‘ ηνπ ΓΚΠΓ, επηηξέπεηαη θαη‘ εμαίξεζε ε 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ εθφζνλ «ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ζθνπνχο 

αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα 

ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ζχκθσλα κε ην άξζξν 89 παξάγξαθνο 1 βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ή θξάηνπο 

κέινπο, νη νπνίνη είλαη αλάινγνη πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν, ζέβνληαη ηελ νπζία ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη πξνβιέπνπλ θαηάιιεια θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε 

ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ». 



301 

 

άξζξν 29 παξ. 1 ηνπ λ. 4624/2019 πνπ αθνξά επεμεξγαζία γηα ζθνπνχο 

αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ.  

Παξάδεηγκα: Γεκφζην εξεπλεηηθφ θέληξν/θνξέαο επηζπκεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε 

ζε ζηνηρεία λνζειεηψλ λνζνθνκείσλ ζε φιε ηελ Διιάδα κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο γηα ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα. Σα ζηνηρεία πνπ ην εξεπλεηηθφ 

θέληξν ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο
75

 είλαη ε εκεξνκελία 

εηζαγσγήο ηνπ θάζε αζζελνχο πνπ δηαγλψζηεθε κε ηελ ελ ιφγσ αζζέλεηα, ε ειηθία, 

ην θχιν ηνπ, θαζψο θαη ζηνηρεία σο πξνο ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ έθβαζε, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηπρφλ ππνθείκελα λνζήκαηα.  

 

Απφ ηελ αξρή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζπλάγεηαη φηη κπνξεί λα δνζεί 

πξφζβαζε ζην θέληξν/θνξέα κφλν γηα ηα απνιχησο απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο εηδηθήο έξεπλαο πνπ επηζπκεί (θαη ηελ νπνία νθείιεη λα θαηαδεηθλχεη θαη 

λα ηεθκεξηψλεη πξνο ηα λνζνθνκεία απφ ηα νπνία αηηείηαη πξφζβαζε). Χο εθ ηνχηνπ, 

δελ κπνξεί ην ελ ιφγσ εξεπλεηηθφ θέληξν/θνξέαο λα απνθηήζεη πξφζβαζε, π.ρ., ζε 

άιια δεδνκέλα λνζειεηψλ πνπ ηεξνχλ ηα λνζνθνκεία. Δπίζεο, κεηά ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ θαη πξηλ ηε δεκνζίεπζε ή θαζ‘ νηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν ρξήζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ην θέληξν/θνξέαο ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηε 

κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή ηέηνηα ψζηε λα κελ είλαη εθηθηή ε αλαγλψξηζε 

ησλ πξνζψπσλ, θαζψο επίζεο θαη λα θαηαζηξέςεη ην ηπρφλ ππάξρνλ νλνκαζηηθφ 

αξρείν πνπ έρεη ζπιιεγεί. 

 

Γεκφζηεο αξρέο θαη δεκφζηνη (ή ηδησηηθνί) θνξείο πνπ ηεξνχλ αξρεία δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο ζα πξέπεη λα είλαη ππεξεζίεο νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ην ελσζηαθφ ή ην 

εζληθφ δίθαην, ππέρνπλ εθ ηνπ λφκνπ ππνρξέσζε λα απνθηνχλ, λα δηαηεξνχλ, λα 

αμηνινγνχλ, λα ηαμηλνκνχλ, λα πεξηγξάθνπλ, λα αλαθνηλψλνπλ, λα πξνσζνχλ, λα 

δηαδίδνπλ θαη λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζε αξρεία γηα ην γεληθφ δεκφζην ζπκθέξνλ. ε 

απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη θαη θάζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία γηα ζθνπνχο 

                                                           
75

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο, κε θαηάιιειε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηάο 

ηνπο, κέζσ εθπφλεζεο ΔΑΠΓ (ε νπνία εμάιινπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα επεμεξγαζία κεγάιεο θιίκαθαο, 

ζα ήηαλ ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε ππνρξεσηηθή – βι. Δλφηεηα 10). 
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αξρεηνζέηεζεο, ιφγνπ ράξε κε ζηφρν ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθψλ κε πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ζε πξψελ απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα, γελνθηνλία, 

εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο, ηδίσο ην Οινθαχησκα, ή εγθιήκαηα πνιέκνπ 

(βι. αηηηνινγηθή θέςε 158 ηνπ ΓΚΠΓ). Σα αλσηέξσ εκπίπηνπλ ζην ΓΚΠΓ, φπσο 

άιισζηε εκπίπηεη θαη ε ηζηνξηθή έξεπλα αιιά θαη ε έξεπλα γηα γελεαινγηθνχο 

ζθνπνχο θαη, άξα, ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 89. εκεησηέν 

βέβαηα φηη, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ Δλφηεηα 3,  o ΓΚΠΓ δελ ηζρχεη γηα φζνπο δελ 

βξίζθνληαη ζηε δσή. 

 

Παξεθθιίζεηο απφ δηθαηψκαηα 

 

H ζεκαζία πνπ δίλεη ν ΓΚΠΓ ζηελ έξεπλα αιιά θαη ζηελ αξρεηνζέηεζε πξνο ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ απνξξέεη θαη απφ ηηο ινηπέο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 89. 

πγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη φηη είηε ν ελσζηαθφο είηε ν εζληθφο 

λνκνζέηεο κπνξεί, γηα επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ζθνπνχο 

επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο, λα πξνβιέπεη 

παξεθθιίζεηο απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 15 (δηθαίσκα 

πξφβαζεο), 16 (δηθαίσκα δηφξζσζεο), 18 (δηθαίσκα πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο) 

θαη 21 (δηθαίσκα ελαληίσζεο), κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ εγγπήζεσλ, εθφζνλ ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα είλαη πηζαλφ λα 

θαηαζηήζνπλ αδχλαηε ή λα παξαθσιχζνπλ ζνβαξά ηελ επίηεπμε ησλ εηδηθψλ 

ζθνπψλ θαη εθφζνλ νη ελ ιφγσ παξεθθιίζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ελ ιφγσ ζθνπψλ. Με άιια ιφγηα, αλ ε ηθαλνπνίεζε ησλ σο άλσ δηθαησκάησλ δελ 

επηηξέπεη ηελ επίηεπμε ησλ σο άλσ ζθνπψλ – θαη εθφζνλ βέβαηα έρεη ιεθζεί κέξηκλα 

γηα ηηο εγγπήζεηο σο πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηελ ελ ιφγσ επεμεξγαζία – ηφηε δχλαηαη λφκνο λα νξίδεη φηη, θαη‘ 

εμαίξεζε, δελ ππάξρεη ππνρξέσζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. 

 

Ο εζληθφο λνκνζέηεο πξάγκαηη αμηνπνίεζε ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ν ΓΚΠΓ θαη 

πξνβιέπεη παξεθθιίζεηο απφ ηα δηθαηψκαηα ελ φςεη ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ. 

πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 30 παξ. 2 ηνπ λ. 4624/2019 αλαθέξεηαη: «Καηά παξέθθιηζε 

ησλ νξηδφκελσλ ζηα άξζξα 15, 16, 18 θαη 21 ηνπ ΓΚΠΓ, ηα δηθαηψκαηα ηνπ 
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ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πεξηνξίδνληαη, εθφζνλ ε άζθεζή 

ηνπο είλαη πηζαλφ λα θαηαζηήζεη αδχλαηε ή λα παξαθσιχζεη ζνβαξά ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζθνπψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 (ζζ. ζθνπνί επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή 

ζπιινγήο θαη ηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ) θαη εθφζνλ νη πεξηνξηζκνί απηνί 

θξίλνληαη απαξαίηεηνη γηα ηελ εθπιήξσζή ηνπο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ εθαξκφδεηαη θαη 

ην πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 15 ηνπ ΓΚΠΓ δηθαίσκα πξφζβαζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, φηαλ 

ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη απαξαίηεηα γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο θαη 

ε παξνρή πιεξνθνξηψλ απαηηεί δπζαλάινγε πξνζπάζεηα». 

 

Αληηζηνίρσο, ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ ΓΚΠΓ νξίδεηαη ν ελσζηαθφο ή 

εζληθφο λνκνζέηεο κπνξεί, φηαλ πξφθεηηαη γηα επεμεξγαζία γηα ζθνπνχο 

αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα πξνβιέπεη παξεθθιίζεηο απφ ηα 

δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 15 (δηθαίσκα πξφζβαζεο), 16 (δηθαίσκα 

δηφξζσζεο, 18 (δηθαίσκα πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο), 19 (γλσζηνπνίεζε φζνλ 

αθνξά ηε δηφξζσζε ή ηε δηαγξαθή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο επεμεξγαζίαο), 20 (δηθαίσκα θνξεηφηεηαο) θαη 21 (δηθαίσκα 

ελαληίσζεο), κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνυπνζέζεσλ θαη εγγπήζεσλ, 

εθφζνλ ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα είλαη πηζαλφ λα θαηαζηήζνπλ αδχλαηε ή λα 

παξαθσιχζνπλ ζνβαξά ηελ επίηεπμε ησλ εηδηθψλ ζθνπψλ θαη εθφζνλ νη ελ ιφγσ 

παξεθθιίζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ζθνπψλ. 

 

Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν εζληθφο λνκνζέηεο αμηνπνίεζε ηε δπλαηφηεηα πνπ 

δίλεη ν ΓΚΠΓ θαη πξνβιέπεη παξεθθιίζεηο απφ ηα δηθαηψκαηα ελ φςεη ηνπ αλσηέξσ 

ζθνπνχ. πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 29 παξ. 2-4 ηνπ λ. 4624/2019 αλαθέξνληαη ηα 

εμήο: 

 

«2. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 15 ηνπ ΓΚΠΓ, ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ζε δεδνκέλα πνπ ην αθνξνχλ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί, 

εθφζνλ ε άζθεζή ηνπ είλαη πηζαλφ λα θαηαζηήζεη αδχλαηε ή λα παξαθσιχζεη ζνβαξά 

ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 (ζζ. αξρεηνζέηεζε πξνο ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ), θαη ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζα απαηηνχζε δπζαλάινγε πξνζπάζεηα. 
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3. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 16 ηνπ ΓΚΠΓ, ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ δελ 

έρεη δηθαίσκα δηφξζσζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ, 

εθφζνλ ε άζθεζή ηνπ είλαη πηζαλφ λα θαηαζηήζεη αδχλαηε ή λα παξαθσιχζεη ζνβαξά 

ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 (ζζ. (ζζ. αξρεηνζέηεζε πξνο ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ), ή ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ηξίησλ. 

 

4. Καηά παξέθθιηζε ησλ νξηδφκελσλ ζηα άξζξα 18 παξάγξαθνο 1 εδάθηα α΄, β΄ θαη δ΄ 

θαη ζηα άξζξα 20 θαη 21 ηνπ ΓΚΠΓ, ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ 

πεξηνξίδνληαη, εθφζνλ ε άζθεζή ηνπο είλαη πηζαλφ λα θαηαζηήζεη αδχλαηε ή λα 

παξαθσιχζεη ζνβαξά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 (ζζ. 

αξρεηνζέηεζε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ)  θαη εθφζνλ νη πεξηνξηζκνί απηνί θξίλνληαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ απηψλ.». 

 

 Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, αλ θαη είλαη επηηξεπηή ε - ππφ πξνυπνζέζεηο – 

παξέθθιηζε απφ ζχλνιν δηθαησκάησλ γηα πεξηπηψζεηο επεμεξγαζίαο γηα ζθνπνχο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζηαηηζηηθνχο ή αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, ελ ηνχηνηο ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ δηθαίσκα γηα ην νπνίν δελ 

πξνβιέπεηαη νπζηαζηηθά παξέθθιηζε: ε ελεκέξσζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ (άξζξα 13 θαη 14 ηνπ ΓΚΠΓ). πλεπψο, ν εθάζηνηε ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε 

δηαθάλεηα ηεο επεμεξγαζίαο, αλεμαξηήησο ηνπ φηη πηζαλψο λα ηζρχνπλ 

παξεθθιίζεηο γηα άιια δηθαηψκαηα, φπσο εθηέζεθε αλσηέξσ. 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηνο θνξέαο ζέιεη λα δεκνζηνπνηεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

αλαθνξηθά κε ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε απηφλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο φπσο πφζα αηηήκαηα ππνβιήζεθαλ, ηη 

αθνξνχζαλ, εάλ θαη κε πνηνλ ηξφπν δηεθπεξαηψζεθαλ θηι. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ 

επεμεξγαζία, εθφζνλ πξνθχπηνπλ πξάγκαηη δεδνκέλα ζηαηηζηηθήο θχζεο απφ ηα 

νπνία δελ είλαη εθηθηφ λα αληηζηνηρεζεί θακία πιεξνθνξία ζε ηαπηνπνηήζηκν 

πξφζσπν, ζεσξείηαη ζπκβαηή κε ηνλ αξρηθφ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπλειέγεζαλ θαη 

ππέζηεζαλ επεμεξγαζία ηα δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1 ζηνηρ. β‘ ηνπ 
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ΓΚΠΓ (βι. θαη Δλφηεηα 4). Δθφζνλ πνιίηεο, ππνβάιινληαο αίηεκα ζηνλ ελ ιφγσ 

θνξέα, αζθήζεη δηθαίσκα ελαληίσζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία, ζπληξέρνπλ 

νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 2 ηνπ λ. 4624/2019 γηα ηε κε ηθαλνπνίεζή ηνπ. 

Χζηφζν, ν θνξέαο πξέπεη λα παξέρεη ελεκέξσζε γηα ηελ ελ ιφγσ επεμεξγαζία, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ ΓΚΠΓ. 

Ζ παξέθθιηζε απφ ηα δηθαηψκαηα ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δελ είλαη παξάινγε. 

Αλ ν θνξέαο έρεη εμαζθαιίζεη κε κέηξα, φπσο ε ςεπδσλπκνπνίεζε ζηελ πεγή 

πξνέιεπζήο ηνπο, φηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη δπλαηφ λα αληηζηνηρεζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, νη ελέξγεηεο γηα ηελ άξζε ηεο ςεπδσλπκνπνίεζεο ζα είλαη 

δπζρεξείο θαη επηπιένλ ελδέρεηαη λα απνζαξξχλνπλ ηε ρξήζε ηεο. 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Πνιίηεο δηαπηζηψλεη φηη εξεπλεηηθφ θέληξν δεκνζηεχεη 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ αλάιπζε ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε αλαξηήζεηο ρξεζηψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ είλαη ειεχζεξα 

πξνζβάζηκεο ζε φινπο (ήηνη «δεκφζηα» πξνθίι ρξεζηψλ). Ο πνιίηεο αληηιακβάλεηαη, 

εθ ηεο θχζεο ηεο έξεπλαο θαη φληαο ρξήζηεο θνηλσληθνχ δηθηχνπ, φηη ηα δεδνκέλα 

ηνπ ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία γηα ηνπο ελ ιφγσ επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο ηνπ 

θέληξνπ, ελψ επίζεο δηαπηζηψλεη, κειεηψληαο ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ 

αλαξηψληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε, φηη παξνπζηάδνληαη κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα είλαη 

εθηθηή, ζε φζνπο ηα δηαβάδνπλ, ε αλαγλψξηζή ηνπ σο ρξήζηε ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ 

– ρσξίο απηφ λα πξνθχπηεη φηη είλαη αλαγθαίν γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, φπσο απηφο 

πξνβάιιεηαη. πλεπψο, ππνβάιιεη πξνο ην εξεπλεηηθφ θέληξν ηφζν δηθαίσκα 

πξφζβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα κάζεη επαθξηβψο πνηα δεδνκέλα ηνπ ππέζηεζαλ 

επεμεξγαζία (ππνδειψλνληαο πνηνο ρξήζηεο ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ είλαη, 

ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην αίηεκά ηνπ ηελ ίδηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε κε απηή κε ηελ 

νπνία έρεη εγγξαθεί ζην θνηλσληθφ δίθηπν θαη ζεσξεί επιφγσο φηη είλαη εηο γλψζηλ 

ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ πνπ ηε ζπλέιεμε) φζν θαη δηθαίσκα ελαληίσζεο ζηελ 

επεμεξγαζία. Σν εξεπλεηηθφ θέληξν απαληά φηη βάζεη ησλ παξεθθιίζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 30 παξ. 2 ηνπ λ. 4624/2019, ηα δηθαηψκαηά ηνπ δελ κπνξνχλ 

λα ηθαλνπνηεζνχλ. ρνιηάζηε ζρεηηθά. 
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14.4 Προςταςύα δεδομϋνων εργαζομϋνων 
 

Ζ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπο, ζην 

πιαίζην ηεο ζρέζεο απαζρφιεζεο, απνηειεί κία ηδηαίηεξε θαηεγνξία επεμεξγαζίαο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εγγελψο αληζνβαξή ζρέζε κεηαμχ εξγνδφηε θαη 

εξγαδφκελνπ.  Καη‘ αξράο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη, φπσο έρεη θξίλεη θαη 

ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο, πνπ ζεκειηψλεηαη ζην άξζξν 8 ηεο ΔΓΑ, δελ εμαηξεί ηελ επαγγεικαηηθή δσή 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηε δσή εληφο ηνπ ρψξνπ θαηνηθίαο. 

Δπηπξνζζέησο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην Έγγξαθν Δξγαζίαο WP55 γηα ηελ 

επηηήξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ηεο Οκάδαο 

Δξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 [81], νη ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο πνπ γίλνληαη απφ 

επηρεηξεκαηηθνχο ρψξνπο κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ηηο έλλνηεο ηεο ηδησηηθήο δσήο 

θαη ηεο αιιεινγξαθίαο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΔΓΑ
76

. Με άιια ιφγηα, νη 

εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ πξνζδνθία ηδησηηθφηεηαο θαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

πλαθήο, θαη αθφκα επίθαηξε ζε κεγάιν βαζκφ, είλαη θαη ε 115/2001 Οδεγία ηεο 

Αξρήο [82]. 

 

Ο ΓΚΠΓ, ζην άξζξν 88 παξ. 1, νξίδεη φηη «ηα θξάηε κέιε, κέζσ ηεο λνκνζεζίαο ή 

κέζσ ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ εηδηθνχο θαλφλεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ 

έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

πιαίζην ηεο απαζρφιεζεο, ηδίσο γηα ζθνπνχο πξφζιεςεο, εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν ή απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, δηαρείξηζεο, 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη νξγάλσζεο εξγαζίαο, ηζφηεηαο θαη πνιπκνξθίαο ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο, πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο εξγνδνηψλ 

θαη πειαηψλ θαη γηα ζθνπνχο άζθεζεο θαη απφιαπζεο, ζε αηνκηθή ή ζπιινγηθή βάζε, 

δηθαησκάησλ θαη παξνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε θαη γηα ζθνπνχο 

                                                           
76

 ην ίδην Έγγξαθν Δξγαζίαο ε Οκάδα Δξγαζίαο έθξηλε φηη ε έλλνηα ηνπ απνξξήηνπ ηεο αιιεινγξαθίαο 

πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ζηελ ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία ηνλ ίδην βαζκφ πξνζηαζίαο κε απηφλ ηεο παξαδνζηαθήο αιιεινγξαθίαο. εκεηψλεηαη φηη ην άξζξν 8 

παξ. 1 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ Θεκειησδψλ 

Διεπζεξηψλ (ΔΓΑ) νξίδεη ηα εμήο: «Παλ πξφζσπνλ δηθαηνχηαη εηο ηνλ ζεβαζκφλ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 

δσήο ηνπ, ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ» (βι. θαη Δλφηεηα 2). 
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θαηαγγειίαο ηεο ζρέζεο απαζρφιεζεο». πλεπψο, αλαγλσξίδνληαο ηνλ εηδηθφ 

ραξαθηήξα απηήο ηεο επεμεξγαζίαο, ν ΓΚΠΓ επηηξέπεη ζηνλ εζληθφ λνκνζέηε λα 

ξπζκίζεη εηδηθφηεξα ην δήηεκα, ζέηνληαο εμεηδηθεπκέλνπο θαλφλεο κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Πεξαηηέξσ, ζηελ 

παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, αλαθέξεηαη «νη ελ ιφγσ θαλφλεο πεξηιακβάλνπλ θαηάιιεια 

θαη εηδηθά κέηξα γηα ηε δηαθχιαμε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ησλ έλλνκσλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη 

ηα δεδνκέλα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαθάλεηα ηεο επεμεξγαζίαο, ηε δηαβίβαζε 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εληφο νκίινπ επηρεηξήζεσλ, ή νκίινπ εηαηξεηψλ πνπ 

αζθνχλ θνηλή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ζην ρψξν 

εξγαζίαο». 

 

Πξηλ παξαζέζνπκε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ λ. 4624/2019 αλαθνξηθά κε ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο απαζρφιεζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

εζηηάζνπκε ζε θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ κία ηέηνηα επεμεξγαζία 

φηαλ ελέρεη, θαηά έλα ηξφπν, ηελ έλλνηα ηεο «επηηήξεζεο» εξγαδνκέλνπ. Καη‘ αξράο, 

κία ηέηνηα επεμεξγαζία δελ κπνξεί, θαηά θαλφλα, λα έρεη σο λνκηθή βάζε ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ – θαη απηφ γηαηί, ιφγσ ηεο πξναλαθεξζείζαο 

αληζνβαξνχο ζρέζεο κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ, ε ζπγθαηάζεζε δελ κπνξεί 

λα είλαη ειεχζεξε (θαη, άξα, δελ κπνξεί λα είλαη έγθπξε), εθηφο απφ εηδηθέο 

εμαηξέζεηο. Μάιηζηα, θαη ν λ. 4624/2019 έρεη εκκέζσο κία ηέηνηα αλαθνξά, αθνχ ζην 

άξζξν 27 παξ. 2 απηνχ νξίδεηαη φηη «ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εξγαδνκέλνπ έρεη θαη’ εμαίξεζε σο λνκηθή βάζε ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ, γηα ηελ θξίζε φηη απηή ήηαλ απνηέιεζκα ειεχζεξεο επηινγήο, πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε θπξίσο: α) ε πθηζηάκελε ζηε ζχκβαζε εξγαζίαο εμάξηεζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαη β) νη πεξηζηάζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε ε ζπγθαηάζεζε. Ζ 

ζπγθαηάζεζε παξέρεηαη είηε ζε έγγξαθε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη πξέπεη λα 

δηαθξίλεηαη ζαθψο απφ ηε ζχκβαζε εξγαζίαο. Ο εξγνδφηεο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνλ 

εξγαδφκελν είηε ζε έγγξαθε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ην δηθαίσκά ηνπ λα 

αλαθαιέζεη ηε ζπγθαηάζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 3 ηνπ ΓΚΠΓ». 

Οπζηαζηηθά ινηπφλ, ν λ. 4624/2019 αλαθέξεη φηη ε λνκηθή βάζε ηεο ζπγθαηάζεζεο 
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κπνξεί λα πθίζηαηαη κφλν θαη‘ εμαίξεζε, γηα ηελ νπνία κάιηζηα πξέπεη λα κπνξεί λα 

ηεθκεξησζεί φηη δφζεθε ειεπζέξσο. Ζ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 4624/2019 δίλεη κία 

θαηεχζπλζε σο πξνο ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε ε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ λα απνηειεί πξάγκαηη έγθπξε λνκηθή βάζε – π.ρ. φηαλ θαζηεξψλεηαη έλα 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πγείαο ζην ρψξν ηεο απαζρφιεζεο πνπ ζθνπφ έρεη ηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ή φηαλ ηα ζπκθέξνληαη εξγνδφηε θαη 

εξγαδνκέλνπ ζπγθιίλνπλ (φπσο ι.ρ. ε ρξήζε θσηνγξαθηψλ ζην ελδνδίθηπν -intranet- κε 

ηελ έλλνηα φηη εξγαδφκελνη θαη εξγνδφηεο αιιειεπηδξνχλ ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο). 

Δθφζνλ φκσο ε επεμεξγαζία ελέρεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηελ έλλνηα ηεο 

«επηηήξεζεο», ε ζπγθαηάζεζε δελ κπνξεί θαηά θαλφλα λα είλαη λνκηθή βάζε.  

 

ηε γεληθή πεξίπησζε απηή, θαη ηδίσο γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε πηζαλφηεξε λνκηθή 

βάζε πνπ δχλαηαη λα έρεη εθαξκνγή - εάλ πξάγκαηη ε επεμεξγαζία κπνξεί λα είλαη 

επηηξεπηή - είλαη απηή ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ζηνηρ. ζη‘: γηα παξάδεηγκα, αλ ε 

επεμεξγαζία αθνξά ζηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ελφο 

νξγαληζκνχ θαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζθνπνχ γίλεηαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

εξγαδνκέλσλ ε νπνία δελ πξνζβάιιεη φκσο ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. κσο, γηα λα είλαη πξάγκαηη έγθπξε ε ελ ιφγσ λνκηθή βάζε, 

πξέπεη λα θαζίζηαηαη ζαθέο  - θαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο λα κπνξεί λα ην 

απνδείμεη, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο - φηη δελ πξνζβάιινληαη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. Δηδηθά δε γηα δεκφζην 

θνξέα, δεδνκέλνπ φηη ελαπφθεηηαη ζηνλ λνκνζέηε λα παξέρεη δηά λφκνπ ηε λνκηθή 

βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηηο δεκφζηεο 

αξρέο, νπφηε θαη ε ελ ιφγσ λνκηθή βάζε δελ εθαξκφδεηαη ζηελ επεμεξγαζία απφ ηηο 

δεκφζηεο αξρέο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (βι. θαη αηηηνινγηθή 

ζθέςε 47 ηνπ ΓΚΠΓ), κία ηέηνηα επεμεξγαζία ζα πξέπεη λα έρεη σο λνκηθή βάζε 

απηή ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ζηνηρ. ε΄ (απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ 

εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο): θαη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε βέβαηα, ε επεμεξγαζία ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηελ νπζία ηνπ 

ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Παξάδεηγκα [βαζηζκέλν ζην [83]]: Φνξέαο ν νπνίνο επεμεξγάδεηαη πςειήο 
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ζπνπδαηφηεηαο πξνζσπηθά δεδνκέλα – ε δηαξξνή ησλ νπνίσλ ζα επέθεξε εμαηξεηηθά 

δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηα ζηγφκελα πξφζσπα – απνθαζίδεη, θαηφπηλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ πνπ εθπνλεί,  λα ελζσκαηψζεη έλα εξγαιείν απνηξνπήο απψιεηαο 

δεδνκέλσλ (Data Loss Prevention tool). Μεηαμχ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ θξίλεηαη 

ζθφπηκν απφ ην θνξέα λα δηαζέηεη έλα ηέηνην εξγαιείν είλαη ν απηνκαηνπνηεκέλνο 

έιεγρνο ηεο εμεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη αλ έλα κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πεξηέρεη πεξηερφκελν ηέηνην, ην νπνίν ππνδειψλεη φηη ε 

απνζηνιή ηνπ δελ πξέπεη λα γίλεη γηαηί πηζαλφηαηα ζπληζηά δηαξξνή δεδνκέλσλ (π.ρ. 

αλ πεξηέρεη δεδνκέλα πγείαο). Αλ έλα ηέηνην κήλπκα αλαγλσξηζηεί σο «χπνπην» γηα 

δηαξξνή (είηε εθ παξαδξνκήο είηε φρη) πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηφηε γίλεηαη 

πεξαηηέξσ έιεγρνο απηνχ απφ άλζξσπν (εληεηαικέλν πξνο ηνχην αξκφδην ζηέιερνο 

ηνπ θνξέα). 

 

Έλα ηέηνην εξγαιείν εγθπκνλεί ζηε γεληθή πεξίπησζε ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ – γηα παξάδεηγκα, εάλ πξνζσπηθφ 

κήλπκα εξγαδνκέλνπ πνπ απνζηέιιεη απφ ην ειεθηξνληθφ ηνπ ηαρπδξνκείν 

αλαγλσξηζηεί, εζθαικέλα, σο «χπνπην» δηαξξνήο δεδνκέλσλ.  πλεπψο, εθφζνλ δελ 

ππάξμνπλ θαηάιιεια ερέγγπα, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη κία ηέηνηα επεμεξγαζία 

απφ δεκφζην θνξέα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ δεκφζηνπ θαζήθνληφο 

ηνπ (ελψ, θαη γηα ηδησηηθφ θνξέα, δελ πξνθχπηεη φηη έρεη εθαξκνγή ε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 6 παξ. 1 ζηνηρ. ζη΄). 

