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Συμμετοχή της Εταιρείας μας στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 

αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη 

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

Αριθμός 
άρθρου 

Κείμενο άρθρου Σχόλιο 

2. 
 

1.   Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων- εφεξής 
Κανονισμός) και του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στην, εν όλω ή εν μέρει, 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς 
και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία 
περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 

 

 

2.   Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού και του Κεφαλαίου Β’ εφαρμόζονται με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής ειδικότερων ρυθμίσεων των άρθρων 16 έως 19 του 
κεφαλαίου Β’ του παρόντος νόμου. 

 

 

3.   Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και του κεφαλαίου Γ’ του παρόντος 
εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς για τους σκοπούς της πρόληψης, της 
διερεύνησης, της διακρίβωσης ή της δίωξης εγκλημάτων ή της εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένων της προστασίας από απειλές κατά της 
δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής τους. 

 

 

4.   Οι ρυθμίσεις του κεφαλαίου Γ΄ τους παρόντος εφαρμόζονται και στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις κατά περίπτωση 
αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της εθνικής ασφάλειας. 
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Αριθμός 
άρθρου 

Κείμενο άρθρου Σχόλιο 

5.   Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία από τις 
αρμόδιες αρχές για σκοπούς διαφορετικούς από τους αναφερόμενους στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου , όπως η αρχειοθέτηση προς το 
δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 
στατιστικούς σκοπούς , εφαρμόζεται ο Κανονισμός και οι ρυθμίσεις του 
Κεφαλαίου Β. 

 

 

6.   Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού, της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και των Κεφαλαίων Β’ 
και Γ’ του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και ως προς την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τα δικαστήρια 
και τις εισαγγελικές αρχές. Δεν εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που αφορούν την 
άσκηση των εξουσιών και καθηκόντων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, όταν τα δικαστήρια και οι εισαγγελικές αρχές 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της άσκησης 
της δικαιοδοτικής αρμοδιότητάς τους. 

 

 

7.   Ο Κανονισμός και ο παρών νόμος δεν εφαρμόζονται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από φυσικό 
πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας. 
Ως τέτοια δραστηριότητα νοείται εκείνη που αναφέρεται στο ιδιωτικό πεδίο 
δράσης ενός προσώπου ή μιας οικογένειας, δηλαδή εκείνη που δεν εμπίπτει 
στην επαγγελματική ή/και εμπορική δραστηριότητα και δεν έχει ως σκοπό ή ως 
αποτέλεσμα τη συστηματική διαβίβαση ή τη διάδοση δεδομένων σε τρίτους. 

 

 

8.   Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού και του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ως προς 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή/και εκτελούντα επεξεργασία, εφόσον αυτή λαμβάνει χώρα 
στην ελληνική επικράτεια ή στο πλαίσιο εγκατάστασης στην ελληνική 
επικράτεια, ακόμη και εάν η εν λόγω επεξεργασία λαμβάνει χώρα εκτός 
ελληνικής επικράτειας. 

Σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη του Κανονισμού 
(άρθρο 3), ο Κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο δραστηριοτήτων μίας εγκατάστασης ενός 
υπευθύνου επεξεργασίας ή/και εκτελούντος την 
επεξεργασία στην Ένωση (ανεξαρτήτως από το κατά 
πόσο η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός της 
Ένωσης) ή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα υποκειμένων των δεδομένων που 
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Αριθμός 
άρθρου 

Κείμενο άρθρου Σχόλιο 

βρίσκονται στην Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας 
ή/και εκτελούντα την επεξεργασία μη εγκατεστημένο 
στην Ένωση, εάν οι δραστηριότητες επεξεργασίας 
σχετίζονται αποκλειστικά με: (α) την προσφορά αγαθών 
και υπηρεσιών σε υποκείμενα δεδομένων στην Ένωση, 
ή (β) την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους στον 
βαθμό που η συμπεριφορά αυτή λαμβάνει χώρα εντός 
της Ένωσης. 
 
Αντίστοιχα, η σχετική διάταξη της Οδηγίας δεν 
περιλαμβάνει καμία ρύθμιση ως προς την εξωεδαφική 
εφαρμογή της. 
 
Επομένως, το Σχέδιο Νόμου διευρύνει αδικαιολόγητα 
το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και της 
Οδηγίας. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον Κανονισμό η 
ρύθμιση του Σχεδίου Νόμου διευρύνει το πεδίο 
εφαρμογής του σε όλες αδιακρίτως τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα 
(συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων με 
ηλεκτρονικά μέσα) από υπεύθυνους επεξεργασίας και 
εκτελούντες την επεξεργασία εγκατεστημένους εκτός 
της Ένωσης, χωρίς να τηρεί τις συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις-κριτήρια που προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 
2 του Κανονισμού. 
 
Παρόλο που ο Κανονισμός υπερισχύει του Σχεδίου 
Νόμου, ως ενωσιακή νομοθεσία, η προαναφερθείσα 
διάταξη ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης σύγχυσης και 
παρανοήσεων στο κομβικό ζήτημα του πεδίου 
εφαρμογής του ελληνικού νόμου. 
 
Για τους προαναφερθέντες λόγους, το Σχέδιο Νόμου 
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Αριθμός 
άρθρου 

Κείμενο άρθρου Σχόλιο 

δεν θα πρέπει να αποκλίνει από τις διατάξεις του 
Κανονισμού και της Οδηγίας, αντίστοιχα, περί του 
εδαφικού πεδίου εφαρμογής. Το εδαφικό πεδίο 
εφαρμογής των δύο αυτών νομικών κειμένων είναι 
διαφορετικό και αυτό πρέπει να αντανακλάται με 
σαφήνεια στο Σχέδιο Νόμου. 
 

5. 1.   Ο Κανονισμός και το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται στην επεξεργασία 
δεδομένων εικόνας ή/και ήχου που πραγματοποιείται μέσω κλειστών 
κυκλωμάτων τηλεόρασης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων ή/και 
αγαθών. 

 

 

2.   Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν τα συστήματα που είναι 
μόνιμα εγκατεστημένα σε έναν χώρο, λειτουργούν συνεχώς ή σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης σήματος εικόνας 
ή/και ήχου από τον χώρο αυτό προς έναν περιορισμένο αριθμό οθονών 
προβολής ή/και μηχανημάτων καταγραφής. 

 

 

3.   Όταν η επεξεργασία λαμβάνει χώρα από δημόσια ή δημοτική αρχή ή νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), αυτό πρέπει να έχει κατά την κείμενη 
νομοθεσία σχετική αρμοδιότητα ή δικαίωμα διαχείρισης του χώρου που 
επιτηρείται ή δικαίωμα ή υποχρέωση διαχείρισης του επιτηρούμενου χώρου σε 
εκτέλεση σύμβασης με τον κύριο του χώρου. Η επεξεργασία από νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ή φυσικό πρόσωπο προϋποθέτει νόμιμο 
δικαίωμα ή υποχρέωση διαχείρισης του επιτηρούμενου χώρου σύμφωνα με 
διατάξεις νόμου ή σε εκτέλεση σύμβασης με τον κύριο του χώρου. 

 

 

4.   Η επεξεργασία δεδομένων εικόνας και ήχου μέσω κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης επιτρέπεται όταν που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων όταν πρόκειται για δημόσιους φορείς ή για την προστασία αγαθών 
και προσώπων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτών. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται θα πρέπει να είναι πρόσφορα και όχι 
περισσότερα από όσα απαιτούνται σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο 

Κατά την πάγια θέση της ΑΠΔΠΧ και σε συμμόρφωση 
με την αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, 
θα ήταν σκόπιμο να απαγορευθεί ρητά η συλλογή 
δεδομένων ήχου μέσω κλειστών κυκλωμάτων 
τηλεόρασης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων 
ή/και αγαθών.  
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Αριθμός 
άρθρου 
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οποίος θα πρέπει να μη δύναται να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας υποχρεούται να δύναται να πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδεικνύει την ανάγκη της συγκεκριμένης επεξεργασίας (λογοδοσία). 

 

5.   Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται: α. Όταν η επεξεργασία 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και του παρόντος νόμου, 
όπως, ιδίως, στις εξής περιπτώσεις: α) Δραστηριότητες που δεν συνιστούν 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως η λειτουργία απλών συστημάτων 
ελέγχου εισόδου χωρίς καταγραφή των δεδομένων. β) Άσκηση δραστηριοτήτων 
αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών. Δεν θεωρείται αποκλειστικά προσωπική 
ή οικιακή δραστηριότητα η λήψη και επεξεργασία εικόνας ή και ήχου με 
σύστημα βιντεοεπιτήρησης που είναι εγκατεστημένο σε ιδιωτική οικία, όταν το 
πεδίο ελέγχου της κάμερας περιλαμβάνει εξωτερικούς δημόσιους ή 
κοινόχρηστους χώρους. 