 

Μία ηέηνηα επεμεξγαζία ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα είλαη επηηξεπηή αλ ιεθζνχλ, 

ζην πιαίζην απηήο, θαηάιιειεο δηαζθαιίζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, κε 

έκθαζε ζηε δηαθάλεηα ηεο επεμεξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, εθφζνλ πξάγκαηη δελ 

ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα κέηξα ζε ζρέζε κε ηελ επηδησθφκελε πξνζηαζία απφ 

αζέκηηε ή εθ παξαδξνκήο δηαξξνή δεδνκέλσλ, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί κε πνηνλ ηξφπν 

κία ηέηνηα επεμεξγαζία δελ ζα πξνζβάιιεη ηηο ειεπζεξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Π.ρ. έλα 

ηέηνην κέηξν ζα ήηαλ ην  εμήο:  θάζε «χπνπην» κήλπκα δελ ζα ειέγρεηαη πεξαηηέξσ 

αιιά ζα έρεη σο απνηέιεζκα, πξνηνχ ζηαιεί, ηελ εκθάληζε αλαδπφκελνπ κελχκαηνο 

ζηνλ απνζηνιέα απηνχ ππνδειψλνληάο ηνπ ηνλ θίλδπλν πνπ δηαθαίλεηαη απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ (νπφηε θαη ν εξγαδφκελνο ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα κελ πξνρσξήζεη 
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ζηελ απνζηνιή ηνπ, δηαζθαιίδνληαο θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν φηη – ζε πεξίπησζε πνπ 

πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθφ κήλπκα – δελ ζα αλαγλσζηεί απφ άιινλ θαη νχηε ε 

Γηνίθεζε ηνπ θνξέα ζα απνθηήζεη θάπνηα πιεξνθνξία επ‘ απηνχ). ε θάζε δε 

πεξίπησζε, νη θαλφλεο «θηιηξαξίζκαηνο» ηνπ εξγαιείνπ DLP ζα πξέπεη λα είλαη 

απφιπηα δηαθαλείο ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 

εκεηψλεηαη φηη κία ηέηνηα επεμεξγαζία ζεσξείηαη πςεινχ ξίζθνπ θαη εκπίπηεη ζε 

απηέο γηα ηηο νπνίεο ε Αξρή έρεη θξίλεη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε εθπφλεζε ΔΑΠΓ (βι. 

Δλφηεηα 10) 

 

 

Παξάδεηγκα [βαζηζκέλν ζην [83]]: Φνξέαο ζέιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ ειεγρφκελε 

πξφζβαζε, γηα απζηεξά εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην πξνζσπηθφ, ζε ρψξν πνπ 

βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί θξίζηκνο ειεθηξνκεραλνινγηθφο θαη δηθηπαθφο εμνπιηζκφο 

(server and network security operation room). πλεπψο, ε πξφζβαζε ζην ρψξν 

επηηξέπεηαη κφλν κε θαηάιιειε ειεθηξνκαγλεηηθή θάξηα θαη κε εηζαγσγή ζσζηνχ 

PIN – ελψ νη θάξηεο πξέπεη λα επηδεηθλχνληαη ζηε ζπζθεπή-αλαγλψζηε (reader) θαη 

θαηά ηελ έμνδν ηνπ εξγαδφκελνπ, επίζεο εηζάγνληαο ην ζσζηφ PIN. Οη είζνδνη θαη 

έμνδνη ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ ζην ρψξν απηφ θαηαγξάθνληαη, κε βάζε 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζηέιλεη ν «αλαγλψζηεο» ησλ θαξηψλ ζε βάζε δεδνκέλσλ, 

πξνθεηκέλνπ αλ ζπκβεί απψιεηα εμνπιηζκνχ ή γίλεη θάπνηα ελέξγεηα θαηά παξάβαζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ αζθαιείαο, λα κπνξεί λα δηαπηζησζεί πνηνο εξγαδφκελνο 

βξηζθφηαλ ζην ρψξν θαηά ην επίκαρν ρξνληθφ δηάζηεκα έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

δηεξεπλεζεί ην πεξηζηαηηθφ. 

 

Μία ηέηνηα επεμεξγαζία, εθφζνλ είλαη απφιπηα δηαθαλήο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιεξνθφξεζεο σο πξνο ην ρξφλν ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ηεθκεξησκέλα ν απνιχησο 

απαξαίηεηνο) θαη εθφζνλ ε θξηζηκφηεηα ηνπ λα δηαζθαιηζηεί απνιχησο ειεγρφκελε 

πξφζβαζε ζην ρψξν είλαη κεγάιε, δελ πξνζθξνχεη ζηηο ζεκειηψδεηο πξνυπνζέζεηο 

λνκηκφηεηαο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα δεκφζην θνξέα, ε λνκηθή βάζε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ζηνηρ. ε΄).  Δίλαη 
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ζεκαληηθφ σζηφζν λα ηνληζηεί φηη θάζε άιιε επεμεξγαζία επί ησλ ελ ιφγσ 

δεδνκέλσλ γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ είλαη κε επηηξεπηή – φπσο, γηα παξάδεηγκα, γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ ή/θαη ηνλ έιεγρν ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εξγαδφκελνη, φπσο πξναλαθέξζεθε, έρνπλ κηα λφκηκε 

πξνζδνθία πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπο ζηνλ ηφπν εξγαζίαο, ε νπνία δελ 

αίξεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηνχλ εμνπιηζκφ, ζπζθεπέο επηθνηλσληψλ ή 

νπνηεζδήπνηε άιιεο επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο (π.ρ. δίθηπν 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, wifi θ.ιπ) ηνπ εξγνδφηε (βι. θαη Απφθαζε 34/2018 [84] 

ηεο Αξρήο). πλαθψο, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

κε απφθαζε ηεο 05-9-2017
77

 έθξηλε φηη παξαβηάδεηαη ην δηθαίσκα ηνπ εξγαδνκέλνπ 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηεο Δ∆Α ζε πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα επηηήξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ηνπ απφ ηνλ 

εξγνδφηε, ρσξίο λα έρεη πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί ηφζν γηα ην ελδερφκελν απηφ, φζν 

θαη γηα ηηο πεξηζηάζεηο δηελέξγεηαο κηαο ηέηνηαο παξαθνινχζεζεο (ζθνπφο, θχζε, 

έθηαζε, βαζκφο πεξηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο), ε νπνία κάιηζηα ζα πξέπεη 

λα απνηειεί ην έζραην κέζν επίηεπμεο ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. πλεπψο, κία 

ηέηνηα πξφζβαζε δελ απαγνξεχεηαη κελ a priori, αιιά κπνξεί θαη‘ εμαίξεζε λα 

επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ ζπληξέρεη ζχλνιν πξνυπνζέζεσλ – θαη, βεβαίσο, λα κελ 

αληίθεηηαη ζε ηζρχνπζα εηδηθφηεξε λνκνζεζία. 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Ζ Γηνίθεζε ελφο θνξέα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη αλ 

έλαο εξγαδφκελνο δαπαλά πνιιέο ψξεο ηεο εξγαζίαο ηνπ «ζεξθάξνληαο» ζε 

θνηλσληθά δίθηπα θηι. ρσξίο απηφ λα ρξεηάδεηαη γηα ηνπο εξγαζηαθνχο ζθνπνχο, δεηά, 

θαηά ηελ απνπζία κε θαλνληθή άδεηα ηνπ ππαιιήινπ, λα γίλεη έιεγρνο ζηνλ Ζ/Τ ηνπ 

ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ θαη ρσξίο λα ελεκεξσζεί, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο πινήγεζεο. Ο θνξέαο δηαζέηεη 

εζσηεξηθή πνιηηηθή νξζήο ρξήζεο εμνπιηζκνχ θαη δηθηχσλ, απφ ηελ νπνία δελ 

πξνβιέπεηαη απαγφξεπζε ρξήζεο Ζ/Τ γηα πξνζσπηθνχο ζθνπνχο. ρνιηάζηε ζρεηηθά 

σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επεμεξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνξέα.   

 

                                                           
77

 Τπφζεζε Barbulescu v. Romania 



312 

 

O λ. 4624/2019 ξπζκίδεη, ζην άξζξν 27, ην δήηεκα ηεο επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζην 

πιαίζην ηεο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ην πεξηζψξην πνπ δίλεη ην άξζξν 88 ηνπ 

ΓΚΠΓ ζηνλ εζληθφ λνκνζέηε. Καη‘ αξράο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ ελ 

ιφγσ άξζξνπ ηνπ λ. 4624/2019, σο εξγαδφκελνη λννχληαη νη απαζρνινχκελνη κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ζην δεκφζην 

θαη ζηνλ ηδησηηθφ θνξέα, αλεμαξηήησο ηνπ θχξνπο ηεο ζχκβαζεο, νη ππνςήθηνη γηα 

εξγαζία θαη νη πξψελ απαζρνινχκελνη. Με άιια ιφγηα, ε έλλνηα ηνπ εξγαδφκελνπ 

πξέπεη λα εξκελεχεηαη κε επξεία έλλνηα. Απφ εθεί θαη χζηεξα, ήδε αλαιχζεθε 

λσξίηεξα ε παξάγξαθνο 2 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ 

ηηο νπνίεο ε ζπγθαηάζεζε εξγαδνκέλνπ ζα κπνξνχζε, θαη‘ εμαίξεζε, λα είλαη λνκηθή 

βάζε ηεο επεμεξγαζίαο. Πεξαηηέξσ, ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 27
78

 

εμεηδηθεχνληαη νη φξνη λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ εξγαδνκέλσλ φηαλ απηή έρεη σο λνκηθή βάζε ην άξζξν 6 παξ. 1 

ζηνηρ. β‘ ηνπ ΓΚΠ∆ («εθηέιεζε ζχκβαζεο»), ελψ κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ
79

 επαλαιακβάλεηαη ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 9 παξ. 2 ζηνηρ. β' ηνπ ΓΚΠ∆ 

εμαίξεζε απφ ηελ απαγφξεπζε πνπ εηζάγεηαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.  

 

Χζηφζν, ε Αξρή κε ηε Γλσκνδφηεζε 1/2020 έρεη δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη νη ελ 

ιφγσ δηαηάμεηο ηνπ λ. 4624/2019 εκπεξηέρνπλ ζεκεία πνπ ρξήδνπλ 

βειηίσζεο/αιιαγήο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ζην παξφλ σο 

πξνο ην πψο «κεηαθξάδνληαη» ζηελ πξάμε. πγθεθξηκέλα: 

Η) Γηα ηελ παξάγξαθν 1, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 

4624/2019 ζηελ νπνία παξαηίζεληαη, σο παξαδείγκαηα επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ πεξίπησζε απηή, ε επεμεξγαζία βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ, ε ρξήζε 

                                                           
78

 χκθσλα κε ην άξζξν 27 παξ. 1 ηνπ λ. 4624/2019, «Γεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία γηα ζθνπνχο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, εθφζνλ 

είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ απφθαζε ζχλαςεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή κεηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζή ηεο». 
79

 χκθσλα κε ην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ λ. 4624/2019, «Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 1 

ηνπ ΓΚΠΓ ε επεμεξγαζία εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 1 ηνπ ΓΚΠΓ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο επηηξέπεηαη, εάλ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ή ηελ εθπιήξσζε λφκηκσλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ην εξγαηηθφ δίθαην, ην δίθαην ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη δελ 

ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα ζεσξεζεί φηη ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε 

κε ηελ επεμεξγαζία ππεξηεξεί. Ζ παξάγξαθνο 2 ηζρχεη επίζεο γηα ηε ζπγθαηάζεζε ζηελεπεμεξγαζία 

εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Ζ ζπγθαηάζεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά ζηα 

δεδνκέλα απηά (…)» 
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ζπζηεκάησλ γεσεληνπηζκνχ, ε θαηάξηηζε ελφο θαλνληζκνχ ρξήζεο επηθνηλσληαθψλ 

κέζσλ θαη κέζσλ ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο, αιιά θαη ηα ζπζηήκαηα 

θαηαγγειίαο (whistleblowing), γηα ηα νπνία δελ κπνξεί ε λνκηθή βάζε λα είλαη ε 

εθηέιεζε ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρ. β‘ ΓΚΠ∆ ηφηε, θαηά ηε 

Γλσκνδφηεζε 1/2020 ηεο Αξρήο, εθφζνλ ν ζθνπφο ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο είλαη λα 

«εηζάγεη κνλαδηθή λνκηθή βάζε επεμεξγαζίαο γηα θάζε ζθνπφ επεμεξγαζίαο ζην πιαίζην 

ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζηελ νπνία θαη’ νπζία «ζπγρσλεχνληαη» νη λνκηθέο βάζεηο 

ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ΓΚΠ∆ θαη άξα απνθιείεηαη ε απηνηειήο εθαξκνγή ηνπο (πιελ ηεο 

ζπγθαηάζεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λφκνπ), ε 

ξχζκηζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 παξ. 1 ΓΚΠ∆ κε βάζε ηηο 

νπνίεο επηηξέπεηαη ε «ζέζπηζε εηδηθψλ θαλφλσλ» γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαλφλσλ 

επεμεξγαζίαο πνπ βαζίδνληαη ζηηο λνκηθέο βάζεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ΓΚΠ∆ θαη φρη 

γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ λνκηθψλ βάζεσλ ή ηνλ απνθιεηζκφ εθαξκνγήο ησλ λνκηθψλ 

βάζεσλ ηνπ ΓΚΠ∆».  

II) Χο πξνο ηε δε παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 27, ε Αξρή κε ηελ σο άλσ Γλσκνδφηεζε 

θξίλεη φηη ε ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε δελ πξνβιέπνληαη αθελφο, νη απαηηνχκελεο 

«θαηάιιειεο εγγπήζεηο γηα ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ» θαηά ην άξζξν 9 παξ. 2 ζηνηρ. β‘ ΓΚΠ∆ θαη αθεηέξνπ 

ηα «θαηάιιεια θαη εηδηθά κέηξα γηα ηε δηαθχιαμε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ησλ 

έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαθάλεηα ηεο επεμεξγαζίαο, ηε 

δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εληφο νκίινπ επηρεηξήζεσλ, ή νκίινπ 

εηαηξηψλ πνπ αζθνχλ θνηλή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα» θαηά ην άξζξν 88 παξ. 2 ηνπ 

ΓΚΠΓ – ελψ κία γεληθή ζρεηηθή αλαθνξά πνπ ππάξρεη ζην άξζξν 27 παξ. 4 ηνπ λ. 

4624/2019
80

 δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αξθεηή σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ελ ιφγσ κέηξσλ. 

 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζεκείσλ, ζην άξζξν 27 ηνπ λ. 4624/2019 γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά 

σο πξνο ην φηη νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ ηζρχνπλ γηα θάζε επεμεξγαζία, 

αθφκα θαη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ εξγαδνκέλσλ, 

                                                           
80

 χκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ, «Τα δηαπξαγκαηεπφκελα κέξε 

ζπκκνξθψλνληαη κε ην άξζξν 88 παξάγξαθνο 2 ηνπ ΓΚΠΓ» 
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αλεμάξηεηα ηνπ αλ απνζεθεχνληαη ή  πξννξίδνληαη λα απνζεθεπηνχλ ζε έλα ζχζηεκα 

αξρεηνζέηεζεο (βι. άξζξν 27 παξ. 6 ηνπ λ. 4624/2019). Σέινο ππάξρεη εηδηθή 

πξφβιεςε, ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ζηα θιεηζηά θπθιψκαηα νπηηθήο 

θαηαγξαθήο ζε ρψξνπο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε: 

 

«Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κέζσ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο 

νπηηθήο θαηαγξαθήο εληφο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, είηε είλαη δεκνζίσο πξνζβάζηκνη είηε 

κε, επηηξέπεηαη κφλν εάλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία πξνζψπσλ θαη αγαζψλ. 

Τα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο νπηηθήο θαηαγξαθήο δελ 

επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη εξγαδφκελνη ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο, είηε ζε γξαπηή είηε ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θιεηζηνχ θπθιψκαηνο νπηηθήο 

θαηαγξαθήο εληφο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο». 

 

Ζ ελ ιφγσ πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4624/2019 είλαη ζε πιήξε ζπλάθεηα θαη 

κε ηελ πξφηεξε λνκνινγία ηεο Αξρήο αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

κέζσ ζπζηεκάησλ βηληενεπηηήξεζεο (βι. θαη επφκελε ππν-ελφηεηα 14.5, φπνπ 

εμεηδηθεχνληαη νη πξνυπνζέζεηο λφκηκεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ 

ηέηνησλ ζπζηεκάησλ).  

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηνο θνξέαο έρεη ηνπνζεηήζεη θάκεξα ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ 

ηνπ, γηα ην ζθνπφ ηεο αζθάιεηαο (πξνζηαζία πξνζψπσλ θαη αγαζψλ)
81

. Γελ 

επηηξέπεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ θνξέα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ηπρφλ θαηαγεγξακκέλν 

πιηθφ απφ ηελ θάκεξα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη αλ νη εξγαδφκελνη ηεξνχλ ην 

σξάξην ή αλ απνρσξνχλ αδηθαηνινγήησο απφ ηελ Τπεξεζία: κία ηέηνηα επεμεξγαζία 

γίλεηαη γηα άιιν ζθνπφ, ν νπνίνο φρη κφλν δελ είλαη ζπκβαηφο κε ηνλ αξρηθφ, αιιά 

είλαη θαη κε επηηξεπηφο ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 7 ηνπ λ. 

4624/2019. 
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 Ζ λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κέζσ κίαο ηέηνηαο θάκεξαο αλαιχεηαη ζηελ ππν-ελφηεηα 

14.5. 
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14.5 Επεξεργαςύα δεδομϋνων μϋςω ςυςτημϊτων βιντεοεπιτόρηςησ 
 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ζπζηήκαηα βηληενεπηηήξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζηελ παξνχζα 

ελφηεηα ζα εζηηάζνπκε ζηηο πξνυπνζέζεηο λφκηκεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κέζσ 

απηψλ, παξά ην φηη ν ΓΚΠΓ δελ αθηεξψλεη θάπνην εηδηθφ άξζξν ζηα ζπζηήκαηα 

βηληενεπηηήξεζεο (νπφηε νη πξνυπνζέζεηο λφκηκεο επεμεξγαζίαο κέζσ απηψλ 

ζπλάγνληαη απφ ηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο λφκηκεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα).  

 

14.5.1 Προςταςύα προςώπων και αγαθών 

 

Καη‘ αξράο, ζα εζηηάζνπκε ζηελ κάιινλ πην ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε ρξήζεο 

ζπζηεκάησλ βηληενεπηηήξεζεο, πνπ είλαη απηή γηα ηελ πξνζηαζία πξνζψπσλ θαη 

αγαζψλ (δειαδή γηα ηελ αζθάιεηα ελφο ρψξνπ). Δίλαη κία πεξίπησζε φπνπ ε λνκηθή 

βάζε ηεο επεμεξγαζίαο, ζηε γεληθή πεξίπησζε θαη ηδίσο γηα ππεπζχλνπο 

επεμεξγαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, είλαη ην άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρ. ζη‘ (έλλνκν 

ζπκθέξνλ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο): φκσο, γηα λα έρεη πξάγκαηη εθαξκνγή ε ελ 

ιφγσ λνκηθή βάζε, ζα πξέπεη λα θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ 

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο είλαη ππέξηεξν ζε ζρέζε κε ηελ πξνζβνιή ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ ειεπζεξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ – άξα, πξέπεη λα ππάξρνπλ 

θαηάιιειεο δηαζθαιίζεηο γηα ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. ζνλ αθνξά ζε θνξείο 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο βηληενεπηηήξεζεο κπνξεί λα 

ζηεξηρζεί ζηε λνκηθή βάζε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ε‘, θαζψο έλαο θνξέαο έρεη ζπλήζσο 

αξκνδηφηεηα λα πξνζηαηεχεη ην ρψξν ηνπ, ηα αγαζά ηνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, θαη πάιη γίλεηαη αληίζηνηρε ζηάζκηζε δηθαησκάησλ, φπσο κε ην 

έλλνκν ζπκθέξνλ, ε αξρή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο επηβάιεη ηα δεδνκέλα λα 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζε απηά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ελψ 

ε θξίζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο βαζίδεηαη θαη πάιη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο. Πξαθηηθά, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ 

πεξηνξηζκνί ζηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο θαη ζηα πεδία ιήςεο ησλ θακεξψλ, αιιά θαη ζε 

ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επεμεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ηεθκαίξεηαη φηη πξάγκαηη ε 
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επεμεξγαζία είλαη απνιχησο αλαγθαία ελ φςεη ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ, ν νπνίνο 

δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε επηφηεξα θαη ιηγφηεξν επαρζή κέζα θαη δελ ζίγνληαη 

ειεπζεξίεο ησλ πξνζψπσλ ζε βαζκφ ηέηνην πνπ λα ππεξηζρχνπλ ηνπ έλλνκνπ 

ζπκθέξνληνο (ηδησηηθφο ηνκέαο) ή λα ππεξβαίλνπλ απηφ πνπ είλαη πξαγκαηηθά 

απαξαίηεην γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο (δεκφζηνο ηνκέαο) ηνπ ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο. 

 

Γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε, ε Αξρή έρεη εθδψζεη ηελ Οδεγία 1/2011 [85], ε νπνία 

παξέρεη εηδηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνπο 

ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο (αλεμαξηήησο ηεο θχζεο ηνπ θνξέα – Γεκφζηνο ή κε). Αλ 

θαη ε Οδεγία εθδφζεθε πξν ηνπ ΓΚΠΓ, νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο λφκηκεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ (ήηνη επηηξεπηά ζεκεία 

ηνπνζέηεζεο θαη πεδία ιήςεο, κέγηζηνο ρξφλνο ηήξεζεο θαηαγεγξακκέλσλ 

δεδνκέλσλ θ.α.) παξακέλνπλ νπζηαζηηθά αλεπεξέαζηεο – ελψ βέβαηα, κεηά ην ΓΚΠΓ, 

είλαη «απμεκέλεο» νη απαηηήζεηο γηα δηαθάλεηα ηεο επεμεξγαζίαο, ήηνη ηα πξφζσπα 

πνπ θαηαγξάθνληαη πξέπεη επρεξψο λα ιακβάλνπλ πιήξε ελεκέξσζε γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επεμεξγαζίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

 ε θάζε πεξίπησζε, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη – ζχκθσλα θαη κε ηελ 

αξρή ηεο ινγνδνζίαο - λα θάλεη αλάιπζε θηλδχλσλ θαη ηελ θαηάιιειε ζηάζκηζε 

κεηαμχ ησλ αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απνθάζεηο γηα 

ην εάλ ζα εγθαηαζηήζεη ζχζηεκα βηληενεπηηήξεζεο θαη, ζε θαηαθαηηθή 

πεξίπησζε, κε ηη ραξαθηεξηζηηθά. Άιισζηε, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη ε εθπφλεζε ΔΑΠΓ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επεμεξγαζίαο, φπσο 

είδακε θαη ζηελ Δλφηεηα 10. Ζ Οδεγία 1/2011 ηεο Αξρήο (αιιά θαη ε ζπλαθήο 

λνκνινγία ηεο) ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

Πνηνο (κπνξεί λα) είλαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

 

Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο βηληενεπηηήξεζεο ζε έλαλ ρψξν γηα ηελ 

αζθάιεηα απηνχ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν απφ ην (θπζηθφ ή λνκηθφ) πξφζσπν 

πνπ έρεη εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ ρψξνπ γηα ηελ αζθάιεηα απηνχ – φπσο, θαηά 
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πεξίπησζε, ν ηδηνθηήηεο ηνπ ρψξνπ ή φπνηνο ηνλ δηαρεηξίδεηαη ή έρεη λνκηθή 

ππνρξέσζε γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ. Οη θάκεξεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ εηθφλα απφ 

ρψξν γηα ηνλ νπνίν ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη αξκνδηφηεηα επηηήξεζεο θαη φρη 

απφ άιινλ ρψξν. 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηνο θνξέαο κπνξεί θαη‘ αξρήλ – ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα – λα ηνπνζεηήζεη θάκεξεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία πξνζψπσλ θαη αγαζψλ. Δθφζνλ φκσο ν θνξέαο ζηεγάδεηαη ζε 

ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ ή γξαθείσλ, ζην νπνίν ζπγθξφηεκα ζηεγάδνληαη, κεηαμχ 

άιισλ, θαη άιιεο Τπεξεζίεο, ν θνξέαο δελ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη θάκεξεο ζε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (π.ρ. ζε δηαδξφκνπο νξφθσλ ή ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο). Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, θάκεξεο κπνξνχλ λα 

εγθαηαζηαζνχλ – ππφ πξνυπνζέζεηο – κφλν κε απφθαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ είλαη 

αξκφδην γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (π.ρ. ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο), 

ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ νηθείνπ Καλνληζκνχ
82

.   

 

 

Δπηηξεπηά θαη κε ζεκεία ηνπνζέηεζεο θακεξψλ 

 

πσο έρεη θξίλεη ε Αξρή κε ηελ Οδεγία 1/2011: 

1. Καηά ηελ επηηήξεζε ηεο πεξηκέηξνπ θηηξίσλ κε ζθνπφ ηελ αζθάιεηα 

πξνζψπσλ ή/θαη αγαζψλ (π.ρ. πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο απφ θζνξέο), 

απαγνξεχεηαη ε ιήςε εηθφλαο απφ παξάπιεπξεο νδνχο θαη πεδνδξφκηα (κφλν 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη ππφ πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζε λα είλαη 

επηηξεπηή κία ηέηνηα επηηήξεζε). 

2. Γελ επηηξέπεηαη ε ιήςε εηθφλαο απφ εηζφδνπο ή εζσηεξηθφ γεηηνληθψλ 

θαηνηθηψλ ή θηηξίσλ. 

3. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ζε ρψξνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο κία ηέηνηα εγθαηάζηαζε ζα πξνζέβαιε ην ζθιεξφ ππξήλα ηνπ 

                                                           
82

 Γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ζε φξνθν θηηξίνπ δελ ζηεγάδεηαη άιιε Τπεξεζία/γξαθείν ή νηθία, ή 

ζηεγάδνληαη αιιά ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε φζσλ επεξεάδνληαη απφ ην ζχζηεκα βηληενεπηηήξεζεο, ε 

Αξρή έρεη εμεηδηθεχζεη θαλφλεο γηα ηε λφκηκε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία (βι. [104]). 
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δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο – φπσο γηα παξάδεηγκα 

ρψξνη θαη πξνζάιακνη ηνπαιεηψλ,  αλεμάξηεηα ηνπ είδνπο ηεο επηρείξεζεο ή 

ηνπ θνξέα πνπ βξίζθνληαη νη ρψξνη απηνί. 

4. ε έλαλ ηππηθφ ρψξν γξαθείσλ νξγαληζκνχ, ε βηληενεπηηήξεζε πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη ζε ρψξνπο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ρσξίο λα επηηεξνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο αίζνπζεο γξαθείσλ ή δηάδξνκνη. Δμαίξεζε κπνξεί λα 

απνηεινχλ ρψξνη φπσο ηακεία ή ρψξνη κε ρξεκαηνθηβψηηα, 

ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θηι., ππφ ηνλ φξν φηη νη θάκεξεο εζηηάδνπλ 

ζην αγαζφ πνπ πξνζηαηεχνπλ θη φρη ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο 

επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θακεξψλ ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. ε 

θάζε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

επηηήξεζε εξγαδνκέλσλ. 

 

Δηδηθφηεξεο πεξηπηψζεηο αλαιχνληαη επίζεο ζηελ Οδεγία 1/2011 ηεο Αξρήο, φπσο ηα 

ζρνιεία θαη ινηπνί ρψξνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη αλήιηθνη, θαζψο επίζεο θαη ηα 

λνζνθνκεία. 

 

 Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πεξίπησζε ρξήζεο θακεξψλ γηα επηηήξεζε 

αζζελψλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο απνηειεί επίζεο εηδηθή 

έθθαλζε ηεο πξνζηαζίαο πξνζψπσλ θαη αγαζψλ. Χζηφζν, φπσο θαηεπζχλεη ε 

Αξρή κε ηελ Οδεγία 1/2011, πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο λνκηκφηεηαο πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε – ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε αλάγθε 

ρξήζεο θακεξψλ γηα ην ζθνπφ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πξέπεη λα 

ηεθκεξηψλεηαη απφ επηηξνπή απνηεινχκελε απφ αξκφδην ηαηξηθφ θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ε νπνία ζα απνθαζίζεη γηα ηνπο ρψξνπο 

ηνπνζέηεζεο ησλ θακεξψλ θαη ηελ εκβέιεηά ηνπο, ελψ ε κνλάδα ειέγρνπ ηνπ 

θπθιψκαηνο ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη ζε απνκνλσκέλν ρψξν, πξφζβαζε 

ζηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα έρνπλ κφλν ηα εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ηνπ 

ηαηξηθνχ/λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ αζζελψλ (ε κνλάδα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηαρσξηζκέλε απφ κνλάδα 

ειέγρνπ θακεξψλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί γηα ηνπο γεληθφηεξνπο ζθνπνχο ηεο 

αζθάιεηαο) [85]. 
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Υαξαθηεξηζηηθά ηεο επεμεξγαζίαο 

 

πσο έρεη θξίλεη ε Αξρή κε ηελ Οδεγία 1/2011: 

1) Οη θάκεξεο κε ιεηηνπξγία ζηξέςεο θαη εζηίαζεο θαηά θαλφλα δελ 

επηηξέπνληαη. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο παξαθνινπζεί θηλήζεηο θπζηθψλ πξνζψπσλ 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα επέκβεη άκεζα πξνο απνηξνπή θάπνηνπ 

ζπκβάληνο (π.ρ. λπρηεξηλή αζθάιεηα ζε κεγάινπο ρψξνπο, φπσο εξγνζηάζηα, 

απνζήθεο θ.α.) θαη εθφζνλ έρνπλ ιεθζεί φια ηα απαηηνχκελα ηερληθά κέηξα 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξηνρήο ιήςεο ζηελ απνιχησο απαξαίηεηε (π.ρ. κε 

ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο απφθξπςεο πεξηνρψλ - ιεηηνπξγία ―κάζθαο‖). 

2) Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαγξαθή ήρνπ (παξά κφλν ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο, 

θαη‘ εμαίξεζε, φπνπ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί φηη είλαη απφιπηα αλαγθαίνο γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ). 

3) Υξήζε ηερλνινγηψλ θηιηθέο πξνο ηελ ηδησηηθφηεηα (π.ρ. ηερληθέο «ζφισζεο») 

πξέπεη λα πξνηηκψληαη, εθφζνλ κε απηέο είλαη επηηεχμηκνο ν επηδησθφκελνο 

ζθνπφο. 

 

 

Υξφλνο ηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

 

πσο έρεη θξίλεη ε Αξρή κε ηελ Οδεγία 1/2011, ηα θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα πξέπεη 

λα θαηαζηξέθνληαη ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε εκεξψλ, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη 

επέιεπζε ζπκβάληνο πνπ εκπίπηεη ζηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ (θαη εθφζνλ δελ 

πξνβιέπεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο). Ο ρξφλνο ηήξεζεο κπνξεί 

λα παξαηαζεί θαηάιιεια εθφζνλ ππάξμεη ζπκβάλ. 

 

εκεηψλεηαη φηη αθφκα θαη αλ γίλεηαη κφλν ιήςε εηθφλαο, ρσξίο θαηαγξαθή, 

εμαθνινπζεί λα πξαγκαηνπνηείηαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

Δλεκέξσζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ινηπά δηθαηψκαηα 
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Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη, ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο 

ελεκέξσζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε πξηλ έλα πξφζσπν εηζέιζεη ζηελ 

εκβέιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο βηληενεπηηήξεζεο, λα ελεκεξψλεηαη φηη πξφθεηηαη λα 

εηζέιζεη ζε ρψξν πνπ βηληενζθνπείηαη. Γηα απηφ, φπσο αλαθέξεη θαη ε Αξρή, ζηελ 

Οδεγία 1/2011, πξέπεη λα αλαξηψληαη λα αλαξηψληαη ζε επαξθή αξηζκφ θαη εκθαλέο 

κέξνο επδηάθξηηεο πηλαθίδεο, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη, κεηαμχ άιισλ, ην πξφζσπν γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε βηληενζθφπεζε. 

 

Μεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ ΓΚΠΓ, ε Αξρή δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζπζηάζεηο 

θαη ππνδείγκαηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ελεκέξσζεο θαηά ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κέζσ  ζπζηεκάησλ βηληενεπηηήξεζεο.. Οη ζπζηάζεηο απηέο 

βαζίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 3/2019 ηνπ ΔΠΓ [94] θαη κηα απφ 

ηηο πξνηεηλφκελεο πηλαθίδεο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 12. Ζ ελ ιφγσ ελεκέξσζε 

απνηειεί κία ελεκέξσζε 1
νπ

 επηπέδνπ, κε ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο: ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη, επρεξψο, λα δηαζέηεη θαη ελεκέξσζε αλαιπηηθφηεξε 

δεπηέξνπ επηπέδνπ, γηα ηελ νπνία ε Αξρή παξέρεη επίζεο ππφδεηγκα
83

. 

                                                           
83

 Βι. ην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/eisagwgi_videoepitirisi/p

lirofories_upef_videoepitirisi/ipodigmata_enimerosis  

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/eisagwgi_videoepitirisi/plirofories_upef_videoepitirisi/ipodigmata_enimerosis
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/eisagwgi_videoepitirisi/plirofories_upef_videoepitirisi/ipodigmata_enimerosis
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Δηθφλα 12 - Πξφηππν ελεκεξσηηθήο πηλαθίδαο γηα ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο βηληενεπηηήξεζεο γηα 

ην ζθνπφ ηεο πξνζηαζίαο πξνζψπσλ θαη αγαζψλ (απφ ην site www.dpa.gr ηεο Αξρήο) 
 

 

Δπίζεο, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη θαηάιιεια θαη ζηα 

δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ – ηδίσο δε ζην δηθαίσκα πξφζβαζεο, 

γηα ην νπνίν ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα ππνδεηθλχεη ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ βξέζεθε ζην πεδίν ιήςεο ησλ θακεξψλ. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

νθείιεη, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ ΓΚΠΓ, λα δψζεη, ζε 

πεξίπησζε άζθεζεο δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο, αληίγξαθν ηνπ ηκήκαηνο ηεο εγγξαθήο 

ζήκαηνο εηθφλαο φπνπ έρεη θαηαγξαθεί ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ή έληππε ζεηξά 

ζηηγκηνηχπσλ απφ ηηο θαηαγεγξακκέλεο εηθφλεο ή, αλαιφγσο, λα ελεκεξψζεη 

εγγξάθσο φηη είηε ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ δελ απεηθνλίδεηαη είηε φηη έρεη 

δηαγξαθεί ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ αξρείνπ. Δλαιιαθηηθά, εθφζνλ 

ζπκθσλεί ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, κπνξεί λα γίλεη απιή επίδεημε ηεο 

http://www.dpa.gr/
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θαηαγξαθήο (video).  

 

 

 Καηά ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο γηα θαηαγεγξακκέλν απφ 

θάκεξεο πιηθφ, ηπρφλ ινηπά δεδνκέλα ηξίησλ εηθνληδφκελσλ πξνζψπσλ 

πξέπεη λα απαιείθνληαη (π.ρ. κε ζφισζε εηθφλαο). Αλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο 

κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κε απιή επίδεημε ηνπ πιηθνχ, δελ ρξεηάδεηαη κία 

ηέηνηα απαινηθή.  

 

 

Αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο 

 

Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο επεμεξγαζίαο κέζσ ζπζηεκάησλ βηληενεπηηήξεζεο, ηζρχεη 

θαη‘ αλαινγία ε ππνρξέσζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο γηα αζθάιεηα απηήο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε ππνρξέσζε απηή «κεηαθξάδεηαη», κεηαμχ άιισλ, ζηελ 

απνθπγή δηάδνζεο ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ πιηθνχ ζε κε λφκηκνπο απνδέθηεο, ηνλ 

έιεγρν ηεο πξφζβαζεο ζηνλ θεληξηθφ ρψξν ειέγρνπ θαη ην ρψξν απνζήθεπζεο ηνπ 

πιηθνχ, ηελ απνθπγή αιφγηζηεο ρξήζεο νζνλψλ πξνβνιήο, ηελ αζθαιή κεηάδνζε 

ζήκαηνο εηθφλαο θηι.  

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Ζ Γηνίθεζε ελφο θνξέα απνθαζίδεη ηελ εγθαηάζηαζε 

θάκεξαο ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη, γηα ην ζθνπφ ηεο αζθάιεηαο 

(πξνζηαζίαο πξνζψπσλ θαη αγαζψλ). ρεηηθή ελεκεξσηηθή πηλαθίδα, θαηά ην 

πξφηππν ηεο Δηθφλα 12, έρεη αλαξηεζεί ζε επθξηλέο ζεκείν. ην ελ ιφγσ θηίξην δελ 

ζηεγάδεηαη άιιε Τπεξεζία. ηελ νζφλε παξαθνινχζεζεο έρεη πξφζβαζε ν 

Γηεπζπληήο, ν νπνίνο επίζεο επηβιέπεη γηα λα δεη αλ νη εξγαδφκελνη πνπ εηζέξρνληαη 

«ρηππάλε» ηηο θάξηεο ηνπο νη ίδηνη, επεηδή έρεη ηζρπξέο ελδείμεηο φηη άηνκα πνπ 

αξγνχλ λα πξνζέιζνπλ δίλνπλ ηηο θάξηεο ηνπο ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο, γηα λα 

«θξχςνπλ» ηελ αξγνπνξεκέλε πξνζέιεπζή ηνπο. ρνιηάζηε ηελ επεμεξγαζία απηή 

σο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηεο.   

 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Ζ Γηνίθεζε ελφο θνξέα επηζπκεί ηελ εγθαηάζηαζε 

θάκεξαο ζε ζεκείν ηνπ νδνζηξψκαηνο κπξνζηά απφ ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ πνπ 
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ζηεγάδεηαη, επεηδή ζην ζεκείν απηφ παξθάξεη ζπρλά Τπεξεζηαθφ φρεκα. ρνιηάζηε 

ηε λνκηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ επεμεξγαζίαο γηα ηηο εμήο δχν πεξηπηψζεηο: α) ην ελ ιφγσ 

ζεκείν δελ είλαη απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ θνξέα (ήηνη επηηξέπεηαη λα παξθάξεη ν 

νπνηνζδήπνηε, αθφκα θαη ηδηψηεο), β) ην ελ ιφγσ ζεκείν έρεη δηαηεζεί κε πξάμε ηνπ 

νηθείνπ Γήκνπ ζην θνξέα, γηα απνθιεηζηηθή ζηάζκεπζε Τπεξεζηαθνχ νρήκαηνο.   

 

 

14.5.2 Επύβλεψη δημόςια προςβϊςιμων χώρων  
 

πσο είδακε λσξίηεξα, έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ κπνξεί, γηα ηελ αζθάιεηα 

ρψξνπ επί ηνπ νπνίνπ έρεη αξκνδηφηεηα λα εγθαηαζηήζεη θάκεξεο γηα ηελ αζθάιεηά 

ηνπ, λα ιακβάλεη εηθφλα απφ πεξηβάιινληα δεκφζην ρψξν (π.ρ. δξφκν ή/θαη 

πεδνδξφκην). H επηηήξεζε δεκφζηα πξνζβάζηκνπ ρψξνπ κπνξεί λα είλαη επηηξεπηή 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη κφλν απφ αξκφδηεο γηα ηνπο ελ ιφγσ ζθνπνχο αξρέο. 

Δηδηθφηεξα, ν λ. 3917/2011 πξνβιέπεη, ζην άξζξν 14 παξ. 1, φηη «ε εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο κε ηε ιήςε ή θαηαγξαθή ήρνπ ή εηθφλαο ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο, εθφζνλ ζπλεπάγεηαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, επηηξέπεηαη κφλν γηα: α) ηε δηαθχιαμε ηεο εζληθήο άκπλαο, β) ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ηελ απνηξνπή εγθιεκάησλ πξνδνζίαο ηεο ρψξαο, γ) 

ηελ απνηξνπή θαη θαηαζηνιή εγθιεκάησλ πνπ ζπληζηνχλ επηβνπιή ηεο δεκφζηαο ηάμεο, 

δ) ηελ απνηξνπή θαη θαηαζηνιή εγθιεκάησλ βίαο, εκπνξίαο λαξθσηηθψλ, θνηλψο 

επηθίλδπλσλ εγθιεκάησλ, εγθιεκάησλ θαηά ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπγθνηλσληψλ θαη 

εγθιεκάησλ θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο, φηαλ κε βάζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία ζπληξέρνπλ 

επαξθείο ελδείμεηο φηη ηειέζζεθαλ ή πξφθεηηαη λα ηειεζζνχλ ηέηνηεο πξάμεηο θαη ε) ηε 

δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο.». ην ίδην άξζξν (παξ. 3) νξίδεηαη θαη ε έλλνηα ησλ 

δεκφζησλ ρψξσλ, σο «α) νη θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηα ζρέδηα πφιεσλ 

πξννξηδφκελνη γηα θνηλή ρξήζε, β) νη ειεπζέξσο πξνζβάζηκνη ζε απξνζδηφξηζην 

αξηζκφ πξνζψπσλ αλνηθηνί ρψξνη (πεξηθξαγκέλνη ή κε) πνπ ηίζεληαη ζε θνηλή ρξήζε 

κε λφκηκν ηξφπν θαη γ) νη ζηαζκνί δηαθίλεζεο επηβαηψλ κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο». 

 

Ο λφκνο πξνβιέπεη ηελ έθδνζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηε ξχζκηζε, κεηαμχ 

άιισλ, ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ αξρψλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα 
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ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο θαη ησλ θξηηεξίσλ γηα 

ηελ ηήξεζε ηεο αλαινγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ θαη ηνπ 

επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. Σν ελ ιφγσ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα εθδφζεθε ην 2020 (Π.Γ. 

75/2020), αθνχ πξνεγνπκέλσο ε Αξρή είρε γλσκνδνηήζεη επί ζρεδίνπ απηνχ (βι. 

Γλσκνδφηεζε 3/2020 [60]). Πνιιέο απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Αξρήο 

ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ηειηθέο δηαηάμεηο. Σν πεξηερφκελν ησλ ελ ιφγσ θεηκέλσλ 

εθθεχγεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο. Αμίδεη σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη ζηελ ελ 

ιφγσ Γλσκνδφηεζε ηεο Αξρήο ιακβάλνληαη ππφςε νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηφζν ηνπ 

ΓΚΓΠ φζν θαη ηνπ Κεθαιαίνπ Γ ηνπ λ. 4624/2019 πνπ ελζσκαηψλεη ηελ Οδεγία 

2016/680 (αθνχ, ζην κέηξν πνπ αθνξά επεμεξγαζία γηα ζθνπνχο πξφιεςεο, 

δηεξεχλεζεο, αλίρλεπζεο ή δίσμεο πνηληθψλ αδηθεκάησλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο απηήο).  

 

14.5.3 Άλλοι ςκοπού επεξεργαςύασ  
 

Ζ λνκηκφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ εηθφλαο ή/θαη ήρνπ, κέζσ θακεξψλ, γηα 

άιινπο ζθνπνχο, πέξαλ απηψλ πνπ ζπδεηήζεθαλ αλσηέξσ, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλά 

πεξίπησζε. Άιινη πηζαλνί ζθνπνί επεμεξγαζίαο κπνξεί λα είλαη, π.ρ., ε πξνβνιή 

εθδήισζεο ζε θνηλσληθά δίθηπα ή ζην Γηαδίθηπν επξχηεξα (π.ρ. βηληενζθφπεζε 

ζρνιηθήο ενξηήο), ε δηαθάλεηα ζπλεδξηάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ (π.ρ. 

βηληενζθφπεζε ή κεηάδνζε ζπλεδξίαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ), εθπαηδεπηηθνί 

ζθνπνί φπσο ε ηειεθπαίδεπζε, ηνπξηζηηθνί ζθνπνί (πξνβνιή δξάζεσλ Γήκνπ ή 

webcams ζε ηνπξηζηηθά ζεκεία) θηι. Γηα θάζε ζθνπφ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ε 

θαηάιιειε λνκηθή βάζε θαη λα πιεξνχληαη ηα θαηάιιεια ερέγγπα γηα ηε δηαζθάιηζε 

ησλ ειεπζεξηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ – ελψ, πηζαλφηαηα, ζχκθσλα κε ηα 

φζα εηπψζεθαλ ζηελ Δλφηεηα 10, λα είλαη ππνρξεσηηθή ε πξνεγνχκελε εθπφλεζε 

ΔΑΠΓ. 

 

 

14.6 Επεξεργαςύα βιομετρικών δεδομϋνων  με ςκοπό την 

αδιαμφιςβότητη ταυτοπούηςη προςώπου 
 

Μία ηδηαίηεξε πεξίπησζε επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ είλαη απηή ησλ βηνκεηξηθψλ 
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δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ ΓΚΠΓ, βηνκεηξηθά δεδνκέλα είλαη δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ εηδηθή ηερληθή επεμεξγαζία 

ζπλδεφκελε κε θπζηθά, βηνινγηθά ή ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά θπζηθνχ πξνζψπνπ 

θαη ηα νπνία επηηξέπνπλ ή επηβεβαηψλνπλ ηελ αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηνπ ελ 

ιφγσ θπζηθνχ πξνζψπνπ, φπσο εηθφλεο πξνζψπνπ ή δαθηπινζθνπηθά δεδνκέλα. 

Οπζηαζηηθά, ηα βηνκεηξηθά δεδνκέλα αθνξνχλ κφληκα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αηφκνπ, 

κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ή επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ κε 

ρξήζε θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ. ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ ηφζν ζσκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην δαθηπιηθφ απνηχπσκα, ην ζρήκα παιάκεο ρεξηνχ, ε ίξηδα 

ηνπ καηηνχ, ε γεσκεηξία ηνπ πξνζψπνπ θηι. φζν θαη ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. ηξφπνο 

βαδίζκαηνο).  

 

πσο ήδε είδακε ζηελ Δλφηεηα 5, ηα βηνκεηξηθά δεδνκέλα, εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ ηεο αδηακθηζβήηεηεο ηαπηνπνίεζεο ελφο πξνζψπνπ, 

ζεσξνχληαη δεδνκέλα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ. Απηή είλαη κία εθ ησλ πνιιψλ 

«θαηλνηνκηψλ» ηνπ ΓΚΓΠ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν λνκηθφ πιαίζην, ζην νπνίν ηα 

δεδνκέλα απηά δελ ζεσξνχληαλ επαίζζεηα. Χζηφζν, παξά ην φηη δελ ήηαλ επαίζζεηα 

δεδνκέλα, νη επξσπατθέο αξρέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ αληηκεηψπηδαλ θάζε ηέηνηα 

επεμεξγαζία σο επεμεξγαζία «ηδηαίηεξεο έληαζεο» θαη κε πνιινχο θηλδχλνπο (θαζψο, 

γηα παξάδεηγκα, ε ζπιινγή βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ελφο ρξήζηε κπνξεί λα γίλεηαη 

εξήκελ ηνπ): απηή ε ζεψξεζε ησλ αξρψλ νπζηαζηηθά «επηθπξψζεθε» κε ην ΓΚΠΓ, 

αθνχ πιένλ θάζε ηέηνηα επεμεξγαζία, γηα λα είλαη επηηξεπηή, πξέπεη επηπξνζζέησο λα 

πιεξνί κία εθ ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΓΚΠΓ. 

 

Έλα βηνκεηξηθφ ζχζηεκα απζεληηθνπνίεζεο ρξήζηε (π.ρ. αλαγλψξηζε κέζσ 

δαθηπιηθνχ απνηππψκαηνο), πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη, ζα πξέπεη λα δηέιζεη απφ 

ηα αθφινπζα ζηάδηα (βι. [87]): 

Α) «Δγγξαθή» ρξήζηε. ην ζηάδην απηφ, πνπ γίλεηαη κία θνξά ζηελ αξρή γηα ηνλ 

θάζε ρξήζηε πνπ ζα απζεληηθνπνηείηαη κέζσ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ βηνκεηξίαο ηνπ (π.ρ. ηνπ 

δαθηπιηθνχ απνηππψκαηνο) κε ρξήζε εηδηθνχ αηζζεηήξα θαη, αθνινχζσο, απφ ηα 

ζηνηρεία βηνκεηξίαο εμάγεηαη ην βηνκεηξηθφ «ζρεδηφηππν» θάζε ρξήζηε: ην 
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ζρεδηφηππν απνηειεί κία δηαξζξσκέλε «ζκίθξπλζε» ηνπ βηνκεηξηθνχ ζηνηρείνπ, ην 

νπνίν απνηειεί έλα είδνο κέηξεζήο ηνπ (ήηνη κνλαδηθφ ζρεδηφηππν γηα ηνλ θάζε 

ρξήζηε, εθφζνλ είλαη κνλαδηθφ γηα ηνλ θαζέλα ην πξσηαξρηθφ βηνκεηξηθφ δεδνκέλν). 

Σέινο, ην ζρεδηφηππν (θαη φρη ην πξσηαξρηθφ βηνκεηξηθφ δεδνκέλα) απνζεθεχεηαη 

είηε ζε κία θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ 

βηνκεηξηθνχ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο είηε ζε κία νπηηθή ή «έμππλε» θάξηα: ζηελ 

πεξίπησζε δε ηεο θάξηαο, νη ρξήζηεο πξνθαλψο κπνξνχλ λα ηε θέξνπλ καδί ηνπο σο 

κέζν αλαγλψξηζεο.  

Β) Απζεληηθνπνίεζε (επαιήζεπζε) ηνπ ρξήζηε. Κάζε θνξά πνπ γηα ην ρξήζηε ρξήδεη 

επαιήζεπζεο ε ηαπηφηεηά ηνπ, γίλεηαη «αλάγλσζε» ηνπ αξρηθνχ βηνκεηξηθνχ ηνπ 

δεδνκέλνπ, ππνινγίδεηαη εθ λένπ ην ζρεδηφηππν θαη ειέγρεηαη αλ ην ζρεδηφηππν πνπ 

ππνινγίζηεθε ηαπηίδεηαη κε απηφ πνπ είλαη γλσζηφ φηη αληηζηνηρεί ζην ρξήζηε (είηε 

απηφ ηεξείηαη ζε βάζε δεδνκέλσλ είηε ζε θάξηα). 

 

 

14.6.1 Έλεγχοσ πρόςβαςησ μϋςω βιομετρικού ςυςτόματοσ 
 

Μία ζπλήζεο ρξήζε βηνκεηξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο ζε 

έλαλ ρψξν – ήηνη λα ειέγρεηαη αθξηβψο πνηνο είλαη ν εηζεξρφκελνο. Απηή ε 

δπλαηφηεηα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ επίηεπμε δηαθφξσλ επηκέξνπο ζθνπψλ, 

ρσξίο φκσο λα είλαη φινη επηηξεπηνί απφ ηε ζθνπηά ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ε Αξρή έρεη ήδε θξίλεη, κε ην πξνεγνχκελν λνκηθφ πιαίζην (πξν 

ΓΚΠΓ), φηη ε ρξήζε βηνκεηξηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηνπ 

σξαξίνπ απφ ππαιιήινπο δελ είλαη επηηξεπηή. πγθεθξηκέλα, φπσο απνηππψλεηαη, 

π.ρ., ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηεο Αξρήο γηα 2014 (ζει. 53), ε Αξρή απαγφξεπζε ηε 

ρξήζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζε Γεκνηηθά θηίξηα θαη λνζνθνκεία, κε ην ζθεπηηθφ 

φηη  ε ρξήζε βηνκεηξηθνχ ζπζηήκαηνο εηζάγεη κηα επαρζή θαη δπζαλάινγε γηα ηα 

ππνθείκελα επεμεξγαζία ζε ζρέζε κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, ρσξίο απηφ λα είλαη 

απαξαίηεην, θαζψο ν έιεγρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί επαξθψο θαη κε άιια 

επηφηεξα ελαιιαθηηθά κέζα, φπσο κε ηε ρξήζε καγλεηηθψλ θαξηψλ ρσξίο βηνκεηξηθά 
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ζηνηρεία, κε ζπλδπαζκφ δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ πξνο επηβεβαίσζε ηεο παξνπζίαο 

ησλ ππαιιήισλ [88]. Καζίζηαηαη απφιπηα ζαθέο φηη κία ηέηνηα επεμεξγαζία, γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, δελ είλαη επηηξεπηή νχηε κε ην ΓΚΠΓ, κε ηνλ νπνίν πιένλ, ην 

ζπλαθέο πιαίζην είλαη αθφκα πην απζηεξφ αθνχ πξφθεηηαη πηα γηα δεδνκέλα εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ. 

 

Μία ηέηνηα επεμεξγαζία ζα κπνξνχζε λα είλαη επηηξεπηή γηα άιινπο ζθνπνχο – π.ρ. 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο ζε εμαηξεηηθά θξίζηκεο εγθαηαζηάζεηο, φπνπ ππάξρνπλ 

κεγάινη θίλδπλνη αζθάιεηαο αλ εηζέιζεη πξφζσπν κε εμνπζηνδνηεκέλν (π.ρ. ζε 

θξίζηκεο εγθαηαζηάζεηο αεξνδξνκίνπ). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη πάλησο λα 

ζπληξέρεη κία πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 9 βάζεη ηεο νπνίαο ζα κπνξνχζε, θαη‘ 

εμαίξεζε, λα είλαη επηηξεπηή ε επεμεξγαζία – γηα παξάδεηγκα, κία πηζαλή εμαίξεζε 

είλαη απηή ηεο παξ. 2 ζηνηρ. δ‘ («ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ιφγνπο 

νπζηαζηηθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ή θξάηνπο κέινπο, 

ην νπνίν είλαη αλάινγν πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν, ζέβεηαη ηελ νπζία ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη πξνβιέπεη θαηάιιεια θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ»).  

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Ζ Γηνίθεζε ελφο θνξέα επηζπκεί ηελ εγθαηάζηαζε 

βηνκεηξηθνχ ζπζηήκαηνο απζεληηθνπνίεζεο εηζεξρνκέλσλ ζηα θηίξηά ηεο, γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ιφγσ ηνπ φηη ππάξρνπλ ηζρπξέο 

ελδείμεηο φηη νη καγλεηηθέο θάξηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο, επεηδή εξγαδφκελνη πνπ αξγνπνξνχλ δίλνπλ ηελ θάξηα ηνπο ζε 

ζπλάδειθφ ηνπο γηα λα ηελ «ρηππήζεη» ηελ ζσζηή ψξα. ρνιηάζηε ηε λνκηκφηεηα 

κίαο ηέηνηαο επεμεξγαζίαο. 
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15. Ειδικϊ θϋματα τεχνολογιών και διαδικαςιών 
 

Πιεζηάδνληαο ζην ηέινο ηνπ παξφληνο πιηθνχ, ζα δψζνπκε έκθαζε ζε θάπνηα 

εηδηθφηεξα ηερλνινγηθά ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη λα έρεη θαλείο ππφςε ηνπ, ζην 

πιαίζην ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ ζηελ πξάμε κε ηνλ ΓΚΠΓ. Σα ζέκαηα απηά 

νπζηαζηηθά δελ πεξηγξάθνληαη ξεηά εληφο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ΓΚΠΓ – δειαδή δελ ζα 

ηα βξεη θαλείο αλαδεηψληαο ηα εληφο ηνπ (ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πιεηνςεθία απηψλ). 

Χζηφζν, απνξξένπλ θαη‘ νπζίαλ απφ ηηο γεληθφηεξεο ππνρξεψζεηο πνπ ζέηεη ν ΓΚΠΓ. 

 

15.1 Πολιτικό αςφϊλειασ  
 

H πνιηηηθή αζθάιεηαο (security policy) απνηειεί ζεκειηψδε ιίζν γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ δεδνκέλσλ (φρη κφλν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αιιά θάζε είδνπο πιεξνθνξίαο) 

πνπ επεμεξγάδεηαη έλαο νξγαληζκφο. Οπζηαζηηθά, ε πνιηηηθή αζθάιεηαο είλαη έλα 

θείκελν, εγθεθξηκέλν απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, ην νπνίν απνηππψλεη ηνπο 

γεληθνχο ζηφρνπο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ, πξνζδηνξίδνληαο θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί ν 

νξγαληζκφο ζηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο. Αλ θαη ν φξνο «πνιηηηθή αζθάιεηαο» ζηελ 

πξάμε ρξεζηκνπνηείηαη κε δηάθνξεο έλλνηεο, ε πην θιαζηθή ηνπ εξκελεία είλαη φηη 

πξφθεηηαη γηα έλα θείκελν γεληθνχ ραξαθηήξα, ην νπνίν θαηά θαλφλα δελ αλακέλεηαη 

λα κεηαβάιιεηαη ζπρλά θαη πεξηγξάθεη κφλν ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη φρη ηνπο 

ηξφπνπο επίηεπμήο ηνπο [97].   

 

Μία πνιηηηθή αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα «ζπλνδεχεηαη» απφ εηδηθφηεξα θείκελα, πνπ 

είζηζηαη λα ιέγνληαη «ηνκεαθέο πνιηηηθέο αζθάιεηαο», ηα νπνία είλαη επηκέξνπο 

πνιηηηθέο (ζχλνιν θαλφλσλ): θάζε κία θαιχπηεη θάπνην εηδηθφ ζέκα θαη απεπζχλεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

επηκέξνπο πνιηηηθψλ είλαη ε πνιηηηθή ειέγρνπ πξφζβαζεο, ε πνιηηηθή ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ε πνιηηηθή αληηγξάθσλ αζθαιείαο, ε πνιηηηθή αζθάιεηαο 

επηθνηλσληψλ, ε πνιηηηθή απνζπψκελσλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ, ε πνιηηηθή νξζήο 

επηινγήο ζπλζεκαηηθψλ (passwords) θ.α. Πνιχ ζπρλά, ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο 

πνιηηηθψλ πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν ζρέδην αζθάιεηαο (security plan). Οη επηκέξνπο 
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πνιηηηθέο, εθφζνλ εμεηδηθεχνπλ θαλφλεο θαη κέηξα πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, ζα 

πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ζίγνπξα φηαλ αλαθχπηεη 

αλάγθε αιιαγήο (π.ρ. αλ ιάβεη ρψξα πεξηζηαηηθφ παξαβίαζεο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη φηη θάπνηα 

επηκέξνπο πνιηηηθή αζθάιεηαο ρξήδεη ηξνπνπνίεζεο πξνο απνθπγή αληίζηνηρνπ 

πεξηζηαηηθνχ ζην κέιινλ). 