 

 

6.   Τα δεδομένα δεν πρέπει να τηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 
όσο απαιτείται ενόψει του επιδιωκόμενου κάθε φορά σκοπού επεξεργασίας. 
Εφόσον από τη λήψη δεδομένων ήχου και εικόνας που αποθηκεύονται ή τη 
λήψη που γίνεται σε πραγματικό χρόνο δεν προκύπτει επέλευση συμβάντος 
που εμπίπτει στον επιδιωκόμενο σκοπό, τα δεδομένα πρέπει να 
καταστρέφονται το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, 
με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που 
ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες υπεύθυνων επεξεργασίας. Σε περίπτωση 
συμβάντος που αφορά τον σκοπό της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας επιτρέπεται να τηρεί τις λήψεις, στις οποίες έχει καταγραφεί το 
συγκεκριμένο συμβάν σε χωριστό αρχείο για τρεις (3) μήνες. Μετά την πάροδο 
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
τηρεί τα δεδομένα για μεγαλύτερο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το συμβάν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Στην 
περίπτωση αυτή ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να 
ενημερώσει την Αρχή για το αναγκαίο χρονικό διάστημα τήρησης των εν λόγω 
λήψεων. 
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7.   Η διαβίβαση σε τρίτους δεδομένων που προέρχονται από σύστημα 
βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις: α) Κατόπιν προηγούμενης 
συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων. β) Κατ’ εξαίρεση, η διαβίβαση 
επιτρέπεται και χωρίς συγκατάθεση μετά από ειδικά αιτιολογημένη αίτηση 
τρίτου, όταν τα δεδομένα είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή μιας 
αξιόποινης πράξης και μπορούν να συνεισφέρουν στη διερεύνηση των 
πραγματικών περιστατικών ή στην αναγνώριση των δραστών. Δεν θεωρείται 
διαβίβαση σε τρίτους η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις 
αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές που οι τελευταίες 
ζητούν νομίμως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

 

 

8.   Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και 
τεχνικά μέτρα για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων καθώς και για 
την προστασία τους από κάθε μορφή παράνομης ή αθέμιτης επεξεργασίας, 
όπως τον έλεγχο της πρόσβασης ή την ασφαλή διαβίβαση. 

 

 

9.   Πριν ένα πρόσωπο εισέλθει στην εμβέλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να το ενημερώνει, με τον κατά περίπτωση 
πρόσφορο, εμφανή και κατανοητό τρόπο, ότι πρόκειται να εισέλθει σε χώρο 
όπου βρίσκεται σε λειτουργία κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και να παραθέτει 
πληροφορίες για τον σκοπό επεξεργασίας, τη φύση του συστήματος που 
χρησιμοποιείται, τους χώρους εγκατάστασης και την εμβέλεια και το χρονικό 
διάστημα τήρησης των δεδομένων. 

 

Αναφορικά με το περιεχόμενο της ενημέρωσης, 
προτείνω να προστεθούν το όνομα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας (και τυχόν 
υπεύθυνου προστασίας των δεδομένων) και τα 
δικαιώματα των υποκειμένων. 

7. 1.   Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την 
υγεία θεμελιώνεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων η 
συγκατάθεση αυτή είναι ρητή και έγγραφη. 

Το Σχέδιο Νόμου αναφέρει ότι, όταν η επεξεργασία 
δεδομένων υγείας θεμελιώνεται στην συγκατάθεση, 
αυτή θα πρέπει να είναι ρητή και έγγραφη. Θεωρούμε 
ότι είναι περιττή η αναφορά περί «ρητής» 
συγκατάθεσης, αφού εξ’ορισμού η συγκατάθεση 
πρέπει να είναι ρητή και η προσθήκη αυτή μπορεί να 
οδηγήσει σε σύγχυση όσον αφορά την συγκατάθεση 
που απαιτείται στην περίπτωση επεξεργασίας «απλών» 
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προσωπικών δεδομένων. Αναφορικά με την 
προϋπόθεση περί «έγγραφης» συγκατάθεσης, 
θεωρούμε ότι θα πρέπει να προστεθεί η φράση 
«συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης που έχει 
δοθεί με ηλεκτρονικά μέσα», σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού δικαίου 
σχετικά με την αποδεικτική δύναμη των ηλεκτρονικών 
εγγράφων και το πνεύμα του Κανονισμού (βλ. 
ενδεικτικά Άρθρο 12 παρ. 1). 
 