 

H γεληθή πνιηηηθή αζθάιεηαο, φπσο θαη νη επηκέξνπο πνιηηηθέο, πξέπεη λα 

θνηλνπνηνχληαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ
84

, λα είλαη εχθνια θαηαλνεηέο θαη 

εθαξκφζηκεο. Γηα ηε ζσζηή θαηάξηηζε ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα 

ππάξμεη πξνεγνπκέλσο δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αζθάιεηαο (βι. Δλφηεηα 

10).   

Ζ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο νπζηαζηηθά ππάξρεη θαη ζην ΓΚΠΓ, αλ θαη ίζσο 

φρη μεθάζαξα δηαηππσκέλε: ζπγθεθξηκέλα, φπσο είδακε θαη ζηελ Δλφηεηα 10,  ην 

άξζξν 24 ηνπ ΓΚΠΓ νξίδεη φηη κεηαμχ ησλ κέηξσλ πνπ ελδερνκέλσο είλαη 

απαξαίηεην λα ιάβεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη θαη λα 

κπνξεί λα απνδεηθλχεη φηη ε επεμεξγαζία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ ΓΚΠΓ είλαη 

θαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Μία πνιηηηθή αζθάιεηαο, φπσο πεξηγξάθεηαη εδψ, απνηειεί κία έθθαλζε 

– πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αζθάιεηα, άξα ζηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ην άξζξν 32 - κίαο 

ηέηνηαο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ. 

 Ζ πνιηηηθή αζθάιεηαο είλαη επίζεο ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηελ αξρή ηεο 

ινγνδνζίαο ηνπ ΓΚΠΓ. Πνιχ δχζθνια κπνξεί έλαο θνξέαο λα απνδείμεη φηη, 

αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ, έρεη πξνβεί ζηηο απνιχησο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αζθάιεηα εάλ δελ ππάξρεη πνιηηηθή αζθάιεηαο 

ή αλ ππάξρεη θαη δελ εθαξκφδεηαη. 

 

Μία ρξήζηκε πεγή γηα πνιηηηθέο θαη ζρέδηα αζθαιείαο είλαη ην [90].   

                                                           
84

 Βέβαηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, θάπνηεο ηνκεαθέο πνιηηηθέο απεπζχλνληαη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ 
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15.2 ύςτημα Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ - Οργανωτικϊ και τεχνικϊ 

μϋτρα αςφϊλειασ  
 

πσο είδακε ζηελ Δλφηεηα 10, ν ΓΚΠΓ πξνθξίλεη νπζηαζηηθά ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ (risk management) σο πξνο ηελ αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ, ηεθκεξησκέλα, νη ζσζηέο απνθάζεηο γηα ηα 

κέηξα αζθάιεηαο πνπ ζα πινπνηεζνχλ. Με άιια ιφγηα, δελ νξίδνληαη θαη‘ αξράο 

ππνρξεσηηθά κέηξα αζθάιεηαο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη θάζε ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο θαη εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία, αλεμαξηήησο ησλ άιισλ παξακέηξσλ 

απηήο (ε θχζε ηεο, ην είδνο θαη ην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ, ε ζνβαξφηεηα ησλ 

ζπλεπεηψλ γηα ηα ζηγφκελα πξφζσπα ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα) αιιά απηά πξέπεη λα απνθαζίδνληαη, λα πινπνηνχληαη, λα 

εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη λα επηθαηξνπνηνχληαη ζην πιαίζην ελφο 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο: έλα ηέηνην χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ (ζηηο νπνίεο πιεξνθνξίεο αλήθνπλ πξνθαλψο θαη ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα) νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ, νδεγηψλ θαη πφξσλ 

πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρεη ζέζεη ν νξγαληζκφο 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ [97]. Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο πξέπεη 

λα έρεη ηε ζπλερή ζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ζε αλψηαην επίπεδν: ε θαζηέξσζε, ε 

ζπληήξεζε θαη ε δηαξθήο επηθαηξνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ ηζρπξή έλδεημε φηη ν νξγαληζκφο είλαη ζε ζέζε λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ έρεη θαζνξίζεη [97].  

 

Οη ζηφρνη ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ έρεη πξνδηαγξάςεη ν νξγαληζκφο, 

νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε κειέηε αλάιπζεο θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ζ έλλνηα ηεο αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (ε νπνία 

είλαη επξχηεξε θαη αθνξά ηελ αζθάιεηα θάζε πιεξνθνξίαο, φρη κφλν ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ) ζπλίζηαηαη ζηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ αγαζψλ 

(πφξσλ) πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο
85

, ηεο απνηίκεζεο ησλ απεηιψλ γηα θάζε έλα εμ 

                                                           
85

 Δθφζνλ εζηηάδνπκε ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα αγαζά είλαη ηα ίδηα ηα 

δεδνκέλα αιιά θαη θάζε πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ 



331 

 

απηψλ (φπνπ σο απεηιή νξίδεηαη κία δπλεηηθή αηηία πξφθιεζεο πεξηζηαηηθνχ 

παξαβίαζεο αζθάιεηαο), ησλ εππαζεηψλ ηνπ θάζε αγαζνχ (φπνπ σο εππάζεηα νξίδεηαη 

έλα «αδχλαην» ζεκείν πνπ ζα κπνξνχζε λα επηηξέςεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε/εθδήισζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ απεηιψλ), θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

θηλδχλνπ (ηη ζπλεπάγεηαη, ηειηθά, σο πξνο ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ, ε 

εθδήισζε κηαο απεηιήο). 

 

Παξάδεηγκα: Γηα έλαλ απιφ ζηαζκφ εξγαζίαο ελφο θνξέα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (ζπλδέεηαη κε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ 

πνπ ηεξεί ν θνξέαο κέζσ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ, αιιά νη ρξήζηεο ηνπ ζηαζκνχ 

εξγαζίαο κπνξνχλ λα απνζεθεχνπλ θαη αληίγξαθα ηνπηθά), σο απεηιή κπνξεί λα 

ζεσξεζεί έλα θπζηθφ θαηλφκελν (π.ρ. πιεκκχξα, θσηηά), έλα πξφβιεκα ηερληθήο 

θχζεο (π.ρ. αζηνρία ηνπ «ζθιεξνχ» δίζθνπ, βιάβε ζπζθεπήο δηθηχνπ, αζηνρία 

ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο θ.α.), κία θαθφβνπιε ελέξγεηα απφ άλζξσπν (π.ρ. εμσηεξηθφο 

εηζβνιέαο, θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, θινπή θ.α.) ή θαη κία αζέιεηε ελέξγεηα 

θαιφβνπινπ ρξήζηε (π.ρ. θαηά ιάζνο δηαγξαθή αξρείνπ, θαηά ιάζνο απνζηνιή ζε 

ιάζνο παξαιήπηε θ.α.). πλαθείο εππάζεηεο κπνξνχλ λα είλαη π.ρ. ε έιιεηςε 

δηαδηθαζηψλ απφζπξζεο ή/θαη ζπληήξεζεο πιηθνχ, έιιεηςε ηεθκεξίσζεο εθαξκνγψλ, 

κε ηήξεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο, ρξήζε κε αζθαιψλ δηθηχσλ, εππάζεηεο θηηξίνπ 

σο πξνο θπζηθά θαηλφκελα, θ.α. Κάπνηεο δε εππάζεηεο είλαη «αλαπφθεπθηεο». 

 

ε θάζε κεζνδνινγία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ν θίλδπλνο (risk) πξνθχπηεη σο 

ζπλάξηεζε ηφζν ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα επέιζνπλ, ζε πεξίπησζε εθδήισζεο 

ζπγθεθξηκέλεο απεηιήο ζε ζπγθεθξηκέλν αγαζφ, φζν θαη ηεο πηζαλφηεηαο εθδήισζεο 

ηεο απεηιήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο εθδήισζεο ηεο απεηιήο 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηπρφλ ππάξρνληα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ήδε είλαη ζε 

εθαξκνγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απεηιήο. 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ – νη νπνίεο κεζνδνινγίεο είλαη γεληθφηεξεο θαη αθνξνχλ θάζε 

πιεξνθνξία πνπ επεμεξγάδεηαη έλαο νξγαληζκφο θαη φρη κφλν πξνζσπηθά δεδνκέλα 

(βι. ζρεηηθά θαη Δλφηεηα 10). Πξνθαλψο, νη ελ ιφγσ κεζνδνινγίεο κπνξνχλ λα 
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πξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αζθάιεηαο 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίεο «θαηεπζχλνπλ» ηνλ 

νξγαληζκφ ζην λα εθπνλήζεη νξζά ηα βήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ – ήηνη λα 

εθηηκήζεη ηηο απεηιέο, ηηο εππάζεηεο θαη ηνπο θηλδχλνπο – θαζψο επίζεο θαη λα ιάβεη 

απνθάζεηο, ηεθκεξησκέλα, γηα ηελ αλάγθε ή κε ιήςεο πξφζζεησλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο. Ο ΓΚΠΓ δελ πξνθξίλεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία – θαη νχηε 

είλαη ππνρξεσηηθφ λα αθνινπζεζεί, απφ έλαλ νξγαληζκφ, ππνρξεσηηθά κία εθ ησλ 

γλσζηψλ κεζνδνινγηψλ. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα κπνξεί ηειηθά ν νξγαληζκφο, 

ζχκθσλα θαη κε ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο, λα απνδεηθλχεη φηη ιακβάλεη ηα δένληα 

κέηξα αζθάιεηαο ελ φςεη ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ θάζε επεμεξγαζία. 

 

Αλ θαη, φπσο αλαθέξζεθε, θακία ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

αζθάιεηαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, ρξήζηκν είλαη λα γίλεη κία αλαθνξά ζε κία 

κεζνδνινγία πνπ αλέπηπμε ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφ Κπβεξλναζθάιεηαο (ENISA) 

[91]. O ιφγνο είλαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία είλαη εηδηθά πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ – νπφηε ε απνηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε 

πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο γίλεηαη κε απηφ σο γλψκνλα. Ζ κεζνδνινγία 

απηή απεπζχλεηαη ηδίσο ζε κηθξν-κεζαίεο επηρεηξήζεηο, σζηφζν κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί θαη απφ ζχλνιν δεκνζίσλ θνξέσλ. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο κεζνδνινγίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αζθάιεηαο θαηαιήγνπλ ζε έλα 

ζχλνιν κέηξσλ αζθάιεηαο, θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα επηιεγνχλ απφ ηνλ 

νξγαληζκφ πνπ εθπνλεί ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ σο απνηέιεζκα απηήο αθξηβψο ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε σο άλσ αλαθεξζείζα κεζνδνινγία ηνπ 

ENISA παξαζέηεη έλα ζχλνιν κέηξσλ αζθάιεηαο, βαζηζκέλε ζηελ αληίζηνηρε ιίζηα 

ηνπ πξνηχπνπ ISO 27001. Οπζηαζηηθά, ε κεζνδνινγία πξνηείλεη, κε βάζε ηελ έθβαζε 

ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ
86

 (π.ρ. εάλ ν 

                                                           
86

 πσο εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ζην [91], “(…) The matching of measures to specific risk levels should 

not be perceived as absolute. Depending on the context of the personal data processing, the 

organization can consider adopting additional measures, even if they are assigned to a higher level of 

risk. Furthermore, the proposed list of measures does not take into account other additional sector 

specific security requirements, as well as specific regulatory obligations (…). In an attempt to further 

facilitate this procedure a mapping of the proposed group of measures with the ISO/IEC 27001:2013 

security controls is also included‖. 
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θίλδπλνο είλαη πςειφο, απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα κέηξα απφ φ,ηη αλ θξίλεηαη 

ρακειφο). 

 

Σα κέηξα αζθάιεηαο εληάζζνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: ζηα νξγαλσηηθά κέηξα 

αζθάιεηαο θαη ζηα ηερληθά κέηξα αζθάιεηαο. Με απιά ιφγηα, ζηελ πξψηε 

θαηεγνξία εληάζζνληαη δηαδηθαζίεο νξγαλσζηαθνχ ραξαθηήξα ελψ ζηε δεχηεξε 

εληάζζνληαη κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο πινπνηήζεηο ηερληθνχ 

ραξαθηήξα. Τπάξρνπλ επηθαιχςεηο θαη ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ: γηα 

παξάδεηγκα, ε δηαρείξηζε ρξεζηψλ ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (ήηνη ε ιήςε 

απνθάζεσλ σο πξνο ηη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζα έρεη θάζε ρξήζηεο, είηε εζσηεξηθφο 

είηε εμσηεξηθφο, ηη ζα ζπκβαίλεη κε ηελ απνρψξεζε ππαιιήινπ ή ηελ κεηαθίλεζή ηνπ 

ζε άιινλ ηνκέα/γξαθείν θηι.) είλαη έλα κέηξν νξγαλσηηθφ, φκσο ε πινπνίεζε ζηελ 

πξάμε ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηε δηαρείξηζε ρξεζηψλ ελέρεη θαη 

πινπνίεζε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ ειέγρνπ πξφζβαζεο, πνπ είλαη έλα ακηγψο 

ηερληθφ κέηξν αζθάιεηαο.  

 

ην ππφινηπν ηεο ππν-ελφηεηαο παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο νξγαλσηηθψλ 

θαη ηερληθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο. Ζ θάζε κία εμ απηψλ αθήλεη πεξηζψξην γηα 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πινπνίεζεο, αλαιφγσο κε ηηο εηδηθέο απνθάζεηο πνπ ζα ιάβεη 

ν νξγαληζκφο ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ – ελψ, επηπξνζζέησο, θάπνηεο εμ 

απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ κέηξσλ αζθάιεηαο ελδέρεηαη λα είλαη άλεπ αληηθεηκέλνπ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νξγαληζκψλ. Σν πψο ζα πινπνηνχληαη ζηελ πξάμε  νη ελ ιφγσ 

θαηεγνξίεο κέηξσλ αζθάιεηαο (εάλ θξηζεί αλαγθαία, απφ ηνλ νξγαληζκφ, ε 

πινπνίεζή ηνπο) κπνξεί λα απνηππψλεηαη ζε ηνκεαθέο πνιηηηθέο αζθάιεηαο (βι. 

ππνελφηεηα 15.1). 

 

15.2.1 Οργανωτικϊ μϋτρα αςφϊλειασ 

  

15.2.1.1 Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ/πζηεκάησλ 

 

Γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ, κέζσ ησλ 

νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία (θαη) πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη 
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επηθνξηηζκέλνη αξκφδηνη άλζξσπνη κε αξκνδηφηεηεο επίβιεςεο, παξαθνινχζεζεο, 

ειέγρνπ εθαξκνγήο πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη κέηξσλ αζθάιεηαο, θαζψο θαη 

εηζήγεζεο γηα βειηηψζεηο/αλαζεσξήζεηο κέηξσλ αζθάιεηαο ή/θαη πνιηηηθψλ 

αζθάιεηαο. Πξνο ηνχην, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη δηαθξηηή ζέζε ππεπζχλνπ 

αζθαιείαο πιεξνθνξηψλ/ζπζηεκάησλ (ελδερνκέλσο λα απνηειείηαη νκάδα αηφκσλ), 

κε ζαθψο πξνδηαγεγξακκέλεο θαη θαηαγεγξακκέλεο αξκνδηφηεηεο. Ο ξφινο ηνπ 

ππεπζχλνπ αζθαιείαο είλαη θαίξηνο θαη γηα ηελ εθπφλεζε δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, αιιά 

θαη ζε ηπρφλ εθπφλεζε ΔΑΠΓ.  

 

Δίλαη απηνλφεην φηη έλαο ηέηνηνο ξφινο πξέπεη λα αλαηίζεηαη ζε άηνκν πνπ δηαζέηεη 

ηα απαξαίηεηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα απφ πιεπξάο ηερληθψλ γλψζεσλ (π.ρ. 

γλψζεσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ) θαη πξνζσπηθήο 

αθεξαηφηεηαο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ.  

 

Τπελζπκίδεηαη φηη, φπσο είδακε θαη ζηελ Δλφηεηα 9, ζε έλαλ ηέηνην ξφιν εληφο ελφο 

νξγαληζκνχ δελ ζα πξέπεη λα αλαηεζεί θαη ξφινο ΤΠΓ. 

 

15.2.1.2 Γηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 

Κάζε χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ πξνβιέπεη ηελ ζέζπηζε ζαθνχο 

δηαδηθαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε/αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο ηεο 

αζθάιεηαο. Αληηζηνίρσο πξέπεη λα ππάξρεη κία δηαδηθαζία εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε 

πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ: κηα ηέηνηα δηαδηθαζία ζα ήηαλ 

νχησο ή άιισο ππνρξεσηηθή, πνιιψ δε κάιινλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ΓΚΠΓ ζέηεη θαη 

θάπνηεο εηδηθέο ππνρξεψζεηο σο πξνο απηφ ην δήηεκα (φπσο ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο 

ζηελ Αξρή, αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ έηζη ψζηε, αλ είλαη πςεινί, λα ελεκεξσζνχλ 

ακειιεηί ηα ζηγφκελα πξφζσπα θηι.). 

 

Μία ηέηνηα δηαδηθαζία – ε νπνία δένλ είλαη λα είλαη θαηαγεγξακκέλε ζε κία 

αληίζηνηρε πνιηηηθή – ζα πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα απνζαθελίδεη πνηεο πεξηπηψζεηο 

ζεσξνχληαη πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη λα πεξηγξάθεη ηνλ 

ηξφπν αλαθνξάο ησλ πεξηζηαηηθψλ απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε εξγαδφκελν αληηιεθζεί ηελ 
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χπαξμε θάπνηνπ (είηε απηφ έιαβε ρψξα θαη δελ είλαη πηα ζε εμέιημε είηε είλαη αθφκα 

ζε εμέιημε).   

 

 Χο ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα, νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη, π.ρ., 

αλ ραζεί έγγξαθν κε πξνζσπηθά δεδνκέλα (είηε ζε έληππε κνξθή είηε ζε 

ςεθηαθή – π.ρ. απψιεηα usb stick πνπ πεξηείρε έγγξαθα) ή αλ δηαπηζηψζνπλ 

«χπνπην» εηζεξρφκελν ειεθηξνληθφ κήλπκα ή θάπνηα δηαθνξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίνλ εξγάδνληαη, απηφ ζα πξέπεη 

ακειιεηί λα θνηλνπνηεζεί ζηα θαηάιιεια άηνκα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ βάζεη 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο: ηφζν ην πνηα είλαη ηα άηνκα πνπ πξέπεη λα 

ελεκεξσζνχλ, φζν θαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ, πξέπεη 

λα είλαη ζαθψο θαηαγεγξακκέλα. 

 

 

15.2.1.3 ρέδην αλάθακςεο απφ θαηαζηξνθέο 
 

Έλα πεξηζηαηηθφ παξαβίαζεο δεδνκέλσλ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε έλα ζνβαξφ δήηεκα 

πνπ λα πιήμεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ελ γέλεη ηελ 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ψζηε λα απαηηνχληαη δξαζηηθά κέηξα 

πξνθεηκέλνπ ν νξγαληζκφο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαθάκςεη: γηα παξάδεηγκα, αλ ν 

θεληξηθφο εμππεξεηεηήο Γηαδηθηχνπ (web server) ελφο θνξέα «θαηαξξεχζεη» πιήξσο 

(π.ρ. ιφγσ κεγάιεο ηερληθήο βιάβεο ή ιφγσ θπζηθήο θαηαζηξνθήο ή ιφγσ εθηελνχο 

δηαδηθηπαθήο επίζεζεο), έηζη ψζηε λα κελ είλαη εθηθηφ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα 

λα είλαη μαλά ιεηηνπξγηθφο, ζα πξέπεη λα έρεη πξνζρεδηαζηεί κία δηαδηθαζία πνπ ζα 

επηηξέςεη ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηεο θεληξηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ θνξέα.  

 

Έλα ζρέδην αλάθακςεο απφ θαηαζηξνθέο πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζα αθνινπζνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε πεξηπηψζεηο 

εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ ζεκαληηθνχ εχξνπο θαη δπζθνιίαο.   Πξέπεη θαη‘ ειάρηζην λα 

πεξηγξάθεη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ζα ελεξγνπνηείηαη (ην ζρέδην), θαζψο επίζεο 

θαη λα νξίδεη ηνπο ζρεηηθνχο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 

ζπληειέζνπλ ζηελ πινπνίεζή ηνπ. Έλα ηέηνην ζρέδην αλακέλεηαη λα είλαη 
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πξνζαλαηνιηζκέλν ζηα επηκέξνπο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ελφο νξγαληζκνχ – θαη, 

άξα, είλαη κνλαδηθφ γηα ηνλ θάζε νξγαληζκφ. Θα πξέπεη λα επηθαηξνπνηείηαη κεηά απφ 

θάζε ζεκαληηθή αιιαγή ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, αιιά θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ κε εθηέιεζε δνθηκψλ γηα δηάθνξα ζελάξηα ελεξγνπνίεζήο 

ηνπ. 

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζρεδίνπ αλάθακςεο απφ 

θαηαζηξνθέο ππάξρνπλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο
87

.  

 

 

15.2.1.4 Τπνρξέσζε εκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ 
 

Οη ππάιιεινη (κφληκνη, ζπκβαζηνχρνη, επνρηθνί), θαζψο θαη νη εμσηεξηθνί 

ζπλεξγάηεο πνπ εμνπζηνδνηνχληαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα, 

πξέπεη λα δεζκεχνληαη εγγξάθσο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηεο ερεκχζεηαο θαη ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο θαη κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο. 

Ο νξγαληζκφο, σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, νθείιεη λα θάλεη ηηο δένπζεο ελέξγεηεο 

ψζηε λα δηαζθαιίδεη θαη‘ ειάρηζηνλ, φηη φινη νη εξγαδφκελνη είλαη πιήξσο ελήκεξνη 

γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο: ε ππνρξέσζε απηή πξνθχπηεη νπζηαζηηθά θαη απφ ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 4 ηνπ ΓΚΠΓ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο θαη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ιακβάλνπλ κέηξα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

φηη θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή 

ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία ην νπνίν έρεη πξφζβαζε ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ηα επεμεξγάδεηαη κφλν θαη' εληνιή ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο». 

 

 Αλ έλαο Γεκφζηνο θνξέαο δελ πξνβεί ζε θακία ηέηνηα ελεκέξσζε πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπ, ζεσξψληαο εθ πξννηκίνπ φηη γλσξίδνπλ φινη ηηο ζπλαθείο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ, π.ρ., απφ ηνλ Κψδηθα Γεκνζίσλ 

Τπαιιήισλ, πνιχ δχζθνια κπνξεί λα απνδείμεη φηη πξνέβε ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδεηαη 

                                                           
87

 Βι. 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/asfaleia/asfaleiaepexergasias/tekmiriwsh

_asfaleia_proswpikwn/metra_asgaleia_proswpikwn/sxedioanakamsisasfaleiaproswpikwnsxedioa

nakamsisasfaleiaproswpikwn (ηειεπηαία πξφζβαζε: Ηαλνπάξηνο 2021). 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/asfaleia/asfaleiaepexergasias/tekmiriwsh_asfaleia_proswpikwn/metra_asgaleia_proswpikwn/sxedioanakamsisasfaleiaproswpikwnsxedioanakamsisasfaleiaproswpikwn
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/asfaleia/asfaleiaepexergasias/tekmiriwsh_asfaleia_proswpikwn/metra_asgaleia_proswpikwn/sxedioanakamsisasfaleiaproswpikwnsxedioanakamsisasfaleiaproswpikwn
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/asfaleia/asfaleiaepexergasias/tekmiriwsh_asfaleia_proswpikwn/metra_asgaleia_proswpikwn/sxedioanakamsisasfaleiaproswpikwnsxedioanakamsisasfaleiaproswpikwn
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(σο νθείιεη, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο). 

 

 

15.2.1.5 Γηαρείξηζε πιεξνθνξηαθψλ αγαζψλ  
 

Γηα ηα αγαζά/πφξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(πέξαλ ησλ ίδησλ ησλ - θπζηθψλ ή ειεθηξνληθψλ - αξρείσλ κε ηα δεδνκέλα, ηέηνηα 

αγαζά κπνξεί λα είλαη πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, πιηζκηθφ (hardware), ζηνηρεία 

δηθηχνπ ηα νπνία ππεηζέξρνληαη ζε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θηι.) ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ηφζν θαηαγξαθή ηνπο φζν θαη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηε 

δηαρείξηζή ηνπο.  

 

Παξάδεηγκα: Οξγαληζκφο ελδερνκέλσο λα θξίλεη ζθφπηκν, ζην πιαίζην δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ πνπ ζα εθπνλήζεη, λα θαηαξηίζεη εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηε δηαρείξηζε 

θνξεηψλ/απνζπψκελσλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ (π.ρ. εμσηεξηθνί «ζθιεξνί» δίζθνη, 

θνξεηνί ππνινγηζηέο θηι.). Μία ηέηνηα δηαδηθαζία/πνιηηηθή ζα κπνξνχζε, γηα 

παξάδεηγκα, λα πεξηιακβάλεη ηελ έγθξηζε αξκφδηνπ πξνζψπνπ γηα ηε κεηαθνξά ελφο 

ηέηνηνπ κέζνπ, πνπ πεξηέρεη πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ 

ππνρξεσηηθή θξππηνγξάθεζε απηνχ ή θαη αθφκα ηελ απαγφξεπζε απνζήθεπζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ αξρείσλ κε πξνζσπηθά δεδνκέλα θ.α.  

 

15.2.1.6 Γηαρείξηζε ρξεζηψλ  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ ζαθψο απνηππσκέλεο δηαδηθαζίεο (ηδαληθά, κία ζε κία 

πνιηηηθή αζθάιεηαο) σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) δηαδηθαζία γηα εηζαγσγή λένπ ρξήζηε ή γηα κεηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ρξεζηψλ (π.ρ. θαηά ηε κεηάζεζε ππαιιήινπ ζε άιιν Γξαθείν/Σκήκα) ζην ζχζηεκα,  

β) δηαδηθαζία γηα ηε δηαγξαθή κε ελεξγνχ ρξήζηε (π.ρ. ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο 

ππαιιήινπ), 

γ) θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ζε νκάδεο αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο 

πνπ απηνί έρνπλ ζηνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο (ηα νπνία δηθαηψκαηα ζα πξέπεη λα 

απνθαζίδνληαη ζηελ βάζε ηεο ιεγφκελεο αξρήο «need-to-know» - δειαδή, ν θάζε 
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εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα κφλν εθφζνλ απηφ 

είλαη αλαγθαίν κε βάζε ην ξφιν/θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί – θαη φρη ζε 

πεξηζζφηεξα πξνζσπηθά δεδνκέλα απφ φ,ηη ηα θαζήθνληά ηνπ απαηηνχλ).  

 

Ζ δηαρείξηζε ρξεζηψλ αθνξά θαη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (π.ρ. πξνζσπηθφ 

εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία πνπ έρεη πξφζβαζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα). 

 

15.2.1.7 Δθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία 
 

Οη ζπκβάζεηο (ή άιιεο λνκηθέο πξάμεηο) κεηαμχ ελφο ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θαη 

εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν πνπ λα 

δηαζθαιίδεη φηη νη ηειεπηαίνη γλσξίδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο νη νπνίεο απνξξένπλ 

απφ ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ – εηδηθφηεξα δε φηη 

νη εθηεινχληεο δξνπλ κφλν θαη‘ εληνιή ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, ππφθεηληαη ζε 

θαζεζηψο ερεκχζεηαο/εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη φηη εθαξκφδνπλ ηηο θαηάιιειεο 

πνιηηηθέο αζθάιεηαο. 

 

πσο είδακε ζηελ Δλφηεηα 7, ν ΓΚΠΓ δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην πεξηερφκελν ησλ 

ζπκβάζεσλ (ή άιισλ λνκηθψλ πξάμεσλ) κεηαμχ ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο θαη 

εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζίαο, ζέηνληαο ζρεηηθψο εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο (βι. 

άξζξν 28 παξ. 3 ηνπ ΓΚΠΓ). 

 

15.2.1.8 Καηαζηξνθή δεδνκέλσλ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αξρή ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο πεξηφδνπ απνζήθεπζεο (άξζξν 5 

ηνπ ΓΚΠΓ), είλαη θξίζηκν λα δηαζθαιίδεηαη φηη, θαηά ηε δηαγξαθή/θαηαζηξνθή 

αξρείσλ κε πξνζσπηθά δεδνκέλα – είηε έγραξηα είηε ειεθηξνληθά – απηή γίλεηαη κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη εθηθηή ε αλάθηεζε ησλ αξρείσλ. Με άιια ιφγηα, 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ζαθείο δηαδηθαζίεο/πνιηηηθέο αλαθνξηθά κε ηελ αζθαιή 

θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ξίςε εληχπσλ κε πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε 

θάδν απνξξηκκάησλ δελ απνηειεί κία δηαδηθαζία αζθαινχο θαηαζηξνθήο ησλ 

εληχπσλ: αλη‘ απηνχ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί, π.ρ., θαηαζηξνθέαο εγγξάθσλ. 

Αληίζηνηρα, θαη ζηα ειεθηξνληθά αξρεία, ε απιή δηαγξαθή ηνπ αξρείνπ – αθφκα θαη 



339 

 

απφ ηνλ ιεγφκελν «θάδν αλαθχθισζεο» (recycle bin) – δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα 

φηη ην αξρείν θαζίζηαηαη κε αλαθηήζηκν: αλη‘ απηνχ, ππάξρνπλ, π.ρ., θαηάιιεια 

εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ θαζνιηθή, κε αλαζηξέςηκε, 

δηαγξαθή ειεθηξνληθψλ/ςεθηαθψλ αξρείσλ.   

 

 Ζ Αξρή έρεη εθδψζεη ηελ Οδεγία 1/2005 αλαθνξηθά κε ηελ αζθαιή 

θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ [92].  

 

15.2.1.9 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο απνηειεί έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ νξγαλσηηθφ κέηξν αζθάιεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο απνηειεί κία βαζηθή πεγή γηα πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο δεδνκέλσλ: γηα 

παξάδεηγκα, έλα ζπρλφ θαηλφκελν δηαρξνληθά – φρη κφλν γηα δεκφζηνπο αιιά θαη γηα 

ηδησηηθνχο θνξείο – είλαη ε παξείζθξπζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ ιφγσ ελφο παξαπιαλεηηθνχ θαθφβνπινπ ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο (e-mail) ην νπνίν «άλνημε» θάπνηνο εξγαδφκελνο. Αλ νη εξγαδφκελνη ήηαλ 

ζε ζέζε λα «αλαγλσξίδνπλ» χπνπηα ειεθηξνληθά κελχκαηα, πνιιά εμ απηψλ ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ζα είραλ απνθεπρζεί. 

 

Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη, σο νξγαλσηηθφ κέηξν αζθάιεηαο, λα δηαζθαιίδεη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο δεδνκέλσλ – ην εχξνο θαη ην 

αληηθείκελν ηεο νπνίαο πξνθαλψο ζα πνηθίιεη, αλαιφγσο ηελ θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ 

ζηνπο νπνίνπο ζα απεπζχλεηαη αιιά θαη, βεβαίσο, ηεο θχζεο ησλ επεμεξγαζηψλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη (γηα απηφ θαη νη αλάγθεο 

εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη, ηδαληθά, λα αλαθχπηνπλ θαη λα πξνζδηνξίδνληαη ζην πιαίζην 

κηαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ ζα εθπνλήζεη ν νξγαληζκφο).  Αλαθαιψληαο ηελ αξρή 

ηεο ινγνδνζίαο πνπ εηζάγεη ν ΓΚΠΓ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα 

θαηαδεηθλχεη – εθφζνλ ε εθπαίδεπζε πξνθχπηεη σο αλαγθαίν νξγαλσηηθφ κέηξν 

αζθάιεηαο – φηη αθνινπζεί ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ (π.ρ. κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ θπιιαδίσλ/εληχπσλ, εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ θηι.). 
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Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη επίζεο λα ππνζηεξίδεη ηελ εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε 

αλαθνξηθά κε ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ζην 

αξκφδην πξνο ηνχην πξνζσπηθφ (φπσο, π.ρ., ζε δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ, 

ζηειέρε Σκήκαηνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ θαη Γηθηχσλ θηι.). 

 

15.1.10 Μέηξα θπζηθήο αζθάιεηαο 
 

Καηάιιειεο πνιηηηθέο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη αλαθνξηθά θαη κε ηε θπζηθή 

αζθάιεηα. Δδψ εκπίπηνπλ, κεηαμχ άιισλ, κέηξα γηα ην ρψξν εγθαηάζηαζεο θξίζηκνπ 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (π.ρ. ειεγρφκελε πξφζβαζε 

– πφξηα αζθαιείαο, θιηκαηηζκφο, ππξαλίρλεπζε θηι.), κέηξα αζθάιεηαο γηα ην 

θπζηθφ αξρείν (π.ρ. θιεηδσκέλα ληνπιάπηα), πνιηηηθή «θαζαξνχ γξαθείνπ» θ.α. 

 

15.2.2 Σεχνικϊ μϋτρα αςφϊλειασ 

 

15.2.2.1 Αλαγλψξηζε θαη απζεληηθνπνίεζε 

 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αλαγλψξηζε 

(identification) θαη απζεληηθνπνίεζε (authentication) ρξεζηψλ ζηα ζπζηήκαηά ηνπ: 

απηφ ηζρχεη ηφζν γηα εζσηεξηθνχο ρξήζηεο (εξγαδφκελνπο) φζν θαη γηα εμσηεξηθνχο 

ρξήζηεο (ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν νξγαληζκφο παξέρεη δηαδηθηπαθή ππεξεζία πξνο ην 

θνηλφ, ζηελ νπνία πνιίηεο κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ 

δηαδηθηπαθά αηηήκαηα, εξσηήκαηα θηι. θαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ έθβαζε απηψλ – ή 

θαη λα νινθιεξψλεηαη ε δηεθπεξαίσζή ηνπο – κέζσ δηαδηθηπαθήο πχιεο). Με 

εμνπζηνδνηεκέλεο πξνζβάζεηο, ιφγσ ιαλζαζκέλεο απζεληηθνπνίεζεο ελφο ρξήζηε, 

κπνξνχλ λα επηθέξνπλ εμαηξεηηθά δπζκελείο ζπλέπεηεο. 

 

ηελά ζπλπθαζκέλε κε ηηο έλλνηεο ηεο αλαγλψξηζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο ρξεζηψλ 

είλαη ε έλλνηα ηνπ ειέγρνπ πξφζβαζεο (access control). Γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη θάζε 

ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε κφλν ζηνπο πφξνπο πνπ ηνπ είλαη επηηξεπηφ (βι. ηε 

δηαρείξηζε ρξεζηψλ πνπ ζπδεηήζεθε αλσηέξσ σο νξγαλσηηθφ κέηξν αζθάιεηαο) 
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πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηάιιεινη κεραληζκνί απζεληηθνπνίεζεο, φπσο βέβαηα θαη 

λα έρεη γίλεη ε αλάζεζε θαηάιιεισλ εμνπζηνδνηήζεσλ αλά απζεληηθνπνηεκέλν 

ρξήζηε. Ο πην θιαζηθφο κεραληζκφο απζεληηθνπνίεζεο είλαη ε ρξήζε ζπλζεκαηηθνχ 

(password), αιιά αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ελδέρεηαη ζε 

αξθεηέο πηα πεξηπηψζεηο έλα ζπλζεκαηηθφ λα κελ είλαη αξθεηφ θαη λα απαηηνχληαη 

ηζρπξφηεξνη κεραληζκνί απζεληηθνπνίεζεο – φπσο απζεληηθνπνίεζε πνιιψλ 

παξαγφλησλ (multi-factor authentication), ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά θηι. 

 

Γηαρείξηζε ζπλζεκαηηθψλ 

 

Ζ ρξήζε ζπλζεκαηηθψλ απνηειεί αλακθίβνια ηνλ πην επξέσο δηαδεδνκέλν 

κεραληζκφ απζεληηθνπνίεζεο (ηφζν γηα δεκφζηνπο φζν θαη γηα ηδησηηθνχο θνξείο) 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, θαη έλαλ «αγαπεκέλν» ζηφρν γηα θαθφβνπινπο εηζβνιείο. Καηά 

ζπλέπεηα, πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ζπλζεκαηηθψλ ησλ ρξεζηψλ – ε 

νπνία, ηδαληθά, ζα πξέπεη λα απνηππψλεηαη ζε κία εηδηθή (ηνκεαθή) πνιηηηθή γηα ηα 

ζπλζεκαηηθά («password security policy»).  Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ζπλζεκαηηθψλ 

θαιχπηεη δχν θχξηνπο άμνλεο: 

 

α) Δπηινγή αζθαιψλ (κε πξνβιέςηκσλ) ζπλζεκαηηθψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ. 

Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε δένπζεο ελέξγεηεο ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη 

ρξήζηεο νη νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη απζεληηθνπνηνχληαη, 

κέζσ ζπλζεκαηηθψλ, ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, επηιέγνπλ κε πξνβιέςηκα 

ζπλζεκαηηθά. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ, πέξαλ ηεο θαζνδήγεζεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ 

νη ρξήζηεο, ζα πξέπεη θαη ν νξγαληζκφο κε ηερληθά κέζα λα ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλφλεο γηα ηελ επηινγή ζπλζεκαηηθψλ, έηζη ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ζε έλαλ ρξήζηε 

λα επηιέμεη ζπλζεκαηηθφ πνπ παξαβηάδεη ηνπο θαλφλεο – π.ρ. νξηζκφο ειάρηζηνπ 

επηηξεπηνχ κήθνπο, απαίηεζε γηα ππνρξεσηηθή ρξήζε ηφζν αιθαξηζκεηηθψλ φζν θαη 

κε αιθαξηζκεηηθψλ ραξαθηήξσλ θ.α.  

 

β) Πξνζηαζία ησλ ζπλζεκαηηθψλ. Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη, αθξηβψο ιφγσ ηεο 

θξηζηκφηεηάο ηνπο θαη ησλ ζνβαξψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα αλαθχςνπλ απφ ηπρφλ 

δηαξξνή ηνπο, λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
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ζπλζεκαηηθψλ ησλ ρξεζηψλ. Πξνο ηνχην, βαζηθφο θαλφλαο πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη 

είλαη φηη ηα ζπλζεκαηηθά ησλ ρξεζηψλ δελ ηεξνχληαη απηνχζηα ζε αλαγλψζηκε 

κνξθή: θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη φηη αθελφο, ζε πεξίπησζεο παξαβίαζεο 

ηνπ ζρεηηθνχ αξρείνπ, ν ππνθινπέαο δελ ζα κπνξεί λα «δηαβάζεη» ηα απνζεθεπκέλα 

ζπλζεκαηηθά θαη, αθεηέξνπ, νχηε φζνη έρνπλ λφκηκε πξφζβαζε ζην ζρεηηθφ αξρείν 

ζπλζεκαηηθψλ (π.ρ. νη δηαρεηξηζηέο (administrators) ζπζηεκάησλ) γλσξίδνπλ ηα 

ζπλζεκαηηθά ησλ ρξεζηψλ. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ σο άλσ ζηφρνπ – ήηνη ηελ ηήξεζε ζπλζεκαηηθψλ ζε κε 

αλαγλψζηκε κνξθή θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε λα είλαη εθηθηή ε απζεληηθνπνίεζε 

ρξήζηε πνπ εηζάγεη ην ζσζηφ ζπλζεκαηηθφ – θαιή πξαθηηθή απνηειεί ε ρξήζε κίαο 

θξππηνγξαθηθήο ζπλάξηεζεο θαηαθεξκαηηζκνχ (cryptographic hash function). 

Πξφθεηηαη γηα κία εηδηθνχ ηχπνπ θξππηνγξαθηθή ιεηηνπξγία ε νπνία, κε απιά ιφγηα, 

έρεη ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο:
88

 

i) Μεηαζρεκαηίδεη έλα κήλπκα εηζφδνπ ζε έλα αθαηάιεπην κήλπκα ζηελ έμνδν (ζηελ 

πεξίπησζή καο, ην ζπλζεκαηηθφ κεηαηξέπεηαη ζε θάηη αθαηάιεπην), ε νπνία έμνδνο 

είλαη κε αληηζηξεπηή: γλψζε ηνπ κελχκαηνο εμφδνπ (ην νπνίν νλνκάδεηαη 

«απνηχπσκα» ηνπ αξρηθνχ κελχκαηνο) δελ επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κελχκαηνο 

εηζφδνπ. Απφξξνηα απηήο ηεο ηδηφηεηαο είλαη φηη έζησ θαη κηθξέο αιιαγέο ζε έλα 

κήλπκα επηθέξνπλ κεγάιεο αιιαγέο ζην απνηχπσκά ηνπ. 

ii) Δίλαη πξαθηηθά αδχλαηνλ λα ππάξμνπλ δχν δηαθνξεηηθέο είζνδνη νη νπνίεο λα 

έρνπλ ην ίδην απνηχπσκα. 

 

                                                           
88

 Οη ηδηφηεηεο παξνπζηάδνληαη εδψ κε απιά ιφγηα θαη δελ είλαη απζηεξά καζεκαηηθά δηαηππσκέλεο 

νχηε πιήξεηο, αθνχ θάηη ηέηνην ζα εμέθεπγε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο.  
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H δηαδηθαζία απηή απνηππψλεηαη ζηελ Δηθφλα 13
 
ε νπνία θαηαδεηθλχεη ην ζελάξην 

φπνπ έλαο ρξήζηεο, κφιηο εγγξάθεηαη ζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη θαιείηαη λα 

επηιέμεη ζπλζεκαηηθφ πξνθεηκέλνπ απηφ λα θαηαρσξεζεί, επηιέγεη ηε ιέμε 

«Str0ngpwd!». Ζ ιέμε απηή δελ ζα απνζεθεπηεί ζε θαλέλα αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο: 

αλη‘ απηήο, ην ζχζηεκα ζα ππνινγίζεη ην απνηχπσκα ηεο ιέμεο γηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνχ – ην νπνίν απνηχπσκα, ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε, είλαη 

ε ιέμε «unm6qdy2rfw» - θαη απνζεθεχεη απηφ.  

 

Δάλ ν ρξήζηεο ζπλδεζεί αξγφηεξα θαη πιεθηξνινγήζεη θαηά ηελ απζεληηθνπνίεζή 

ηνπ, π.ρ., έλαλ ραξαθηήξα ιαλζαζκέλα εθ παξαδξνκήο, ην ζχζηεκα ζα ππνινγίζεη ην 

απνηχπσκα ηεο ιέμεο πνπ πιεθηξνιφγεζε ν ρξήζηεο θαη ζα ην ζπγθξίλεη κε απηφ πνπ 

έρεη ήδε απνζεθεπκέλν γηα απηφλ ην ρξήζηε (βι. ηελ Πξνζπάζεηα 1 ζηελ Δηθφλα 13): 

έζησ θαη έλαο κφλν ραξαθηήξαο λα είλαη ιάζνο, ην απνηχπσκα ζα είλαη δηαθνξεηηθφ 

(θαη κάιηζηα, ζα είλαη θαη θαηά πνιχ δηαθνξεηηθφ), νπφηε θαη ν ρξήζηεο δελ ζα 

απζεληηθνπνηεζεί θαη δελ ζα ηνπ επηηξαπεί ε πξφζβαζε. Φπζηθά, εάλ ν ρξήζηεο 

εηζάγεη ην ζσζηφ ζπλζεκαηηθφ (βι. ηελ Πξνζπάζεηα 2 ζηελ Δηθφλα 13), ηφηε ην 

ζχζηεκα ζα είλαη ζε ζέζε, κε αληίζηνηρε ζχγθξηζε, λα απζεληηθνπνηήζεη ην ρξήζηε 

(δειαδή λα ππάξμεη βεβαηφηεηα φηη ν ρξήζηεο εηζήγαγε ην ζσζηφ ζπλζεκαηηθφ θαη 

λα ηνπ επηηξέςεη πξφζβαζε) παξφιν πνπ ην ίδην ην ζχζηεκα δελ «γλσξίδεη» ην 

αξρηθφ ζπλζεκαηηθφ αθνχ δελ ην ηεξεί. Σέινο, ιφγσ ηεο κε αληηζηξεςηκφηεηαο ηεο 

ζπλάξηεζεο θαηαθεξκαηηζκνχ, δελ κπνξεί θάπνηνο πνπ ζα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην 

αξρείν ζην νπνίν ηεξνχληαη ηα «απνηππψκαηα» ησλ ζπλζεκαηηθψλ λα ηα αλαζηξέςεη 

θαη λα κάζεη ηα ζπλζεκαηηθά ησλ ρξεζηψλ. 
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Δηθφλα 13 - Υξήζε θξππηνγξαθηθήο ζπλάξηεζεο θαηαθεξκαηηζκνχ γηα απνζήθεπζε 

ζπλζεκαηηθψλ 
 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Πνιίηεο εγγξάθεηαη ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

δεκφζηνπ θνξέα θαη επηιέγεη φλνκα ρξήζηε (login name) θαη ζπλζεκαηηθφ 

(password), εηζάγνληαο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπ, 

φπσο επίζεο θαη κία ειεθηξνληθή δηεχζπλζε. Μεηά απφ εκέξεο δελ ζπκάηαη ην 

ζπλζεκαηηθφ πνπ είρε επηιέμεη θαη δεηάεη, κέζσ ηεο θαηάιιειεο επηινγήο, αλάθηεζε 

ηνπ ζπλζεκαηηθνχ. Αθνινχζσο, ιακβάλεη κήλπκα ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε 

ην νπνίν πεξηέρεη ην ζπλζεκαηηθφ πνπ είρε επηιέμεη. ρνιηάζηε ηε δηαρείξηζε 

ζπλζεκαηηθψλ ηνπ θνξέα, κε βάζε ηα αλσηέξσ (είλαη αζθαιήο ή φρη θαη γηαηί).  

 

 

Αλ θαη ε θξππηνγξαθηθή ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνχ έρεη φπσο είδακε πνιιέο 

επηζπκεηέο ηδηφηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλζεκαηηθψλ, δελ είλαη θαηά θαλφλα 

αξθεηή: αλ έλαο εηζβνιέαο θαηαθέξεη λα «ππνθιέςεη» ην αξρείν απηφ, ηφηε κπνξεί λα 

πξνζπαζήζεη λα «καληέςεη» ζπλζεκαηηθά γηα δηάθνξνπο ρξήζηεο θαη, γηα θάζε ηέηνηα 

«πξφβιεςε» πνπ ζα θάλεη, λα ππνινγίδεη ην απνηχπσκα θαη λα ειέγμεη αλ ηαπηίδεηαη 

κε ην απνηχπσκα πνπ αλαγξάθεηαη ζην αξρείν. Δάλ βξεη ηαχηηζε, έρεη νπζηαζηηθά 
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βξεη («καληέςεη») ην ζπλζεκαηηθφ. Άξα, λαη κελ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

αληηζηξνθήο ηεο θξππηνγξαθηθήο ζπλάξηεζεο θαηαθεξκαηηζκνχ, αιιά ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα «καληέκαηνο» θαη ειέγρνπ αλ ην κάληεκα είλαη ζσζηφ. πλεπψο, αλ 

θάπνηνο ρξήζηεο έρεη επηιέμεη ζπλζεκαηηθφ πνπ κπνξεί λα πξνβιεθζεί, ε ηήξεζε ησλ 

ζπλζεκαηηθψλ ζε κνξθή απνηππσκάησλ δελ είλαη αξθνχλησο απνηειεζκαηηθή. 

Πξνζνρή: ε «πξφβιεςε» ζπλζεκαηηθνχ κπνξεί λα είλαη πνιχ πην εχθνιε απφ φ,ηη 

λνκίδνπκε δηφηη ππάξρνπλ θαηάιιεια εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ κπνξνχλ κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν λα βξνπλ ζπλζεκαηηθά δνζέλησλ ησλ απνηππσκάησλ ηνπο, αμηνπνηψληαο – 

κεηαμχ άιισλ - πνιχ κεγάιεο ιίζηεο ιέμεσλ («ιεμηθά») κε πηζαλά ζπλζεκαηηθά. 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλσηέξνπ θηλδχλνπ, ζα πξέπεη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

απνηππψκαηνο ελφο ζπλζεκαηηθνχ λα ππεηζέξρεηαη θαη κία πξφζζεηε ηπραία 

πνζφηεηα: απηήλ ηελ πνζφηεηα (πνπ είζηζηαη λα απνθαιείηαη «salt») δελ ηελ μέξεη 

νχηε ν ρξήζηεο, αθνχ παξάγεηαη εμ αξρήο απφ ην ίδην ην ζχζηεκα θαηά ηελ επηινγή 

ηνπ ζπλζεκαηηθνχ πνπ θάλεη ν ρξήζηεο. Σν «salt» είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε ρξήζηε.  

Γηα παξάδεηγκα, επηζηξέθνληαο ζην παξάδεηγκα ηεο Δηθφλα 13, αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη 

ην ζπλζεκαηηθφ Str0ngpwd! , ηφηε ην ζχζηεκα ζα δεκηνπξγήζεη κία ηπραία 

ζπκβνινζεηξά σο «salt»  - έζησ, π.ρ. f1ndDre7 – θαη αθνινχζσο ζα ππνινγίζεη ην 

απνηχπσκα ηεο «επαπμεκέλεο» ζπκβνινζεηξάο Str0ngpwd!f1ndDre7 (αληί γηα ην 

απνηχπσκα ηνπ ζπλζεκαηηθνχ Str0ngpwd!). Κάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο ζα επηρεηξεί 

λα απζεληηθνπνηεζεί εηζάγνληαο ην ζπλζεκαηηθφ ηνπ, ηφηε ην ζχζηεκα – πνπ ηεξεί ην 

«salt» πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θάζε ρξήζηε – ζα ππνινγίδεη ην απνηχπσκα ηεο 

ζπκβνινζεηξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιέμε πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο «επαπμεκέλε» κε 

ην «salt» απηνχ θαη αθνινχζσο ζα θάλεη ηνλ έιεγρν αλ ην απνηέιεζκα ηαπηίδεηαη κε 

ην απνηχπσκα ην νπνίν ηεξεί γηα ηνλ ελ ιφγσ ρξήζηε. 

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλνληαη ηα εμήο: i) αθφκα θαη αλ δχν ρξήζηεο επηιέμνπλ 

ίδηα ζπλζεκαηηθά, ηα αληίζηνηρα απνηππψκαηά ηνπο ζα είλαη δηαθνξεηηθά, ii) 

δπζθνιεχεη ζεκαληηθά θάζε πξνζπάζεηα θαθφβνπινπ εηζβνιέα λα «καληέςεη» 

ζπλζεκαηηθφ, δνζέληνο ελφο απνηππψκαηνο απηνχ πνπ πξνέθπςε θαηά ηνλ ηξφπν πνπ 

πεξηγξάθεθε.  
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Παξάδεηγκα: Οξγαληζκφο δέρεηαη θπβεξλνεπίζεζε θαη γίλεηαη δηαξξνή, πξνο 

άγλσζηνπο ηξίηνπο, ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο 

ηνπ ρξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ απνηππσκάησλ ησλ ζπλζεκαηηθψλ ηνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ είζνδν ζηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο.  

 

ελάξην 1: Αλ γηα ηα απνηππψκαηα ησλ ζπλζεκαηηθψλ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί salt, 

ηφηε νη θίλδπλνη γηα ηνπο ρξήζηεο είλαη πςεινί
89

 θαη ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ ΓΚΠΓ.  

 

ελάξην 2: Αλ γηα ηα απνηππψκαηα ησλ ζπλζεκαηηθψλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί salt ην 

νπνίν φκσο δηέξξεπζε επίζεο, ηφηε νη θίλδπλνη γηα ηνπο ρξήζηεο είλαη πςεινί θαη ζα 

πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ ΓΚΠΓ. 

 

ελάξην 3: Αλ γηα ηα απνηππψκαηα ησλ ζπλζεκαηηθψλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί salt ην 

νπνίν φκσο δελ δηέξξεπζε, θαη εθφζνλ ε ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνχ είλαη αζθαιήο 

θαη ην «salt» κε πξνβιέςηκν, ηφηε νη θίλδπλνη γηα ηνπο ρξήζηεο δελ είλαη πςεινί θαη 

δελ πξνθχπηεη, θαη‘ αξράο, ππνρξέσζε λα ελεκεξσζνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 

ηνπ ΓΚΠΓ. Καιή πξαθηηθή σζηφζν ζα ήηαλ, γηα ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, λα ηνπο 

ελεκεξψζεη δεηψληαο ηνπο λα αιιάμνπλ ην ζπλζεκαηηθφ ηνπο, ηδίσο αλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην θαη ζε άιιεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο/εθαξκνγήο (είλαη πξνο 

ηελ αζθάιεηά ηνπο λα ελεκεξσζνχλ λα ην αιιάμνπλ απφ φπνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ). 

 

 

 

 ε πνιινχο ππάξρεη ζχγρπζε σο πξνο ην φηη κία θξππηνγξαθηθή ζπλάξηεζε 

θαηαθεξκαηηζκνχ (cryptographic hash function) ηαπηίδεηαη κε έλαλ αιγφξηζκν 

θξππηνγξάθεζεο (βι. Δλφηεηα 10). Οη δχν έλλνηεο δελ ηαπηίδνληαη: έλαο 

                                                           
89

 Αθφκα θαη αλ ν νξγαληζκφο εθαξκφδεη πνιηηηθέο γηα ηζρπξά ζπλζεκαηηθά, δελ κπνξεί λα 

απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν θάπνηνο ρξήζηεο λα έρεη επηιέμεη έλα πνπ λα είλαη κελ ζχκθσλν κε ηηο 

πνιηηηθέο αιιά, ηειηθά, λα κπνξεί λα πξνβιεθζεί. Π.ρ. ην ζπλζεκαηηθφ «Passw0rd!» έρεη 

πεξηζζφηεξνπο απφ 8 ραξαθηήξεο, ηφζν θεθαιαίνπο φζν θαη πεδνχο, ελψ επίζεο έρεη θαη αξηζκνχο θαη 

ζεκεία ζηίμεο: παξφια απηά, είλαη εμαηξεηηθά πξνβιέςηκν (ππάξρεη ζε φια ηα «ιεμηθά» καληέκαηνο 

ζπλζεκαηηθψλ). 
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θξππηνγξαθηθφο αιγφξηζκνο είλαη επζέσο θαη επρεξψο αληηζηξεπηφο γηα 

φπνηνλ γλσξίδεη ην θιεηδί απνθξππηνγξάθεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

ζπλαξηήζεηο θαηαθεξκαηηζκνχ δελ είλαη αληηζηξεπηέο (είηε κε ηελ θιαζηθή 

ηνπο ρξήζε φπνπ δελ ππεηζέξρεηαη θιεηδί, είηε αλ ππεηζέξρεηαη θιεηδί ή 

«salt»).  Οη δχν έλλνηεο εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο.  

 

 

Απζεληηθνπνίεζε πνιηηψλ ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

 

Γηα ηηο δηαδηθαζίεο εγγξαθήο θαη απζεληηθνπνίεζεο ρξεζηψλ ζε ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην Πιαίζην Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΤΑΠ Φ.40.4/1/989, ΦΔΚ 1301/Β/2012). 

Σν ελ ιφγσ Πιαίζην θαηεγνξηνπνηεί ζε επίπεδα εκπηζηνζχλεο ηηο ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε βάζε ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο πνιίηεο: ην 

ρακειφηεξν επίπεδν αθνξά ππεξεζίεο πνπ είλαη απιά ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. 

ν πνιίηεο κπνξεί λα «θαηεβάζεη» λφκνπο, εγθπθιίνπο, αιιά φρη λα ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά θάπνην αίηεκα), νπφηε θαη δελ απαηηείηαη θακία ηαπηνπνίεζή ηνπ, θαη ην 

πςειφηεξν αθνξά πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηεθπεξαίσζε αηηήκαηνο πνιίηε 

νινθιεξψλεηαη πιήξσο ειεθηξνληθά θαη αθνξά είηε επαίζζεηα δεδνκέλα είηε 

ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, νπφηε θαη απαηηείηαη ην κέγηζην επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 

Αλαιφγσο ηνπ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο, θαζνξίδεηαη ηφζν ε δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ 

ρξήζηε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο (π.ρ. εάλ γηα ηελ εγγξαθή απαηηείηαη, γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε ηνπ πνιίηε, θπζηθή ηνπ παξνπζία ή φρη) φζν θαη ν κεραληζκφο 

απζεληηθνπνίεζεο. 

 

 

 Δάλ δεκφζηνο νξγαληζκφο, γηα λα απζεληηθνπνηεί ηνπο πνιίηεο ζε ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ παξέρεη, αμηνπνηεί ηελ ππεξεζία 

απζεληηθνπνίεζεο ηνπ TAXISNET, ηφηε νπζηαζηηθά αμηνπνηεί κεραληζκφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην κέγηζην επίπεδν εκπηζηνζχλεο ζχκθσλα κε ην Πιαίζην 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, αθνχ γηα λα ιάβεη 

θάπνηνο δηαπηζηεπηήξηα ηνπ TAXISNET απαηηείηαη πξψηα λα ηαπηνπνηεζεί κε 
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θπζηθή ηνπ παξνπζία.  

 

 

 

15.2.2.2 Αξρεία θαηαγξαθήο 
 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεξεχλεζε θαη αληηκεηψπηζε ελφο πεξηζηαηηθνχ παξαβίαζεο 

ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ, είλαη πνιχ ζπρλά απαξαίηεην λα κειεηεζνχλ 

ελέξγεηεο ρξεζηψλ – είηε εζσηεξηθψλ είηε εμσηεξηθψλ – νη νπνίνη επελέξγεζαλ κε ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ελφο νξγαληζκνχ: γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο θαθφβνπινο 

εμσηεξηθφο εηζβνιέαο θαηάθεξε λα παξεηζθξχζεη ζηα ζπζηήκαηα, ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην θαηφξζσζε. Πξνο ηνχην, θαηάιιεια αξρεία 

θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ (log files) πξέπεη λα ηεξνχληαη, αθξηβψο γηα λα επηηξέπνπλ ηε 

δηεξεχλεζε πεξηζηαηηθψλ.  