2.   Απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία γενετικών δεδομένων ή/και 
πραγματοποίηση γενετικών προδιαγνωστικών εξετάσεων για σκοπούς 
ασφάλισης υγείας και ζωής. Για τους ίδιους σκοπούς δεν επιτρέπεται η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν προκύψει από 
προδιαγνωστικές γενετικές εξετάσεις που αφορούν μέλη της οικογενείας του 
υποκειμένου των δεδομένων. 

 

 

8. 1.   Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές 
διώξεις, μέτρα ασφαλείας και ποινικές καταδίκες επιτρέπεται στις περιπτώσεις 
που προβλέπονται από διάταξη νόμου που ορίζει τον σκοπό, τις εγγυήσεις και 
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
υποκειμένων των δεδομένων. 

 

 

2.   Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορά ποινικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας και ποινικές 
καταδίκες, εφόσον είναι απολύτως απαραίτητη για: 
α)     την άσκηση δικαιωμάτων που προβλέπονται στον νόμο, όπως η 

επιλεξιμότητα για εκλόγιμες θέσεις ή θέσεις εργασίας 
β)     την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο σχέσεων 

απασχόλησης υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις και εγγυήσεις του 
άρθρου 17 του παρόντος νόμου 

γ)      για σκοπούς σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή για 
σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας και για στατιστικούς υπό τις 
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ειδικότερες προυποθέσεις και εγγυήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18 
και 19 του παρόντος νόμου 

δ)      για τους σκοπούς και στο πλαίσιο της άσκησης της ελευθερίας της 
έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαικής, καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, και της πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης 
της επεξεργασίας για δημοσιογραφικούς σκοπούς, υπό τις ειδικότερες 
προυποθέσεις και εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του 
παρόντος νόμου 

ε)      τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων 
 

3.   Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές 
διώξεις, μέτρα ασφαλείας και ποινικές καταδίκες επιτρέπεται με τη ρητή και 
έγγραφη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον είναι 
απαραίτητη για τη λήψη μέτρων που έχει αιτηθεί το ίδιο το υποκείμενο, όπως 
τα μέτρα επανένταξης. 

Θεωρούμε ότι είναι περιττή η αναφορά περί «ρητής» 
συγκατάθεσης, αφού εξ’όρισμού η συγκατάθεση 
πρέπει να είναι ρητή και η προσθήκη αυτή μπορεί να 
οδηγήσει σε σύγχυση όσον αφορά την συγκατάθεση 
που απαιτείται στην περίπτωση επεξεργασίας απλών 
προσωπικών δεδομένων. Αναφορικά με την 
προϋπόθεση περί «έγγραφης» συγκατάθεσης, θα 
πρέπει να προστεθεί η φράση «συμπεριλαμβανομένης 
της συγκατάθεσης που έχει δοθεί με ηλεκτρονικά 
μέσα», σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Ευρωπαϊκού και Ελληνικού δικαίου σχετικά με την 
αποδεικτική δύναμη των ηλεκτρονικών εγγράφων, το 
πνεύμα του Κανονισμού (βλ. ενδεικτικά Άρθρο 12 παρ. 
1) και την ταυτότητα του νομικού λόγου (βλ. σχόλιο μας 
στο άρθρο 7). 

10. 1.   Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, τα δικαιώματα ενημέρωσης και 
πρόσβασης που προβλέπονται στα άρθρα 13 έως 15 του Κανονισμού ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει την άσκηση 
δικαιωμάτων ενημέρωσης και πρόσβασης, εφόσον η επεξεργασία 
πραγματοποιείται για σκοπούς που σχετίζονται με:  
 