 

Ζ ηήξεζε ηέηνησλ αξρείσλ σο κέηξν αζθάιεηαο αλακέλεηαη, κεηαμχ άιισλ, λα 

πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο φπσο θαηαγξαθή επηηπρεκέλσλ θαη απνηπρεκέλσλ 

πξνζπαζεηψλ ζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ, ηφζν ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο φζν 

θαη ζε επίπεδν (web) εθαξκνγψλ. 

 

Δηθφλα 14 - Αξρείν θαηαγξαθήο πξνζβάζεσλ ζε εμππεξεηεηή ηζηνχ (web server) 
 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηνο νξγαληζκφο δηαηεξεί ηζηνζειίδα, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ 

έλαλ εμππεξεηεηή ηζηνχ (web server). Δπεηδή θάζε ηζηνζειίδα κπνξεί αλά πάζα 

ζηηγκή λα γίλεη ζηφρνο δηαδηθηπαθψλ επηζέζεσλ, ζα πξέπεη – γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο 

– λα ηεξνχληαη αξρεία θαηαγξαθήο ησλ πξνζβάζεσλ ζε απηή (ζρεηηθφ ελδεηθηηθφ 
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δείγκα απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 14). Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κία επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, αθνχ νη δηεπζχλζεηο δηαδηθηχνπ (IP δηεπζχλζεηο) 

ησλ επηζθεπηψλ ηεο ηζηνζειίδαο ινγίδνληαη σο πξνζσπηθά δεδνκέλα. πλεπψο, γηα 

απηήλ ηελ επεμεξγαζία πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα παξέρεηαη ελεκέξσζε πξνο ηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ (επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο), φπσο επίζεο θαη λα 

πεξηγξάθεηαη ζην αξρείν δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ (βι. Δλφηεηα 8).    

 

Παξά ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο, ηα αξρεία θαηαγξαθήο ελδέρεηαη λα εγείξνπλ θαη 

δεηήκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, εάλ γίλεη ρξήζε ηνπο γηα άιιν ζθνπφ 

– π.ρ. εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηηήξεζε ηεο δηαδηθηπαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα 

ιακβάλεη κέξηκλα ζην λα δηαζθαιίδεη ηε ζεκηηή επεμεξγαζία ηνπο. Κξίζηκν, κεηαμχ 

άιισλ, είλαη λα θαηαγξάθνληαη θαη νη ελέξγεηεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, 

φπσο επίζεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα ησλ αξρείσλ θαηαγξαθήο. Μία 

ρξήζηκε πεγή είλαη ε [93]. 

 

15.2.2.3 Αληίγξαθα αζθαιείαο  
 

Βαζηθφ κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, αθφκα θαη αλ 

επέιζεη πεξηζηαηηθφ παξαβίαζήο ηεο, είλαη ε χπαξμε αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup) 

γηα ηα αξρεία κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα, αλ αλαθαιέζνπκε ηε 

δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

ζπδεηήζακε ζηελ Δλφηεηα 10, ζε πεξίπησζε, π.ρ., πνπ νξγαληζκφο πιεγεί απφ 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ηχπνπ ransomware θαη θαηαζηνχλ ηα αξρεία ηνπ κε δηαζέζηκα, 

νη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ δελ είλαη πςεινί εθφζνλ γηα ηα αξρεία απηά ππάξρνπλ 

αληίγξαθα αζθαιείαο θαη ε αλάθηεζή ηνπο είλαη επρεξήο. 

 

Δηδηθφηεξα, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (πνιηηηθή) 

ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο, ε νπνία  ζα θαζνξίδεη, κεηαμχ άιισλ, ηη αθξηβψο ζα 

πεξηέρεη ην θάζε αληίγξαθν αζθαιείαο, θάζε πφηε ζα δεκηνπξγνχληαη, ζε πνην ρψξν 

ζα ηεξνχληαη θαη κε πνηνλ ηξφπν, θαζψο επίζεο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή 

απνζήθεπζή ηνπο. Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ νξζή δεκηνπξγία 
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αληηγξάθσλ αζθαιείαο (π.ρ. κε πεξηνδηθφ έιεγρν αθεξαηφηεηαο/αμηνπηζηίαο ησλ 

αληηγξάθσλ πνπ ιακβάλνληαη).  

 

 

15.2.2.4 Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ππνινγηζηψλ 
 

 

ηα ηερληθά κέηξα αζθάιεηαο πνπ κπνξεί λα ιάβεη έλαο νξγαληζκφο εληάζζνληαη θαη 

νη ξπζκίζεηο, σο πξνο ζέκαηα αζθάιεηαο, ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ – ή, 

αιιηψο, ε δηακφξθσζε (configuration) ηνπ πεξηβάιινληνο. Σέηνηεο ξπζκίζεηο κπνξεί 

κεηαμχ άιισλ λα πεξηιακβάλνπλ, αλά πεξίπησζε θαη κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζρεηηθψλ θηλδχλσλ, ηα εμήο: 

1) Δγθαηάζηαζε «αληητθνχ» πξνγξάκκαηνο, πνπ ζα ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά θαη 

απηφκαηα. 

2) Απηφκαηεο – ή ελεξγνπνηεκέλεο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ – 

ελεκεξψζεηο αζθαιείαο (updates) φισλ ησλ ινγηζκηθψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελεκεξψζεσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο) 

3) «Κιείδσκα» ζηνπο απινχο ρξήζηεο ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα εγθαζηζηνχλ νη 

ίδηνη δηθέο ηνπο εθαξκνγέο ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπο 

4) «Κιείδσκα» ηεο δπλαηφηεηαο εμαγσγήο ή εηζαγσγήο αξρείσλ κε απνζπψκελα 

κέζα (π.ρ. usb stick) 

5) Κξππηνγξάθεζε ησλ «ζθιεξψλ» δίζθσλ – είηε ζε ζηαζεξνχο ζηαζκνχο 

εξγαζίαο είηε ζε θνξεηνχο ππνινγηζηέο (laptop). 

 

15.2.2.5 Αζθάιεηα επηθνηλσληψλ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη κεηαθνξέο θάζε είδνπο δεδνκέλσλ γίλνληαη, θαηά θαλφλα, 

κέζσ δηθηχσλ – θαη ηδίσο κέζσ Internet – θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε αζθάιεηα ησλ 

επηθνηλσληψλ είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο. ηαλ ν νξγαληζκφο θαιείηαη λα εμεηάζεη θαη 

λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηθνηλσληψλ, πξέπεη λα εμεηάζεη φισλ ησλ 

εηδψλ ηηο επηθνηλσλίεο, φπσο επηθνηλσλίεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

εζσηεξηθά δίθηπα, «απνθνκκέλα» απφ ην Internet, εληφο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη εξγαδφκελνη γηα αληαιιαγέο αξρείσλ/δεδνκέλσλ, 
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ζπλδέζεηο ζην Γηαδίθηπν/Internet (ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν φκσο θαη πνιηηψλ πνπ 

ζπλδένληαη ζε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο), αιιά θαη ηπρφλ αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο. Μάιηζηα, κε ηελ έιεπζε 

ηεο ηειεξγαζίαο, πξνζηέζεθαλ θαη λέεο πξνθιήζεηο σο πξνο ηελ αζθάιεηα ησλ 

επηθνηλσληψλ, αθνχ πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αζθαιή ζχλδεζε ελφο 

εξγαδνκέλνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν κε ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα θαη δίθηπα ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Τπάξρνπλ ηερλνινγηθέο ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ επηθνηλσληψλ, ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη ηερληθέο ειέγρνπ πξφζβαζεο (π.ρ. 

κφλν εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην εζσηεξηθφ 

δίθηπν ελφο νξγαληζκνχ), θαηάιιεινο δηαρσξηζκφο δηθηχσλ (π.ρ. ηκήκα δηθηχνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ δελ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζπλδεδεκέλν κε ην Internet ή κε άιιν ηκήκα 

δηθηχνπ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εμππεξεηεί άιινπο ζθνπνχο) θαη βεβαίσο 

θξππηνγξάθεζε ησλ κεηαδηδφκελσλ δεδνκέλσλ - π.ρ. κέζσ εηθνληθνχ ηδησηηθνχ 

δηθηχνπ (Virtual Private Network - VPN). Αλ θαη εδψ νη ηειηθέο ιχζεηο ζα επηιεγνχλ, 

απφ ηνλ θάζε νξγαληζκφ, ζην πιαίζην δηαρείξηζεο θαη απνηίκεζεο θηλδχλσλ, θάπνηεο 

επηινγέο πξνθχπηνπλ φηη είλαη «εθ ησλ νπθ άλεπ»: γηα παξάδεηγκα, θάζε 

απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε, απφ ηνπνζεζία εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ, ζε πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα είλαη θξππηνγξαθεκέλε. ην πιαίζην απηφ, 

θάζε ππεξεζία ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ παξέρεηαη πξνο ην θνηλφ πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη, θαη‘ ειάρηζηνλ, ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνπλ νη 

ρξήζηεο (εθφζνλ ε ππεξεζία απαηηεί απφ ηνπο ρξήζηεο λα εηζάγνπλ πξνζσπηθά ηνπο 

δεδνκέλα θαη δελ είλαη απιά κία ππεξεζία ακηγψο πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα). 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηνο νξγαληζκφο δηαηεξεί ηζηνζειίδα, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ 

έλαλ εμππεξεηεηή ηζηνχ (web server). Υξήζηεο κπνξνχλ, κέζσ πινήγεζήο ηνπο ζηελ 

ηζηνζειίδα, λα ελεκεξσζνχλ γηα ζρεηηθνχο λφκνπο/εγθπθιίνπο, λα εηζάγνπλ – εάλ ην 

επηζπκνχλ - ηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε γηα λα ιακβάλνπλ ελεκεξσηηθά δειηία 

(newsletters), αιιά θαη αλ ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ειεθηξνληθφ ινγαξηαζκφ κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ζα ππνβάινπλ αηηήζεηο. 
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Δθφζνλ ε ηζηνζειίδα δηαηίζεηαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο αλεμαηξέησο, δελ κπνξνχλ λα 

ππάξμνπλ θαη‘ αξράο κέηξα αζθάιεηαο πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε απηή
90

. 

κσο, ε ηζηνζειίδα, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα επελεξγήζνπλ κε απηή 

εηζάγνληαο πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πινπνηεί 

δηαδηθηπαθφ πξσηφθνιιν αζθαιείαο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην πιένλ 

ελδεδεηγκέλν πξσηφθνιιν είλαη ην TLS (Transport Layer Security), ην νπνίν 

κεηαηξέπεη ην πξσηφθνιιν http ζε https: κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θάζε πιεξνθνξία πνπ 

απνζηέιινπλ ή ιακβάλνπλ νη ρξήζηεο είλαη θξππηνγξαθεκέλε (βι. θαη Δηθφλα 15), 

θάζε αιινίσζε ηεο κεηαδηδφκελεο πιεξνθνξίαο ζα γίλεηαη αληηιεπηή, ελψ επίζεο νη 

πνιίηεο κπνξνχλ λα είλαη ζίγνπξνη φηη έρνπλ ζπλδεζεί ζηε ζσζηή ηζηνζειίδα θαη φρη 

ζε θάπνηα θαθφβνπιε ε νπνία «ππνδχεηαη» ηελ απζεληηθή.  

 

 

 

Δηθφλα 15 - Ζ δηαθνξά κεηαμχ http θαη https απφ πιεπξάο θξππηνγξάθεζεο 
 

 

                                                           
90

 Γηάθνξε βέβαηα είλαη ε πεξίπησζε φπνπ ε ηζηνζειίδα δέρεηαη δηαδηθηπαθή επίζεζε νπφηε, πξνο 

αληηκεηψπηζή ηεο, κπνξεί είηε πξνζσξηλά λα «θαηεβεί» ή λα απνθνπεί ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηεπζχλζεηο Γηαδηθηχνπ (IP δηεπζχλζεηο) απφ ηηο νπνίεο θαίλεηαη λα μεθηλά ε επίζεζε 

(ζχκθσλα κε ηα αξρεία θαηαγξαθήο).  
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 Σν πξσηφθνιιν TLS έρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο, ελψ ε θάζε έθδνζε 

επηηξέπεη εμεηδίθεπζε ξπζκίζεσλ (π.ρ. ζπγθεθξηκέλνπο θξππηνγξαθηθνχο 

αιγνξίζκνπο). Κάπνηεο φκσο εθ ησλ εθδφζεσλ ηνπ TLS είλαη γλσζηφ φηη 

έρνπλ θάπνηεο εππάζεηεο. Καηά θαλφλα δελ αξθεί γηα έλαλ θνξέα λα 

πινπνηήζεη κία νπνηαδήπνηε έθδνζε ηνπ TLS: αλαθαιψληαο φηη ν ΓΚΠΓ ξεηά 

αλαθέξεη (βι., π.ρ., άξζξν 32) ζην φηη νη πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

(state-of-the-art) πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, πξνθχπηεη φηη ν νξγαληζκφο 

πξέπεη λα πξνζέρεη ηδηαίηεξα πνηα έθδνζε ηνπ TLS ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

(ηδαληθά, ε πην πξφζθαηε θάζε θνξά), θαζψο επίζεο ηηο ξπζκίζεηο κε ηηο 

νπνίεο ζα πινπνηεζεί.  

 Γεληθφηεξα, αλαθαιψληαο φηη ηα κέηξα αζθάιεηαο πξέπεη λα αλαζεσξνχληαη 

θαη λα επηθαηξνπνηνχληαη (βι. άξζξν 32 ηνπ ΓΚΓΠ), πξνθχπηεη – εκκέζσο 

πιελ ζαθψο – σο ππνρξέσζε  γηα έλαλ νξγαληζκφ ν δηαξθήο έιεγρνο ελφο 

εμππεξεηεηή Γηαδηθηχνπ (web server) σο πξνο ηπρφλ εππάζεηέο ηνπ. Πξνο 

ηνχην, κπνξνχλ λα αμηνπνηνχληαη, ζε ζπζηεκαηηθή βάζε, γλσζηά θαη έγθπξα 

εξγαιεία αλίρλεπζεο εππαζεηψλ (vulnerability assessment tools). 

 

 

Πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαηά ηελ ηειεξγαζία 

 

Ζ Αξρή εμέδσζε ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 2/2020 [94] αλαθνξηθά κε ηε ιήςε 

κέηξσλ αζθάιεηαο ζην πιαίζην ηεο ηειεξγαζίαο. ηηο ελ ιφγσ Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο, παξέρνληαη κεηαμχ άιισλ θαηεπζχλζεηο θαη γηα ην δήηεκα ηεο πξφζβαζεο 

ζην δίθηπν, νη νπνίεο αλαθέξνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: 

 

« 1. Γηαζθάιηζε φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα κε αζθαινχο απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο 

ζε πφξνπο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ θνξέα, φπσο ππνινγηζηέο εζσηεξηθνχ 

δηθηχνπ θαη εζσηεξηθά αξρεία. Ζ αζθαιήο ζχλδεζε κπνξεί, ελδεηθηηθψο, λα επηηεπρζεί 

κέζσ εηθνληθνχ ηδησηηθνχ δηθηχνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη θξππηνγξάθεζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη απζεληηθνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ (π.ρ. IPSec VPN). 

i. Καζνξηζκφο θαη πεξηνξηζκφο ησλ πφξσλ ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε 

απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζην απνιχησο απαξαίηεην, αλάινγα κε ηα θαζήθνληα πνπ 
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επηηειεί ν ηειεξγαδφκελνο. 

ii. Σχλδεζε ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηνπ θνξέα κέζσ ππεξεζίαο 

“απνκαθξπζκέλεο επηθάλεηαο εξγαζίαο” (“Remote Desktop Protocol - RDP”), κφλν 

εθφζνλ απηή γίλεηαη κέζσ αζθαινχο εηθνληθνχ ηδησηηθνχ δηθηχνπ (VPN). 

2. Φξήζε αζθαινχο πξσηνθφιινπ WPA2 κε ηζρπξφ θσδηθφ, φηαλ ε ζχλδεζε ηεο 

ζπζθεπήο ηνπ ηειεξγαδφκελνπ ζην Γηαδίθηπν γίλεηαη κέζσ αζχξκαηνπ δηθηχνπ (Wi-Fi). 

Τνχην ηζρχεη αθφκα θαηφηαλ κεηά ηε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν, γίλεηαη αζθαιήο ζχλδεζε 

ζην δίθηπν ηνπ θνξέα π.ρ. κε ρξήζε VPN. 

3. Απνθπγή απνζήθεπζεο αξρείσλ κε πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε ππεξεζίεο δηαδηθηπαθήο 

απνζήθεπζεο (π.ρ. Dropbox, One Drive, google drive), εθηφο θαη αλ ππάξρνπλ ηα 

θαηάιιεια ερέγγπα, φπσο π.ρ. λα πξφθεηηαη γηα ππεξεζία πνπ παξέρεηαη, κε θαηάιιεια 

κέηξα αζθάιεηαο, απφ ηνλ θνξέα ή ηα δεδνκέλα λα απνζεθεχνληαη απνθιεηζηηθά ζε 

θαηάιιεια θξππηνγξαθεκέλε κνξθή». 

 

ηηο ίδηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαιχπηεηαη θαη ην δήηεκα ρξήζεο εθαξκνγψλ γηα 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) θαη αληαιιαγήο κελπκάησλ (instant messaging). 

 

 

15.3 Προηγμϋνα ζητόματα – Κρυπτογραφύα,  ψευδωνυμοπούηςη 

και ανωνυμοπούηςη  
 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα ελφηεηα, ζα γίλεη κία ζχληνκε επηζθφπεζε ζε θάπνηα 

πξνεγκέλα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θξππηνγξάθεζε, ςεπδσλπκνπνίεζε (γηα ηα 

νπνία έγηλε ήδε κία εηζαγσγή ζηελ Δλφηεηα 10) θαη αλσλπκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

(γηα ηελ νπνία δελ έρεη γίλεη αθφκα θακία ζπδήηεζε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο). Σα 

ελ ιφγσ ζέκαηα ζα κπνξνχζαλ, ιφγσ ηνπ εχξνπο ηνπο, λα θαιχςνπλ απνθιεηζηηθά 

χιε ελφο νιφθιεξνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο: ζην παξφλ ζα επηθεληξσζνχκε, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, ζε κία ζχληνκε ζπδήηεζε επί βαζηθψλ ζεκείσλ/ελλνηψλ, 

ρσξίο καζεκαηηθή απζηεξφηεηα. 

 

Κξππηνγξαθία: επξχηεξε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 
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πσο πξναλαθέξζεθε (βι. Δλφηεηα 10, αιιά θαη παξαπάλσ ζηελ παξνχζα Δλφηεηα), 

ε θξππηνγξαθία είλαη ν θαη‘ εμνρήλ κεραληζκφο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ (είηε ηεξνχληαη ζε θάπνην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα 

είηε κεηαδίδνληαη κέζσ δηθηχνπ). Πέξαλ φκσο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ε 

θξππηνγξαθία κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηα εμήο: 

 

i) Σελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην πξσηφθνιιν TLS πνπ 

αλαθέξζεθε λσξίηεξα, αλ έλαο θαθφβνινο επίδνμνο ππνθινπέαο 

«παξαπνηήζεη» ην κεηαδηδφκελν θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα, απηή ε 

ηξνπνπνίεζε ζα γίλεη αληηιεπηή ζηνλ παξαιήπηε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

αιινίσζε/παξαπνίεζε ελφο κελχκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη εμαηξεηηθά 

δπζκελείο ζπλέπεηεο. Χο έλα απιντθφ, αιιά ξεαιηζηηθφ παξάδεηγκα,  αο 

αλαινγηζηνχκε ην εμήο: Αλ ν επηηηζέκελνο γλσξίδεη φηη έλα ηκήκα ηνπ 

θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο αληηζηνηρεί ζην κήλπκα «IBAN 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΟΤ Υ: GR32055551111122334455667», ηφηε, παξφιν 

πνπ δελ γλσξίδεη ην κπζηηθφ θιεηδί, κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην 

θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε ν παξαιήπηεο λα 

απνθξππηνγξαθήζεη θαη λα δηαβάζεη άιινλ έγθπξν IBAN ινγαξηαζκφ – 

απηφλ πνπ επηζπκεί ν ππνθινπέαο: κία ηέηνηα απεηιή πθίζηαηαη αλ δελ ιεθζεί 

κέξηκλα, κε θξππηνγξαθηθέο ηερληθέο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο 

ηνπ κεηαδηδφκελνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο
91

. 

ii) Σελ απζεληηθνπνίεζε ηνπ απνζηνιέα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα – αλ θαη 

φρη ην κφλν – είλαη ε πεξίπησζε ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. H ςεθηαθή 

ππνγξαθή είλαη ςεθηαθή πιεξνθνξία πνπ πξνζαξηάηαη ζε έλαλ ειεθηξνληθφ 

κήλπκα ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ νπνηνλδήπνηε ηξίην λα επηβεβαηψζεη πνηνο 

είλαη ν δεκηνπξγφο ηνπ αξρείνπ (θαη‘ αλαινγία κε ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή, ε 

νπνία νκνίσο πηζηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληα), θαζψο επίζεο θαη 

φηη ην αξρείν δελ έρεη αιινησζεί (θάζε αιιαγή ηνπ, αθφηνπ ππνγξαθεί, ζα 

είλαη «νξαηή»
92

 αθνχ ε ππνγξαθή δελ ζα είλαη πιένλ έγθπξε). 

 
                                                           
91

 Ο ζπλαθήο φξνο είλαη απζεληηθνπνηεκέλε θξππηνγξάθεζε (authenticated encryption). 
92

 Γειαδή, φπνηνο ειέγρεη ηε γλεζηφηεηα ηνπ εγγξάθνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη φηη ε εθδνρή 

απηή ηνπ εγγξάθνπ δελ είλαη ε γλήζηα πνπ ππνγξάθεθε απφ ην δεκηνπξγφ ηνπ  
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Σφζν γηα ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, φζν θαη γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε 

απνζηνιέα, ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιειεο θξππηνγξαθηθέο ηερληθέο ζηηο νπνίεο θαηά 

θαλφλα ππεηζέξρνληαη θξππηνγξαθηθέο ζπλαξηήζεηο θαηαθεξκαηηζκνχ, ηηο νπνίεο 

ζπδεηήζακε ήδε λσξίηεξα ζε άιιν πιαίζην (ζηε δηαρείξηζε ζπλζεκαηηθψλ). 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: ια ηα έγγξαθα πνπ αλαξηψληαη ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ – είηε 

αθνξνχλ θπζηθά πξφζσπα θαη, σο εθ ηνχηνπ, πεξηέρνπλ πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα 

είηε φρη - είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα. Ση δήηεκα αζθάιεηαο, σο πξνο ηελ 

πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί εάλ έγγξαθν πνπ 

πεξηέρεη πξνζσπηθά δεδνκέλα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ ρσξίο ςεθηαθή ππνγξαθή;   

 

Οη αλσηέξσ ζηφρνη αζθάιεηαο γηα ηνπο νπνίνπο ε θξππηνγξαθία παξέρεη ιχζεηο είλαη 

κάιινλ γλσζηνί. Τπάξρνπλ φκσο θαη άιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε θξππηνγξαθία 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ιχζεηο απφ πιεπξάο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, δηαζθαιίδνληαο 

ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ φπσο ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ: ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο αλαθεξφκαζηε ζηηο ιεγφκελεο πξνεγκέλεο θξππηνγξαθηθέο ηερληθέο 

(advanced encryption techniques): γηα παξάδεηγκα, ίζσο πνιινί δελ γλσξίδνπλ φηη 

ππάξρνπλ ηερληθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη δχν ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο, φπνπ έθαζηνο 

ηεξεί αξρείν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κπνξνχλ λα βξνπλ – εθφζνλ ρξεηάδεηαη – ηηο 

θνηλέο θαη κφλν εγγξαθέο ησλ δχν αξρείσλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αληαιιάμνπλ ηα 

πιήξε αξρεία (κία ηέηνηα αληαιιαγή ζα πξνζέθξνπε ζηε αξρή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο 

ησλ δεδνκέλσλ). Μία πεξηγξαθή φισλ ησλ πξνεγκέλσλ θξππηνγξαθηθψλ ηερληθψλ, 

ζε ζπλάξηεζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΚΠΓ γηα ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

ιχζεηο, δίλεηαη ζην [95]. 

 

Φεπδσλπκνπνίεζε (θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ θξππηνγξάθεζε) 

 

H ςεπδσλπκνπνίεζε απνζθνπεί ηδίσο ζηελ απφθξπςε ηεο «ηαπηφηεηαο» ησλ 

πξνζψπσλ (βι. Δλφηεηα 10). Οπζηαζηηθά, γηα λα αλαθεξφκαζηε ζε 

ςεπδσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα, ζα πξέπεη θαη‘ ειάρηζηνλ λα κελ εκθαλίδεηαη ζηα 

δεδνκέλα θαλέλα αλαγλσξηζηηθφ (identifier) πξνζψπνπ – αθφκα θαη αλ ην 

αλαγλσξηζηηθφ κπνξεί λα επηθέξεη απνθάιπςε ηεο «ηαπηφηεηαο» ελφο πξνζψπνπ 
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κφλν ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην επεμεξγαζίαο.  

 

Γηα παξάδεηγκα, έλα αξρείν θαηαγξαθήο πξνζβάζεσλ ζε έλαλ εμππεξεηεηή ηζηνχ 

(web server) φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 14, ην νπνίν πεξηέρεη δηεπζχλζεηο 

δηθηχνπ (IP δηεπζχλζεηο), δελ είλαη ςεπδσλπκνπνηεκέλν αξρείν, παξά ην γεγνλφο φηη 

γηα έλαλ ηξίην, θαηά θαλφλα, δελ είλαη (επρεξψο) εθηθηφ λα αλαθαιχςεη ην ρξήζηε 

πνπ βξίζθεηαη «πίζσ» απφ κία IP δηεχζπλζε: φκσο ε IP δηεχζπλζε απνηειεί 

αλαγλσξηζηηθφ πνπ, ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, κπνξεί λα επηηξέςεη αλαγλψξηζε (π.ρ. 

νη ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο γλσξίδνπλ ηνπο ρξήζηεο 

ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλεο IP δηεπζχλζεηο, ελψ θαη έλαο δεκφζηνο 

θνξέαο κπνξεί λα έρεη ζηαζεξέο, κε κεηαβαιιφκελεο, IP δηεπζχλζεηο ζηα 

ππνινγηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηα, γηα ηα νπνία έρεη θάλεη αληηζηνίρηζε ζε ζπγθεθξηκέλν 

εξγαδφκελν). Άξα, ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη γηα ςεπδσλπκνπνηεκέλα 

δεδνκέλα. 

 

κσο, ζην ίδην παξάδεηγκα, αλ νη IP δηεπζχλζεηο αληηθαηαζηαζνχλ κε εηδηθνχ ηχπνπ 

«αλαγλσξηζηηθά» (ηα νπνία νλνκάδνληαη ςεπδψλπκα) πνπ απφ κφλα ηνπο δελ 

επηηξέπνπλ ζε θακία πεξίπησζε αλαγλψξηζε πξνζψπνπ (π.ρ. αληηθαηάζηαζε θάζε IP 

δηεχζπλζεο ζε έλα ηέηνην αξρείν κε αχμνληεο αξηζκνχο «1», «2», «3» θηι., κε βάζε 

ηε ζεηξά εκθάληζήο ηνπο) παξά κφλν αλ θάπνηνο απνθηήζεη πξφζβαζε ζηνλ πίλαθα 

αληηζηνηρίζεσλ («10.30.33.10» -> «1», «10.30.33.26» -> «2» θ.ν.θ. – βι. Δηθφλα 14).  

 

Σα ςεπδσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα ινηπφλ, ζχκθσλα θαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπο ζην 

άξζξν 4 ηνπ ΓΚΠΓ (βι. θαη Δλφηεηα 10), δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηαπηνπνηεκέλα ή ηαπηνπνηήζηκν πξφζσπν, εθηφο αλ αμηνπνηεζνχλ 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ φκσο πξνζηαηεχνληαη εηδηθψο. κσο, πξέπεη λα 

πξνζερζεί ην εμήο: 

 

α) χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 26 ηνπ ΓΚΠΓ, «νη αξρέο ηεο πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε θάζε πιεξνθνξία ε νπνία αθνξά 

ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν (…) Οη αξρέο ηεο πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ δελ ζα πξέπεη ζπλεπψο λα εθαξκφδνληαη ζε αλψλπκεο πιεξνθνξίεο, δειαδή 
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πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη πξνο ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ 

πξφζσπν ή ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ θαηαζηεί αλψλπκα θαηά 

ηξφπν ψζηε ε ηαπηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ λα κελ κπνξεί ή λα κελ 

κπνξεί πιένλ λα εμαθξηβσζεί.» Απφ εδψ πξνθχπηεη φηη ηα αλψλπκα δεδνκέλα, γηα ηα 

νπνία ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα, δελ απνηεινχλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη εθθεχγνπλ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΚΠΓ. 

β) κσο, ε ίδηα αηηηνινγηθή ζθέςε 26 αλαθέξεη επίζεο ην εμήο: «Τα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ ππνζηεί ςεπδσλπκνπνίεζε, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

απνδνζεί ζε θπζηθφ πξφζσπν κε ηε ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζα πξέπεη 

λα ζεσξνχληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν». Άξα, ηα 

ςεπδσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη αλψλπκα δεδνκέλα θαη, 

άξα, είλαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. πλεπψο, παξφιν πνπ εθ ηεο θχζεο 

ηνπο κεηψλνπλ ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ επεμεξγαζία, εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ 

πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη, άξα, ηζρχνπλ φιεο νη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο.  

Παξφιν πνπ ηα ςεπδσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα είλαη πξνζσπηθά (θαη φρη αλψλπκα) 

δεδνκέλα, ν ΓΚΠΓ ζαθψο πξνθξίλεη ηε ρξήζε ηεο ςεπδσλπκνπνίεζεο. πσο 

αλαθέξεη ε αηηηνινγηθή ζθέςε 27 ηνπ ΓΚΠΓ, ε ρξήζε ηεο ςεπδσλπκνπνίεζεο ζηα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κπνξεί λα κεηψζεη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηα ππνθείκελα 

ησλ δεδνκέλσλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο θαη ηνπο εθηεινχληεο 

ηελ επεμεξγαζία λα ηεξήζνπλ ηηο νηθείεο ππνρξεψζεηο πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

Πξάγκαηη, ε ςεπδσλπκνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε δηάθνξα ζεκεία εληφο ηνπ ΓΚΠΓ. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη σο έλα πηζαλφ κέηξν πνπ κπνξεί λα παξέρεη ηηο 

θαηάιιειεο εγγπήζεηο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα άιιν ζθνπφ απφ απηφλ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ 

αξρηθψο ζπιιεγεί, ε νπνία δελ βαζίδεηαη ζηε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζνλ ε επεμεξγαζία απηή είλαη ζπκβαηή 

κε ηνλ αξρηθφ ζθνπφ (άξ. 6, παξ. 3 ηνπ ΓΚΠΓ). 

 Γηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ήδε απφ ην ζρεδηαζκφ  (άξ. 25, 

παξ. 1 ηνπ ΓΚΠΓ). 

 Αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο (άξ. 32, παξ. 1 ηνπ ΓΚΠΓ). 

 Δπεμεξγαζία γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή 
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ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο (άξ. 89, 

παξ. 1 ηνπ ΓΚΠΓ). 

 Δλζάξξπλζε γηα λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε θσδίθσλ 

δενληνινγίαο (άξ. 40, παξ. ηνπ ΓΚΠΓ). 

 

 Ζ ςεπδσλπκνπνίεζε πξνθξίλεηαη θαη απφ ην ΔΠΓ κε ηηο ζπζηάζεηο 1/2020 

[96] γηα ηελ πεξίπησζε δηαβηβάζεσλ ζε ηξίηεο ρψξεο (βι. θαη Δλφηεηα 5). 

 

Ζ θξππηνγξαθία κπνξεί επίζεο λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ επίηεπμε θαιήο 

ςεπδσλπκνπνίεζεο. Γηα παξάδεηγκα, θξππηνγξαθψληαο ηα αλαγλσξηζηηθά 

ρξεζηψλ (π.ρ. ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, νλνκαηεπψλπκα θηι.) 

πξνθχπηνπλ «ςεπδψλπκα» απφ ηα νπνία δελ κπνξεί θάπνηνο ηξίηνο λα αλαθηήζεη 

ηα αξρηθά αλαγλσξηζηηθά εθφζνλ δελ έρεη ην θιεηδί απνθξππηνγξάθεζεο. 

Γεδνκέλνπ ηνπ πιήζνπο ησλ θξππηνγξαθηθψλ αιγνξίζκσλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηδηνηήησλ ηνπο, δηάθνξα είδε ςεπδσλπκνπνηήζεσλ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ (π.ρ. 

ην ίδην ςεπδψλπκν πάληα γηα ην ίδην πξφζσπν ή δηαθνξεηηθφ ςεπδψλπκν αθφκα 

θαη γηα ην ίδην πξφζσπν αλ εκθαλίδεηαη πνιιέο θνξέο ζε κία ιίζηα). ηελ 

πεξίπησζε απηή, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ην κπζηηθφ θιεηδί 

απνθξππηνγξάθεζεο απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία πνπ επηηξέπεη ηελ 

αληηζηνίρηζε ησλ ςεπδσλπκνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ ζε ηαπηνπνηεκέλα ή 

ηαπηνπνηήζηκα πξφζσπα θαη, άξα, πξέπεη πξνθαλψο λα πξνζηαηεχεηαη θαη λα 

ηεξείηαη μερσξηζηά απφ ηα ςεπδσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα. 

 

Παξάδεηγκα: Γεκφζηνο νξγαληζκφο πνπ ηεξεί νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνιηηψλ ζέιεη λα 

δεκηνπξγήζεη ςεπδσλπκνπνηεκέλν αξρείν, ηφζν γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο αιιά θαη γηα 

ζθνπνχο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα δηαβηβάζεη 

ηα ζηνηρεία ζε άιιν θνξέα κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κελ απνθαιχπηνληαη ηα ζηνηρεία 

ηαπηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εθαξκφδεη κία θξππηνγξαθηθή 

ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνχ (hash function) ζηνπο Αξηζκνχο Φνξνινγηθνχ 

Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ησλ πνιηηψλ, παξάγνληαο ςεπδψλπκα (βι. Δηθφλα 16). Θεσξεί φηη 

είλαη κία θαιή ηερληθή ςεπδσλπκνπνίεζεο, επεηδή κία θξππηνγξαθηθή ζπλάξηεζε 
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θαηαθεξκαηηζκνχ είλαη κε αλαζηξέςηκε θαη, ηαπηφρξνλα, κε απηή παξάγεηαη πάληα 

ην ίδην ςεπδψλπκν γηα ην ίδην πξφζσπν (ΑΦΜ), ην νπνίν επηηξέπεη, π.ρ., δηεμαγσγή 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (π.ρ. γηα πφζνπο πνιίηεο ηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά δεδνκέλ 

απμήζεθαλ ή κεηψζεθαλ κε ην ρξφλν θηι.). 

 

Χζηφζν, θάπνηνο ηξίηνο πνπ ζα ιάβεη γλψζε ηνπ ελ ιφγσ ςεπδσλπκνπνηεκέλνπ 

αξρείνπ – είηε πξφθεηηαη γηα θαθφβνπιν ρξήζηε πνπ ζα ην απνθηήζεη παξάλνκα είηε 

γηα ρξήζηε πνπ κπνξεί λα ιάβεη λνκίκσο ην ςεπδσλπκνπνηεκέλν αξρείν αιιά δελ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηζηνηρίζεη ηα ςεπδσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα ζε 

ηαπηνπνηήζηκα πξφζσπα – ζα κπνξεί λα ππνινγίζεη ηνπο ΑΦΜ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

θάζε ςεπδψλπκα. πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 17, κπνξεί θάπνηνο 

λα ππνινγίζεη ηα απνηππψκαηα γηα δνζείζα ιίζηα πηζαλψλ ΑΦΜ (ή, αθφκα 

ρεηξφηεξα, θαη γηα φινπο ηνπο πηζαλνχο ΑΦΜ
93

) θαη αθνινχζσο λα ειέγμεη αλ ηα 

απνηππψκαηα πνπ ππνιφγηζε βξίζθνληαη εληφο ηεο ιίζηαο.  

 

Άξα, κία θξππηνγξαθηθή ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνχ πηζαλφηαηα δελ απνηειεί κία 

θαιή ηερληθή ςεπδσλπκνπνίεζεο – θαη ζίγνπξα δελ απνηειεί θαιή ηερληθή ζε 

πεξηπηψζεηο φπσο απηή ηνπ παξαδείγκαηνο (θαη απηφ ζα ην θαηαδείθλπε θαη κία 

ΔΑΠΓ). Δάλ επξφθεηην γηα πεξηζηαηηθφ παξαβίαζεο ηνπ ελ ιφγσ αξρείνπ, νη θίλδπλνη 

ζα έπξεπε λα αμηνινγεζνχλ σο πςεινί. 

 

Δάλ φκσο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηππψκαηνο (ςεπδσλχκνπ) ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

έλα κπζηηθφ θιεηδί, πνπ ην γλσξίδεη κφλν ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, ηφηε κία ηέηνηα 

δπλαηφηεηα αληηζηνίρηζεο ςεπδσλχκσλ ζε ηαπηνπνηήζηκα πξφζσπα δελ κπνξεί λα 

γίλεη. 

 

 

                                                           
93

 Έλαο ηέηνηνο ππνινγηζκφο είλαη ππνινγηζηηθά εθηθηφο 
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Δηθφλα 16 - Υξήζε θξππηνγξαθηθήο ζπλάξηεζεο θαηαθεξκαηηζκνχ (ρσξίο θιεηδί) γηα 

δεκηνπξγία ςεπδσλχκσλ 
 

 

 

 

Δηθφλα 17 - "Αλαγλψξηζε" ρξήζηε Α εληφο ηεο ςεπδσλπκνπνηεκέλεο ιίζηαο, ιφγσ ηνπ φηη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνχ ρσξίο θιεηδί 
 

 

Δξψηεζε δξαζηεξηφηεηαο: Σν Τπνπξγείν Τγείαο ζέιεη λα ζπιιέγεη, απφ φιεο ηηο 

κνλάδεο ηνπ ΔΤ, δεδνκέλα αζζελψλ (θχιν, ειηθία, πεξηνρή, δηάγλσζε, ζεξαπεία, 

απνηέιεζκα θηι.) γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ηεο δεκφζηαο πγείαο, θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ 
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ΔΤ θαη ηεο ζηειέρσζεο θαη θαηαλνκήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη ησλ 

ππφινηπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θνξέσλ. Ζ ζρεηηθή δηάηαμε πνπ 

πεξηγξάθεη απηήλ ηελ επεμεξγαζία αλαθέξεη ξεηψο φηη ηα δεδνκέλα «πξέπεη λα 

απνζηέιινληαη θσδηθνπνηεκέλα, θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε ην Τπνπξγείν λα κελ 

κπνξεί λα ηα αληηζηνηρεί ζε ηαπηνπνηεκέλα ή ηαπηνπνηήζηκα πξφζσπα». 

Θα ήηαλ θαιή ιχζε ην λα απνζηέιινληαη ζηνηρεία φπνπ, γηα θάζε αζζελή, ην 

ςεπδψλπκν ζα πξνέθππηε απφ εθαξκνγή θξππηνγξαθηθήο ζπλάξηεζεο 

θαηαθεξκαηηζκνχ ζηνλ ΑΜΚΑ απηνχ; ρνιηάζηε ηελ πξνζέγγηζε απηή. 

 

Ζ ςεπδσλπκνπνίεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο κέζν επίηεπμεο ηεο 

ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ θαη 

ν ίδηνο ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ πξέπεη λα γλσξίδεη ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ (βι. θαη ηε ζπλαθή πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ ΓΚΠΓ): 

θαη εδψ, ηφζν θιαζηθέο φζν θαη πξνεγκέλεο ηερληθέο θξππηνγξάθεζεο κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζρεκάησλ 

ςεπδσλπκνπνίεζεο. Γηα πεξηζζφηεξε αλάιπζε, παξαπέκπνπκε ζηα [54], [55], [97].   

 

Αλσλπκνπνίεζε (θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ ςεπδσλπκνπνίεζε) 

 

Γεδνκέλα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα αληηζηνηρεζνχλ ζε ηαπηνπνηεκέλα ή 

ηαπηνπνηήζηκα πξφζσπα ζεσξνχληαη αλψλπκα δεδνκέλα. Σα αλψλπκα δεδνκέλα δελ 

ζεσξνχληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα: φπσο είδακε θαη λσξίηεξα, ε 

Δηζαγσγηθή θέςε 26 ηνπ ΓΚΠΓ αλαθέξεη ξεηά φηη «νη αξρέο ηεο πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ δελ ζα πξέπεη ζπλεπψο λα εθαξκφδνληαη ζε αλψλπκεο πιεξνθνξίεο, δειαδή 

πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη πξνο ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ 

πξφζσπν ή ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ θαηαζηεί αλψλπκα θαηά 

ηξφπν ψζηε ε ηαπηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ λα κελ κπνξεί ή λα κελ 

κπνξεί πιένλ λα εμαθξηβσζεί. Ο παξψλ θαλνληζκφο δελ αθνξά ζπλεπψο ηελ 

επεμεξγαζία ηέηνησλ αλψλπκσλ πιεξνθνξηψλ, νχηε κεηαμχ άιισλ γηα ζηαηηζηηθνχο ή 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο». 

 

Χζηφζν, ζηελ ίδηα ζθέςε πεξηγξάθνληαη νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 
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θξίλεηαη εάλ πξάγκαηη, απφ δεδνκέλα πνπ θέξνληαη λα είλαη αλσλπκνπνηεκέλα, δελ 

είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη αληηζηνίρηζε κε ηαπηνπνηεκέλα ή ηαπηνπνηήζηκα πξφζσπα. 

πγθεθξηκέλα, ε ίδηα θέςε αλαθέξεη: «Γηα λα θξηζεί θαηά πφζνλ έλα θπζηθφ 

πξφζσπν είλαη ηαπηνπνηήζηκν, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα κέζα ηα νπνία 

είλαη επιφγσο πηζαλφ φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν δηαρσξηζκφο 

ηνπ, είηε απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο είηε απφ ηξίην γηα ηελ άκεζε ή έκκεζε 

εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. Γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ 

θάπνηα κέζα είλαη επιφγσο πηζαλφ φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη 

αληηθεηκεληθνί παξάγνληεο, φπσο ηα έμνδα θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο ηερλνινγίαο πνπ είλαη δηαζέζηκε θαηά ηνλ 

ρξφλν ηεο επεμεξγαζίαο θαη ησλ εμειίμεσλ ηεο ηερλνινγίαο». Με απιά ιφγηα, ρξήδεη 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο πξηλ θάπνηνο απνθαλζεί φηη θάπνηα δεδνκέλα είλαη αλψλπκα. 

 

 Καηά θαλφλα, ε απιή απαινηθή ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο (αλαγλσξηζηηθψλ) 

δελ αξθεί γηα λα θαηαζηνχλ ηα δεδνκέλα αλψλπκα: πξέπεη λα εμεηάδεηαη εάλ, 

απφ ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ παξακέλνπλ, είλαη ξεαιηζηηθά εθηθηφ γηα 

θάπνηνλ ηξίην λα αλαγλσξίζεη, έζησ θαη έλα, πξφζσπν. 

 

Γεληθά, είλαη πνιχ δχζθνιν λα απνθαλζεί θάπνηνο κε βεβαηφηεηα φηη θάπνηα 

δεδνκέλα είλαη αλψλπκα (θαη, άξα, φηη εθθεχγνπλ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΚΠΓ). 

Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη, ζχκθσλα θαη κε ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο, 

ηεθκεξίσζε σο πξνο ην γηαηί ηα δεδνκέλα θξίζεθαλ, απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, 

αλψλπκα.  

 

 Αθφκα σζηφζν θαη αλ ηα δεδνκέλα θαηαζηνχλ πξάγκαηη αλψλπκα, ε 

αλσλπκνπνίεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί, απηή θαζ‘ απηή, 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνχηνπ, 

εθαξκφδεηαη ν ΓΚΠΓ γηα απηήλ ηελ επεμεξγαζία. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

Γεκφζηνο θνξέαο αλσλπκνπνηεί δεδνκέλα κεηά ηελ πάξνδν ηνπ αλαγθαίνπ 

ρξφλνπ ηήξεζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζπλερίζεη λα εμάγεη 



364 

 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πξέπεη λα παξέρεη πξνο ηνχην ελεκέξσζε ζηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 13 θαη 14 

αλαιφγσο ηνπ ΓΚΠΓ. 

 

 

Παξάδεηγκα: Ννζνθνκείν ζέιεη λα δεκνζηνπνηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αλψλπκα 

δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ζε εξεπλεηέο ρξήζηκν πιηθφ γηα 

επηζηεκνληθή/ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Γηα απηφ ην ιφγν, γηα θάζε αζζελή ηνπ 

ηειεπηαίνπ έηνπο αλαξηά ηα εμήο ζηνηρεία: «Ζκεξνκελία γέλλεζεο, θχιν, 

ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, δηάγλσζε, ζεξαπεία, εμέιημε». 

 

Σα ελ ιφγσ δεδνκέλα, ζην πιαίζην απηήο ηεο επεμεξγαζίαο, δελ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ αλψλπκα. Απφ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, δχλαηαη γηα θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

θάπνηνο ρξήζηεο λα ηαπηνπνηεζεί (π.ρ. αλ ν ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο αληηζηνηρεί ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κηθξήο πφιεο ή ρσξηνχ, νπφηε ε εκεξνκελία γέλλεζεο θαη 

θχιν ηνπ αηφκνπ ελδέρεηαη λα επηηξέπνπλ, ζε ηξίηνπο πνπ γλσξίδνπλ ηα πξφζσπα ηεο 

πεξηνρήο, λα αλαγλσξίζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν). Μάιηζηα, ην ελ ιφγσ 

παξάδεηγκα έρεη ήδε κειεηεζεί, εδψ θαη πνιιά ρξφληα, απφ εξεπλεηέο ζηηο Ζ.Π.Α 

[98], φπνπ θαηέδεημαλ, κε πξαθηηθή εθαξκνγή, φηη πξάγκαηη κπνξεί λα γίλεη 

αλαγλψξηζε πξνζψπσλ – ηδίσο δε αλ ε θεξφκελε σο αλσλπκνπνηεκέλε ιίζηα 

ζπγθξηζεί κε άιιε επψλπκε ιίζηα πνπ ζρεηίδεηαη κε απηή, φπσο είλαη ε ιίζηα ησλ 

ςεθνθφξσλ ηεο πεξηνρήο (ζηελ εξγαζία [98] πεξηγξάθεηαη πψο, απφ κία ηέηνηα 

«αλσλπκνπνηεκέλε» ιίζηα φπσο απηή πνπ πεξηγξάθεθε ζην ελ ιφγσ παξάδεηγκα, 

αλαγλσξίζηεθε ν ηφηε θπβεξλήηεο ηεο Μαζαρνπζέηεο). 

 

Γηα αληηκεηψπηζε (θαη) ηέηνησλ θηλδχλσλ, ππάξρεη έλα ζχλνιν ηερληθψλ 

αλσλπκνπνίεζεο πνπ, αλαιφγσο ηελ πεξίπησζε, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. Οη 

ηερληθέο απηέο ζπλίζηαληαη είηε ζηελ απαινηθή πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ., ζην 

αλσηέξσ παξάδεηγκα, ζηελ απαινηθή ηνπ θχινπ ησλ αζζελψλ) είηε ζηε «γελίθεπζε» 

(generalisation) ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. ζην αλσηέξσ παξάδεηγκα, 

αληηθαηάζηαζε ηεο εκεξνκελίαο γέλλεζεο κε ην έηνο γέλλεζεο ή ηελ ηξηεηία – π.ρ. 

1970-1973 -  εληφο ηεο νπνίαο γελλήζεθε ην θάζε πξφζσπν) είηε ζηελ εηζαγσγή 
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«ζνξχβνπ», δειαδή κηθξήο αιινίσζεο ζηα δεδνκέλα έηζη ψζηε λα εμαθνινπζνχλ λα 

κελ απέρνπλ νπζησδψο απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο ηηκέο αιιά λα δπζρεξαίλνπλ 

επηζέζεηο αλαγλψξηζεο πξνζψπσλ ή δηαρσξηζκνχ πξνζψπσλ.  Ο αλαγλψζηεο πνπ 

επηζπκεί λα εκβαζχλεη ζε ηερληθέο αλσλπκνπνίεζεο, κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηα [99] 

(θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29), [100] (άξζξν 

επηζθφπεζεο), ελψ κία πξφζθαηε πεγή πνπ πεξηγξάθεη ηφζν ηελ αλσλπκνπνίεζε φζν 

θαη ηελ ςεπδσλπκνπνίεζε απφ ηε ζθνπηά ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ 

είλαη ην [101]. 

 

Παξάδεηγκα: Φνξέαο ζέιεη λα αλσλπκνπνηήζεη αξρείν κε αμηνινγήζεηο ππαιιήισλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμάγνληαη, επί ηνπ αλσλπκνπνηεκέλνπ αξρείνπ, θάπνηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία (π.ρ. ζε ηη βαζκφ νη αμηνινγήζεηο εμαξηψληαη απφ ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

θαη ηελ ειηθία, αλ ππάξρνπλ απνθιίζεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θ.α.). Οη 

ζπλαθείο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηνλ Πίλαθαο 1, φπνπ έρνπλ απαιεηθηεί ηα ζηνηρεία 

ηαπηνπνίεζήο ηνπο. 

 

Ο ελ ιφγσ Πίλαθαο δελ είλαη αλσλπκνπνηεκέλνο. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο πνπ μέξεη 

ηα ζηνηρεία ηεο εξγαδφκελεο Α (42 εηψλ, κε 7 έηε πξνυπεξεζίαο), κπνξεί ακέζσο λα 

αλαγλσξίζεη ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζηνλ Πίλαθαο 1 θαη λα κάζεη ηελ αμηνιφγεζή ηεο 

(ελ πξνθεηκέλσ, 8,5). 

 

Ο Πίλαθαο 2 πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθαο 1 κε ηερληθή αλσλπκνπνίεζεο πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο γεληθεχζεηο ησλ γλσξηζκάησλ ειηθίαο θαη εηψλ πξνυπεξεζίαο (ε 

δηάηαμε ησλ εγγξαθψλ ηνπ πίλαθα έρεη αιιάμεη, γηα λα γίλεη πην εκθαλέο ην φθεινο 

ηεο ηερληθήο αλσλπκνπνίεζεο). Πιένλ, αθφκα θαη αλ θάπνηνο μέξεη ηα ζηνηρεία ηεο 

εξγαδνκέλεο Α, δελ κπνξεί λα ηελ εληνπίζεη επαθξηβψο εληφο ηνπ αλσλπκνπνηεκέλνπ 

πίλαθα: ην κφλν πνπ μέξεη είλαη φηη αληηζηνηρεί ζε κία εθ ηξηψλ πηζαλψλ εγγξαθψλ, 

φπνπ νη αμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη είλαη 8,5, 9,5 θαη 10 (ηηο εληνπίδεηε θη εζείο 

ζηνλ Πίλαθαο 2;). Σν ίδην ηζρχεη γηα νπνηνλδήπνηε άιινλ εξγαδφκελν: αλ θάπνηνο 

μέξεη ηα ζηνηρεία νπνηνδήπνηε εξγαδφκελνπ, δελ ζα κπνξεί λα ηνλ εληνπίζεη 

επαθξηβψο ζηνλ αλσλπκνπνηεκέλν πίλαθα γηαηί ζα ππάξρνπλ πάληα ηνπιάρηζηνλ δχν 

πηζαλέο εγγξαθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ελ ιφγσ εξγαδφκελν. 
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Γηα λα θαηαδείμνπκε σζηφζν ηηο δπζθνιίεο πνπ εγγελψο ππάξρνπλ ζε θάζε ηερληθή 

αλσλπκνπνίεζεο, αο δνχκε ζην ελ ιφγσ παξάδεηγκα ηελ εμήο πεξίπησζε: έζησ φηη 

θάπνηνο ηξίηνο πνπ βιέπεη ηνλ αλσλπκνπνηεκέλν Πίλαθαο 2 μέξεη ηα ζηνηρεία ηεο 

εξγαδνκέλεο Β (52 εηψλ, 12 έηε πξνυπεξεζίαο). Λφγσ ηεο αλσλπκνπνίεζεο, δελ 

κπνξεί λα εληνπίζεη επαθξηβψο ηελ εγγξαθή ηεο ζηνλ Πίλαθαο 2: σζηφζν, θαη νη δχν 

πηζαλέο γηα ηελ Β εγγξαθέο έρνπλ ιάβεη αμηνιφγεζε 10. πλεπψο, παξφιν πνπ δελ 

κπνξεί λα εληνπίζεη ηελ εγγξαθή ηεο, καζαίλεη κε βεβαηφηεηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

Απηφ θαηαδεηθλχεη φηη νη ηερληθέο αλσλπκνπνίεζεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη 

ηέηνηνπο θηλδχλνπο. 

 

 

Ζιηθία Φχιν Έηε πξνυπεξεζίαο Βαζκφο αμηνιφγεζεο 

34 Α 5 9,2 

44 Γ 8 9,5 

42 Γ 7 8,5 

30 Α 3 8,5 

33 Γ 6 9,7 

49 Α 10 9,6 

45 Α 8 8,7 

43 Γ 6 10 

52 Γ 12 10 

51 Γ 14 10 

53 Α 14 9,8 

52 Α 13 9 

35 Γ 8 8,7 

Πίλαθαο 1 - Παξάδεηγκα πίλαθα πνπ έρνπλ απαιεηθηεί ηα αλαγλσξηζηηθά, αιιά δελ έρεη 

εθαξκνζηεί ηερληθή αλσλπκνπνίεζεο 
 

Ζιηθία Φχιν Έηε πξνυπεξεζίαο Βαζκφο αμηνιφγεζεο 

30-35 Α <=5 8,5 

30-35 Α <=5 9,2 

30-35 Γ Μεηαμχ 6 θαη 10 9,7 

30-35 Γ Μεηαμχ 6 θαη 10 8,7 

40-50 Γ Μεηαμχ 6 θαη 10 8,5 
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40-50 Γ Μεηαμχ 6 θαη 10 10 

40-50 Γ Μεηαμχ 6 θαη 10 9,5 

40-50 Α Μεηαμχ 6 θαη 10 8,7 

40-50 Α Μεηαμχ 6 θαη 10 9,6 

50-55 Γ Μεηαμχ 10 θαη 15 10 

50-55 Γ Μεηαμχ 10 θαη 15 10 

50-55 Α Μεηαμχ 10 θαη 15 9 

50-55 Α Μεηαμχ 10 θαη 15 9,8 

Πίλαθαο 2 - Σα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 1, έρνληαο "γεληθεπηεί" πξνο επίηεπμε αλσλπκνπνίεζεο 
 

Κιείλνληαο απηήλ ηελ Δλφηεηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηερληθέο 

αλσλπκνπνίεζεο, φπσο απηέο πνπ ζπλνπηηθά πεξηγξάθεθαλ λσξίηεξα, κπνξνχλ 

λα αμηνπνηεζνχλ αθφκα θαη αλ δελ κπνξεί λα ππάξμεη εγγχεζε φηη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ζπληζηά πξάγκαηη αλψλπκα δεδνκέλα: ζε θάζε πεξίπησζε 

δπζρεξαίλνπλ ηε δπλαηφηεηα επαλα-ηαπηνπνίεζεο θαη, αλαιφγσο ηελ πεξίπησζε 

θαη ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο, φπσο βεβαίσο θαη ηεο κεζφδνπ αλσλπκνπνίεζεο 

πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αιιά θαη ησλ παξακέηξσλ πινπνίεζήο ηεο, κπνξεί λα 

θξηζεί σο επαξθήο απφ πιεπξάο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (αθφκα θαη αλ δελ 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα παξαγφκελα δεδνκέλα, πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, 

σο αλψλπκα). Μάιηζηα, δελ απνθιείεηαη ηέηνηεο ηερληθέο λα πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ θαη ζε ςεπδσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί  ε 

ςεπδσλπκνπνίεζε ηζρπξή. 
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16. Μελϋτη περύπτωςησ 
 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα απνηειεί έλαλ, θαηά θάπνην ηξφπν, νδεγφ πξνθεηκέλνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ηηο έλλνηεο πνπ δηδαρηήθαλε κε ηελ 

παξνχζα χιε θαη, αθνινχζσο, λα ζπλδξάκνπλ αλαιφγσο, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ζην 

θνξέα ηνπο. 

 

1. Αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ 

Υξεζηκνπνηήζηε σο παξάδεηγκα ην θνξέα ζηνλ νπνίν εξγάδεζηε. Πξνζπαζήζηε λα 

θάλεηε κηα πξψηε αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα, ζηνρεχνληαο θπξίσο ζε 

ηξεηο ηνκείο: 

Α. Πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα θαη ε εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνξέα, ζε 

ζρέζε κε ηε κηζζνδνζία, ηελ αζθάιηζε θαη ηηο παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνχο ηνπ. 

Β. Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνιηηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο βαζηθήο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ θνξέα. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ζαο εθηειεί πνιιέο 

αξκνδηφηεηεο, επηιέμηε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ γλσξίδεηε θαιά – φπσο, π.ρ.απηέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην ηκήκα ην νπνίν ηψξα εξγάδεζηε. 

Γ. Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ επηζθεπηψλ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ θνξέα ζαο 

 

Πηζαλέο Δπεμεξγαζίεο θνξέα: 

Α. Πξνζσπηθφ  

 Μηζζνδνζία 

 Άδεηεο (θαη αλαξξσηηθέο) 

 Αμηνινγήζεηο 

 Κνηλσληθή πξφλνηα 

 …… 

 …… 

 ….. 

Β. Αξκνδηφηεηα Φνξέα 

 Γηαρείξηζε αηηεκάησλ πνιηηψλ 

  

 ….. 

Γ. Ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα 

 ηνηρεία επηζθεπηψλ γηα έιεγρν επηζθεςηκφηεηαο 

 ηνηρεία εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ζηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα 
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 ….. 

 

Γηα θάζε κία εθ ησλ επεμεξγαζηψλ πνπ ζα θαηαγξάςεηε αλσηέξσ, εμεηδηθεχζηε ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη επεμεξγαζία. Δπίζεο, 

πξνζδηνξίζηε πνηα είλαη ε λνκηθή βάζε γηα ηελ θάζε επεμεξγαζία. 

 

2. Έιεγρνο ζπκκφξθσζεο 

Δμεηάζηε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζην θνξέα ζαο.  

Θεσξείηε φηη θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΚΠΓ; Πνηεο ελέξγεηεο απαηηνχληαη γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο; Αξηζκήζηε θαη θαηαγξάςηε, 

αμηνπνηψληαο ηνπο πίλαθεο πνπ ζαο δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα (δειαδή, αθνχ 

ζπκπιεξψζεηε ηνπο πίλαθεο, θαηαγξάςηε πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη, θαηά ηε γλψκε ζαο, 

λα γίλνπλ, θαζψο θαη κε πνηα πξνηεξαηφηεηα). 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ πνπ αθνινπζνχλ, πξνηεξαηνπνηήζηε ζηνλ θάζε έλα, 

απφ ηα πην ζεκαληηθά (1) έσο ηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά (5). 

 

Α. Χο Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλσλ 

ησλ δεδνκέλσλ 

 
Α/Α Τπνρξέσζε (άξζξν) Δθηίκεζε 

πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο 

Απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο 

Πξνηεξαηφηεηα 

ελεξγεηψλ (1-5) 

1 Πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη θαηά ηε 

ζπιινγή πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ απφ ηα 

ππνθείκελα (13) 

 1) .. 

2) .. 
 

2 Πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη θαηά ηε 

ζπιινγή πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ απφ ηξίηεο 

πεγέο (13) 

   

3 Γηθαίσκα πξφζβαζεο 

(15) 
   

4 Γηθαίσκα δηφξζσζεο 

(16) 
   

5 Γηθαίσκα δηαγξαθήο(17)     

6 Γηθαίσκα πεξηνξηζκνχ 

(18) 
   

7 Γηθαίσκα θνξεηφηεηαο 

(20) 
   

8 Γηθαίσκα ελαληίσζεο    
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(21) 

9 Απηνκαηνπνηεκέλε 

αηνκηθή ιήςε 

απνθάζεσλ 

   

 

B. Χο Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο γηα ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ θεθαιαίσλ IV θαη V. 
Α/Α Τπνρξέσζε (άξζξν) Δθηίκεζε 

πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο 

Απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο 

Πξνηεξαηφηεηα 

ελεξγεηψλ (1-5) 

1 Πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ήδε απφ ην 

ζρεδηαζκφ θαη εμ 

νξηζκνχ (25) 

 1) .. 

2) .. 
 

2 Δθηεινχληεο ηελ 

επεμεξγαζία – 

ππνρξέσζε έγγξαθεο 

αλάζεζεο κε επαξθείο 

δηαβεβαηψζεηο (28-29)  

   

3 Αξρεία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

επεμεξγαζίαο (30) 

   

4 Σερληθά θαη 

νξγαλσηηθά κέηξα 

αζθάιεηαο (32) 

   

5 Παξαβίαζε 

πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, 

γλσζηνπνίεζε – 

αλαθνίλσζε (33-34) 

   

6 Δθηίκεζε αληηθηχπνπ 

ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

– ΔΑΠΓ (35-36) 

   

7 Οξηζκφο ΤΠΓ – 

Τπεπζχλνπ 

Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ (37-39) 

   

8 Γηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ 

ζε ρψξεο εθηφο Δ.Δ. 

(44-49) 

   

 

  



373 

 

Αναφορϋσ 
 

 

[1]  Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, "ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) 2016/679 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ 

ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θα," 2016. [Online]. Available: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R0679-

20160504&from=EN. [Accessed 18 01 2022]. 

[2]  Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, "Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 1995 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ," 1995. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01995L0046-20031120. [Accessed 18 1 2022]. 

[3]  Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, "Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο," 2009. [Online]. Available: 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/powers-and-procedures/the-lisbon-treaty. 

[Accessed 18 01 2022]. 

[4]  U. N. I. Centre, "ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ," 

1948. [Online]. Available: 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk. [Accessed 18 01 

2022]. 

[5]  πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, "https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-

detail&treatynum=005," 1950, [Online]. Available: Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ. [Accessed 18 01 2022]. 

[6]  πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, "χκβαζε 108 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο," 1981. [Online]. 

Available: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-

detail&treatynum=108. [Accessed 18 01 2022]. 

[7]  πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, "Δπηθαηξνπνηεκέλε ζχκβαζε 108 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο," 

2018. [Online]. Available: https://www.coe.int/en/web/data-

protection/convention108/modernised. [Accessed 18 01 2022]. 

[8]  Δπξσπατθή Έλσζε, "Δλνπνηεκέλε απφδνζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε," 2012. 

[Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT. [Accessed 18 01 2022]. 

[9]  Δπξσπατθή Έλσζε, "πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο," 2017. [Online]. 

Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3A4301854. 

[Accessed 18 01 2022]. 

[10]  Δπξσπατθή Έλσζε, "Υάξηεο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο ΔΔ," 2016. [Online]. Available: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33501. [Accessed 18 

01 2022]. 

[11]  Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, "Οδεγία 2002/58/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ," 2002. [Online]. Available: 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/dir_2002_58_el.pdf. 

[12]  Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, "Οδεγία 2009/136/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2002/22/ΔΚ, ηεο νδεγίαο 2002/58/ΔΚ θαη ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004," 2009, [Online]. Available: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32009L0136. 

[13]  Νφκνο, "Ν. 2472/1997," [Online]. Available: https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-

10/2472_97%20%28SEPT2019%29.pdf. [Accessed 18 01 2022]. 

[14]  Νφκνο, "Ν. 3471/2006," 2006. [Online]. Available: 

https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-09/%CE%9D3471_06.PDF. [Accessed 18 01 

2022]. 



374 

 

[15]  Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, "Οδεγία (EE) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ αξκφδηεο αξρέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

πξφιεςεο, δηεξεχλεζεο, αλίρλ," 2016. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016L0680. [Accessed 18 01 2022]. 

[16]  Νφκνο, "Ν. 4624/2019," 2019. [Online]. Available: http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8WkQtR1OJjJ

d5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJ

WelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYy4kEHGmkxu249n-

Zw2yYl0mZ9eBCztpQxx39TqtEEk. [Accessed 18 1 2022]. 

[17]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Δηήζηα έθζεζε 2018," 2019. 

[Online]. Available: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/etisies-ektheseis/etisia-ekthesi-2018. 

[Accessed 18 01 2022]. 

[18]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Γλσκνδφηεζε 1/2020 - Δπί ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4624/2019," 2020. [Online]. Available: 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epi-ton-diataxeon-toy-n-46242019. 

[Accessed 18 01 2022]. 

[19]  Κ. Παπαθσλζηαληίλνπ and Λ. Καηζίξαο, Πνιηηηθή θαη δίθαην Β' γεληθνχ ιπθείνπ, Αζήλα: 

Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ (Ο.Δ.Γ.Β.), 2009.  

[20]  D. Korff and M. Georges, "The DPO Handbook - Guidance for data protection officers in the 

public and quasi-public sectors on how to ensure compliance with the European Union 

General Data Protection Regulation," T4DATA Project, 2018. [Online]. Available: 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/T4DATA-The+DPO+Handbook.pdf . 

[Accessed 18 01 2022]. 

[21]  Οξγαληζκφο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

(FRA - CoE), "γρεηξίδην ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (έθδνζε 2018)," 2018. [Online]. Available: 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-edps-2018-handbook-data-

protection_el.pdf . [Accessed 18 01 2022]. 

[22]  Β. σηεξφπνπινο, "Σν άξζξν 9Α ηνπ πληάγκαηνο 1975/1986/2001," 2004. [Online]. 

Available: http://www.greeklaws.com/pubs/uploads/596.pdf. [Accessed 18 01 2022]. 

[23]  European Data Protection Board, "Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and 

processor in the GDPR," 2020. [Online]. Available: https://edpb.europa.eu/our-work-

tools/our-documents/guidelines/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor-

gdpr_en. [Accessed 18 01 2022]. 

[24]  Γηθαζηήξην Δπξσπατθήο Έλσζεο, "Απφθαζε ζηελ ππφζεζε C 212/13 - František Ryneš θαηά 

Úřad pro ochranu osobních údajů," 2014. [Online]. Available: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160561&doclang=EL. [Accessed 

18 01 2022]. 

[25]  European Data Protection Board, "Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR 

(Article 3)," 2018. [Online]. Available: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-

documents/guidelines/guidelines-32018-territorial-scope-gdpr-article-3-version_en. [Accessed 

18 01 2022]. 

[26]  Article 29 Data Protection Working Party, "Opinion 4/2007 on the concept of personal data - 

WP 136," [Online]. Available: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2007/wp136_en.pdf. [Accessed 18 01 2022]. 

[27]  Article 29 Data Protection Working Party, "Opinion 1/2010 on the concepts of "controller" 

and "processor" - wp169," [Online]. Available: https://ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2010/wp169_en.pdf. [Accessed 18 01 2022]. 

[28]  Article 29 Data Protection Working Party, "Opinion 3/2010 on the principle of accountability - 

wp173," [Online]. Available: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2010/wp173_en.pdf. [Accessed 18 01 2022]. 

[29]  European Data Protection Board, "Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under 



375 

 

Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subjects," 

[Online]. Available: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-

documents/guidelines/guidelines-22019-processing-personal-data-under-article-61b_en. 

[Accessed 18 01 2022]. 

[30]  Article 29 Data Protection Working Party, "Opinion 06/2014 on the "Notion of legitimate 

interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC" - WP217," 2014. 

[Online]. Available: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2014/wp217_en.pdf. [Accessed 18 01 2022]. 

[31]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Γλσκνδφηεζε 1/2021 επί ζρεδίνπ 

λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ," 2021. [Online]. Available: 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/gnomodotisi-epi-shedioy-nomoy-toy-

ypoyrgeioy-ypodomon-kai-metaforon. [Accessed 18 01 2022]. 

[32]  European Data Protection Board, "Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 

2016/679," 2020. [Online]. Available: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-

documents/guidelines/guidelines-052020-consent-under-regulation-2016679_en. [Accessed 18 

01 2022]. 

[33]  European Data Protection Board, "Guidelines 05/2021 on the Interplay between the 

application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the 

GDPR," 2021. [Online]. Available: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-

consultations/2021/guidelines-052021-interplay-between-application_en. [Accessed 18 01 

2022]. 

[34]  Δπξσπατθή Δπηηξνπή, "Standard contractual clauses for data transfers between EU and non-

EU countries," 2021. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_el. 

[Accessed 18 01 2022]. 

[35]  European Data Protection Board, "Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of 

Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public 

authorities and bodies," 2020. [Online]. Available: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-

documents/guidelines/guidelines-22020-articles-46-2-and-46-3-b-

regulation_ga?order=field_edpb_pc_country&sort=asc. [Accessed 18 01 2022]. 

[36]  European Data Protection Board, "Guidelines 2/2018 on derogations of Article 49 under 

Regulation 2016/679," 2018. [Online]. Available: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-

documents/guidelines/guidelines-22018-derogations-article-49-under-regulation_ga. 

[Accessed 18 01 2022]. 

[37]  European Data Protection Board, "Recommendations 01/2020 on measures that supplement 

transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data," 2021. 

[Online]. Available: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-

documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_el. 

[Accessed 18 01 2022]. 

[38]  Irish Data Protection Commission, "Guidance on Legal Bases for Processing Personal Data," 

2019. [Online]. Available: https://www.dataprotection.ie/en/dpc-guidance/guidance-legal-

bases-processing-personal-data. [Accessed 18 01 2022]. 

[39]  UK Information Commissioner's Office, "What are the conditions for processing?," 2018. 

[Online]. Available: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-

general-data-protection-regulation-gdpr/special-category-data/what-are-the-conditions-for-

processing/. [Accessed 18 01 2022]. 

[40]  Δπξσπατθή Δπηηξνπή, "International dimension of data protection," [Online]. Available: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-

protection_en. [Accessed 18 01 2022]. 

[41]  Article 29 Data Protection Working Party, "Guidelines on Transparency under Regulation 

2016/679 (wp260rev.01)," 2018. [Online]. Available: 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/622227/en. [Accessed 18 01 2022]. 

[42]  Article 29 Data Protection Working Party, "Guidelines on the right to data portability," 2017. 



376 

 

[Online]. Available: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611233. 

[43]  European Data Protection Supervisor, "Opinion 3/2018 on online manipulation and personal 

data," 2018. [Online]. Available: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-

19_online_manipulation_en.pdf. 

[44]  Article 29 Data Protection Working Party, "Guidelines on Automated individual decision-

making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679," 2018. [Online]. Available: 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612053. 

[45]  M. E. Gilman, "Poverty Lawgorithms: A Poverty Lawyer‘s Guide to Fighting Automated 

Decision-Making Harms on Low-Income Communities," Data & Society, 2020.  

[46]  European Data Protection Board, "Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 

GDPR," 2020. [Online]. Available: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-

documents/guidelines/guidelines-102020-restrictions-under-article-23-gdpr_el. 

[47]  Δπξσπατθή Δπηηξνπή, "Δθηειεζηηθή απφθαζε (ΔΔ) 2021/915 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 4εο Ηνπλίνπ 

2021 γηα ηππνπνηεκέλεο ζπκβαηηθέο ξήηξεο κεηαμχ ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο θαη εθηεινχλησλ 

ηελ επεμεξγαζία βάζεη ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 7 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίν," 2021. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021D0915. [Accessed 18 01 2022]. 

[48]  European Data Protection Board - European Data Protection Supervisor, "Joint Opinion 

1/2021 on standard contractual clauses between controllers and processors," 2021. [Online]. 

Available: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-

edps-joint-opinion-12021-standard_en. [Accessed 18 01 2022]. 

[49]  European Data Protection Board, "Opinion 14/2019 on the draft Standard Contractual Clauses 

submitted by the DK SA (Article 28(8) GDPR)," 2020. [Online]. Available: 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-142019-

draft-standard-contractual-clauses_en. [Accessed 18 01 2022]. 

[50]  European Data Protection Board, "Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design 

and by Default," 2019. [Online]. Available: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-

documents/guidelines/guidelines-42019-article-25-data-protection-design-and_en. 

[51]  ENISA, "Recommendations on shaping technology according to GDPR provisions - Exploring 

the notion of data protection by default," 2019. [Online]. Available: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/recommendations-on-shaping-technology-

according-to-gdpr-provisions-part-2. 

[52]  European Data Protection Supervisor, "Preliminary Opinion 5/2018 on Privacy by Design," 

2018. [Online]. Available: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-05-

31_preliminary_opinion_on_privacy_by_design_en_0.pdf. 

[53]  Article 29 Data Protection Working Party, "Position paper on the derogations from the 

obligation to maintain records of processing activities pursuant to Article 30(5) GDPR," 2018. 

[Online]. Available: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/624045/en. 

[54]  Article 29 Data Protection Working Party, "Guidelines on Data Protection Officers ('DPOs')," 

2017. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048/en. 

[55]  Article 29 Data Protection Working Party, "Guidelines on Personal data breach notification 

under Regulation 2016/679," 2018. [Online]. Available: 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052/en. 

[56]  A. Pfitzmann and M. Hansen, "A terminology for talking about privacy by data minimization: 

Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability,Pseudonymity, and Identity 

Management," 2010. [Online]. Available: https://dud.inf.tu-

dresden.de/literatur/Anon_Terminology_v0.34.pdf. 

[57]  ENISA, "Recommendations on shaping technology according to GDPR provisions - An 

overview on data pseudonymisation," 2019. [Online]. Available: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/recommendations-on-shaping-technology-

according-to-gdpr-provisions. 

[58]  ENISA, "Pseudonymisation techniques and best practices," 2019. [Online]. Available: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/pseudonymisation-techniques-and-best-practices. 



377 

 

[59]  K. G. Paterson, "The Cyber Security Body of Knowledge, University of Bristol, 2021, ch. 

Applied Cryptography, version 1.0.0.," 2021. [Online]. Available: 

https://www.cybok.org/media/downloads/Applied_Cryptography_KA_webinar_slides.pdf. 

[60]  European Data Protection Board, "Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach 

Notification," 2021. [Online]. Available: https://edpb.europa.eu/our-work-

tools/documents/public-consultations/2021/guidelines-012021-examples-regarding-data-

breach_en. 

[61]  Article 29 Data Protection Working Party, "Guidelines on Data Protection Impact Assessment 

(DPIA)," 2017. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236. 

[62]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Απφθαζε 65/2018," 2018. [Online]. 

Available: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/katalogos-me-ta-eidi-ton-

praxeon-epexergasias-poy-ypokeintai-stin. 

[63]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Γλσκνδφηεζε 3/2020 ηεο Αξρήο επί 

ηνπ ζρεδίνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο κε ηε 

ιήςε ή θαηαγξαθή ήρνπ ή εηθφλαο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο," 2020. [Online]. Available: 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/gnomodotisi-32020-tis-arhis-epi-toy-

shedioy-proedrikoy-diatagmatos. 

[64]  CNIL, "PIA software," [Online]. Available: https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-

helps-carry-out-data-protection-impact-assesment. 

[65]  European Data Protection Supervisor, "Necessity Toolkit," 2017. [Online]. Available: 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en. 

[66]  European Data Protection Supervisor, "Guidelines on assessing the proportionality of 

measures that limit the fundamental rights to privacy and to the protection of personal data," 

2019. [Online]. Available: https://edps.europa.eu/data-protection/our-

work/publications/guidelines/edps-guidelines-assessing-proportionality-measures_en. 

[67]  European Data Protection Board, "Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring 

Bodies under Regulation 2016/679," 2019. [Online]. Available: https://edpb.europa.eu/our-

work-tools/documents/public-consultations/2019/guidelines-12019-codes-conduct-and-

monitoring_en. 

[68]  European Data Protection Board, "Guidelines 1/2018 on certification and identifying 

certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation," [Online]. 

Available: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-12018-

certification-and-identifying_en. 

[69]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Απφθαζε 25/2020 - 

πκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο Αξρήο γηα ηε δηαπίζηεπζε ησλ θνξέσλ πηζηνπνίεζεο κε 

ελζσκαησκέλεο ηηο ζπζηάζεηο ηεο ζρεηηθήο γλψκεο 22/2020 ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ," [Online]. Available: 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis?field_year_from=2020&field_year_to=2020

&field_category=239&field_thematic=All&field_protocol_number=25&field_keywords=. 

[70]  TRAIN GR-CY consortium, "Problem-based training activities on data protection," 2019. 

[Online]. Available: http://traingrcy.law.uoa.gr/moodle/#home-page-carousel. [Accessed 18 

01 2022]. 

[71]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "πκκφξθσζε κε ΓΚΠΓ," [Online]. 

Available: https://www.dpa.gr/el/foreis/odigos_gkpd. [Accessed 18 01 2022]. 

[72]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Γηα ην δήηεκα ηεο αξκνδηφηεηαο 

ηεο Αξρήο, ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ, λα 

επηιακβάλεηαη επί εξσηεκάησλ θαη αηηήζεσλ ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο, ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ ή/θαη ηξίησλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα επεμεξγαζίαο πξνζσπη," 2018. [Online]. 

Available: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/gia-zitima-tis-armodiotitas-tis-

arhis-symfona-me-ton-geniko-kanonismo-gia. [Accessed 18 01 2022]. 

[73]  Article 29 Data Protection Working Party, "Guidelines on the Lead Supervisory Authority 

(wp244rev.01)," 2018. [Online]. Available: 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611235/en. [Accessed 18 01 2022]. 



378 

 

[74]  Article 29 Data Protection Working Party, "Guidelines on the application and setting of 

administrative fines (wp253)," 2018. [Online]. Available: 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611237/en. [Accessed 18 01 2022]. 

[75]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Δηήζηα Έθζεζε 2006," 2007, 

[Online]. Available: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/etisies-ektheseis/etisia-ekthesi-2006. 

[76]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Απφθαζε 73/2017," 2017, [Online]. 

Available: https://www.dpa.gr/index.php/el/enimerwtiko/prakseisArxis/katagrafi-tilefonikon-

kliseon-me-skopo-tin-proothisi-proionton-kai. 

[77]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Απφθαζε 86/2015," 2015. [Online]. 

Available: https://www.dpa.gr/index.php/el/enimerwtiko/prakseisArxis/exetasi-ypothesis-

akroasis-tilefonikon-kliseon-se-tmima-exypiretisis. 

[78]  Article 29 Data Protection Working Party, "Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption," 

2012. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2012/wp194_en.pdf. 

[79]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Γλσκνδφηεζε 6/2013 - Πξφζβαζε 

ζε δεκφζηα έγγξαθα," [Online]. Available: 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/prosbasi-se-dimosia-eggrafa. 

[80]  Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ, "Δγρεηξίδην απαληήζεσλ ζηα ζπλεζέζηεξα εξσηήκαηα 

ζε ζέκαηα ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο," 2021. [Online]. Available: 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-10/egxeiridio_0.pdf. 

[81]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Δηήζηα Έθζεζε 2009," 2019, 

[Online]. Available: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/etisies-ektheseis/etisia-ekthesi-2009. 

[82]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Απφθαζε 13/2009," 2009. [Online]. 

Available: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/ypohreosi-toy-dimoy-os-

ypeythynos-epexergasias-sti-basi-ton-diataxeon-toy. 

[83]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Απφθαζε 123/2017," 2017. 

[Online]. Available: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/adeia-gia-horigisi-

stoiheion-synypopsifioy. 

[84]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Απφθαζε 144/2017," 2017, 

[Online]. Available: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/systasi-se-dimosia-

ypiresia-gia-mi-enimerosi-ypalliloy-tis-shetika-me. 

[85]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Απφθαζε 41/2019," 2019. [Online]. 

Available: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiplixi-sto-ypoyrgeio-naytilias-

kai-nisiotikis-politikis-gia-tin. 

[86]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Απφθαζε 40/2005," 2005. [Online]. 

Available: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/koinoboyleytikos-eleghos-kai-

prosbasi-se-stoiheia-synypopsifioy. 

[87]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Γλσκνδφηεζε 3/2009 - Έλλνκεο 

ζπλέπεηεο εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο γηα ηε ρνξήγεζε δεκνζίσλ εγγξάθσλ," 2009. [Online]. 

Available: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/ennomes-synepeies-eisaggelikis-

paraggelias-gia-ti-horigisi-dimosion. 

[88]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Απφθαζε 73/2010," 2010. [Online]. 

Available: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/prosbasi-kataggellomenoy-se-

stoiheia-kataggellontos-sto-plaisio. 

[89]  Article 29 Data Protection Working Party, "Working document on the surveillance of 

electronic communications in the workplace," 2002. [Online]. Available: 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2002/wp55_en.pdf. 

[90]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Οδεγία 115/2001 - Πξνζηαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην πεδίν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ," [Online]. Available: 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/prostasia-ton-prosopikon-dedomenon-sto-

pedio-ton-ergasiakon-sheseon. 



379 

 

[91]  Article 29 Data Protection Working Party, "Opinion 2/2017 on data processing at work," 2017, 

[Online]. Available: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/610169/en. 

[92]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Απφθαζε 34/2018," 2018. [Online]. 

Available: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/eleghos-ilektronikoy-ypologisti-

ergazomenoy-apo-ton-ergodoti. 

[93]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκελσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Οδεγία 1/2011 - Υξήζε 

ζπζηεµάησλ βηληενεπηηήξεζεο γηα ηελ πξνζηαζία πξνζψπσλ θαη αγαζψλ," 2011. [Online]. 

Available: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/hrisi-systimaton-binteoepitirisis-

gia-tin-prostasia-prosopon-kai-agathon. 

[94]  European Data Protection Board, "Guidelines 3/2019 on processing of personal data through 

video devices," 2019. [Online]. Available: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-

documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_en. 

[95]  Article 29 Data Protection Working Party, "Working document on biometrics," 2003. 

[Online]. Available: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2003/wp80_en.pdf. 

[96]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Δηήζηα Έθζεζε 2014," 2015. 

[Online]. Available: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/etisies-ektheseis/etisia-ekthesi-2014. 

[97]  . Κάηζηθαο, Γηαρείξηζε ηεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, Πεδίν, 2014.  

[98]  NIST, "Guide for Developing Security Plans for Federal Information Systems (SP 800-18 

Rev. 1)," 2006. [Online]. Available: https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-18/rev-

1/final. 

[99]  ENISA, "Handbook on security of personal data processing," 2017. [Online]. Available: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/handbook-on-security-of-personal-data-processing. 

[100]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Οδεγία 1/2005 γηα ηελ αζθαιή 

θαηαζηξνθή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ επεμεξγαζίαο," [Online]. Available: 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/odigia-gia-tin-asfali-katastrofi-prosopikon-

dedomenon-meta-peras-tis. 

[101]  NIST, "Guide to Computer Security Log Management (SP800-92)," 2006. [Online]. 

Available: https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-92/final. 

[102]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 2/2020 

γηα ηε ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο ζην πιαίζην ηειεξγαζίαο," 2020. [Online]. Available: 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/kateythyntiries-grammes-gia-ti-lipsi-

metron-asfaleias-sto-plaisio. 

[103]  K. Limniotis, "Cryptography as the Means to Protect Fundamental Human Rights," 

Cryptography, pp. https://www.mdpi.com/2410-387X/5/4/34, 2021.  

[104]  European Data Protection Board, "Recommendations 01/2020 on measures that supplement 

transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data," 2020. 

[Online]. Available: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-

documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en. 

[105]  ENISA, "Data Pseudonymisation: Advanced Techniques and Use Cases," 2021. [Online]. 

Available: https://www.enisa.europa.eu/publications/data-pseudonymisation-advanced-

techniques-and-use-cases. 

[106]  L. Sweeney, "k-Anonymity: A model for protecting privacy," nternational Journal on 

Uncertainty, Fuziness and Knowledge-based Systems, 2002.  

[107]  Article 29 Data Protection Working Party, "Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques," 

2014. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2014/wp216_en.pdf. 

[108]  B. C. M. Fung, K. Wang, R. Chen and P. S. Yu, "Privacy-preserving Data Publishing: A 

Survey of Recent Developments," ACM Computing Surveys, p. 2010.  

[109]  M. Finck and F. Pallas, "They who must not be identified—distinguishing personal from non-

personal data under the GDPR," International Data Privacy Law, 2020.  



380 

 

[110]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Γλσκνδφηεζε 1/2017," 2017. 

[Online]. Available: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/gnostopoiisi-

epexergasias-prosopikon-dedomenon-sto-plaisio-toy. 

[111]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Απφθαζε 65/2016," 2016, [Online]. 

Available: https://www.dpa.gr/index.php/el/enimerwtiko/prakseisArxis/pragmatopoiisi-

tilefonikon-kliseon-me-anthropini-parembasi-gia-skopo-0. 

[112]  Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, "Γλσκνδφηεζε 5/2017 - 

Πξνυπνζέζεηο ηνπνζέηεζεο θάκεξαο ζηελ είζνδν δηακεξίζκαηνο απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα 

ηνλ ζθνπφ ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζψπσλ πνπ δηακέλνπλ ή εξγάδνληαη ζε απηφ, θαζψο θαη 

ησλ αγαζψλ ησλ ελνίθσλ ηνπ δηακεξίζκαηνο," 2017. [Online]. Available: 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/proypotheseis-topothetisis-kameras-stin-

eisodo-diamerismatos-apokleistika. 

 

 

 

 

 

 

 

  



381 

 

Γλωςςϊρι 
 

ΑΠΓΠΥ/ΑΠΓ - Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 

ΓΚΠΓ - ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) 2016/679 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ 

ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα 

ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) 

ΓΔΔ – Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΔΑΠΓ – Δθηίκεζε αληηθηχπνπ σο πξνο ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

ΔΓΓΑ - Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ  

Δ.Δ./ΔΔ – Δπξσπατθή Έλσζε 

Δ.Ο.Υ./ΔΟΥ – Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο (Ηζιαλδία, Ννξβεγία θαη 

Ληρηελζηάηλ) 

ΔΓΑ - Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

ΔΠΓ/EDPB – Δπξσπατθφ πκβνχιην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ  

ΔΤΓ – Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο 

Ζ/Τ – Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο 

ΚΓΓηαδ – Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

Κ-Μ – Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. 

ΝΚ – Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο 

O.E. αξ. 29  - Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ 

ΔΔ - πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ΛΔΔ - πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηΔ – πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 

ΤΠΓ – Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

CNIL – Γαιιηθή Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

EDPS – Δπξσπαίνο Δπφπηεο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκελσλ  

ENISA – Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Κπβεξλναζθάιεηα 

ePrivacy - επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ISO - International Organization for Standardization 