α)      εθνική ασφάλεια  

Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων των υποκειμένων που 
προβλέπονται στην διάταξη αυτή δεν ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του Άρθρου 23 παρ. 2 του Κανονισμού, 
καθώς η εν λόγω διάταξη δεν περιλαμβάνει τις 
ελάχιστες πληροφορίες που αναφέρει ο Κανονισμός με 
σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι περιορισμοί των 
δικαιωμάτων αυτών δεν διευρύνονται κατά 
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β)      την εθνική άμυνα 
γ)      τη δημόσια ασφάλεια 
δ)      την πρόληψη, διερεύνηση, διακρίβωση ή τη δίωξη εγκλημάτων ή την 

εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης της προστασίας από 
απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και πρόληψης αυτών, εφόσον η 
άσκηση αυτών ή συναφών δικαιωμάτων δεν προβλέπεται από ειδικές 
διατάξεις 

ε)      σημαντικά οικονομικά, χρηματοοικονομικά συμφέροντα του κράτους, 
συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών, δημοσιονομικών και 
φορολογικών θεμάτων, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής 
ασφάλισης, ιδίως σε σχέση με την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων 

στ)    τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή εκτέλεση νομικών αξιώσεων, 
εφόσον η άσκηση αυτών ή συναφών δικαιωμάτων δεν προβλέπεται από 
ειδικές διατάξεις 

ζ)      την προστασία του υποκειμένου των δεδομένων ή των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών τρίτων 
και η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών θα παρέβλαπτε σοβαρά ή θα 
καθιστούσε αδύνατη την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. 

 

ανεπίτρεπτο τρόπο και δίδονται κάποιες ελάχιστες 
εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των 
υποκειμένων. 
 
Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 23 παρ. 1 του 
Κανονισμού, οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
διάταξη αυτή θα πρέπει να σχετίζονται με τους λόγους 
περιορισμού των δικαιωμάτων και όχι τον σκοπό της 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Άρα, αντί 
της διατύπωσης «εφόσον η επεξεργασία 
πραγματοποιείται για σκοπούς που σχετίζονται με….» 
θα πρέπει να προτιμηθεί η διατύπωση «εφόσον ο 
περιορισμός του δικαιώματος των υποκειμένων είναι 
απολύτως απαραίτητος για την διασφάλιση…». 
 

2.   Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά 
με τον περιορισμό, εκτός εάν αυτό μπορεί να αποβεί επιζήμιο για τους 
σκοπούς του περιορισμού. 

 

 

3.   Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι ο περιορισμός των 
δικαιωμάτων αυτών είναι αναγκαίος για την εκπλήρωση των σκοπών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή/και η ενημέρωση για τον περιορισμό είναι 
επιζήμια για την εκπλήρωσή τους. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 
των προσώπων. 

 

 

4.   Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνείται εν όλω ή εν μέρει την 
ικανοποίηση των δικαιωμάτων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να 
απευθυνθεί στην Αρχή, η οποία μπορεί να ερευνήσει τη συνδρομή των 
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προϋποθέσεων του περιορισμού των δικαιωμάτων και να ενημερώσει σχετικά 
το υποκείμενο, στο μέτρο και εφόσον η ενημέρωση αυτή δεν είναι επιζήμια για 
την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. 

 

11. 1.   Όταν τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22 
του Κανονισμού περιορίζονται για τους λόγους που κατά περίπτωση 
προβλέπονται στα άρθρα αυτά ο υπεύθυνος επεξεργασίας: 
 
α)     ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τον περιορισμό, 

εκτός εάν αυτό μπορεί να αποβεί επιζήμιο για τους σκοπούς του 
περιορισμού 

β)     είναι σε θέση να αποδείξει ότι ο περιορισμός των δικαιωμάτων αυτών 
είναι αναγκαίος για τους λόγους για τους οποίους προβλέπεται 

γ)      λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των προσώπων. 

 

Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων των υποκειμένων που 
προβλέπονται στην διάταξη αυτή δεν ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του Άρθρου 23 παρ. 2 του Κανονισμού, 
καθώς η εν λόγω διάταξη δεν περιλαμβάνει τις 
ελάχιστες πληροφορίες που αναφέρει ο Κανονισμός με 
σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι περιορισμοί των 
δικαιωμάτων αυτών δεν διευρύνονται κατά 
ανεπίτρεπτο τρόπο και δίδονται κάποιες ελάχιστες 
εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των 
υποκειμένων. 

2.Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί σε περίπτωση που περιορίζεται η άσκηση 
των δικαιωμάτων αυτών να απευθυνθεί στην Αρχή, η οποία μπορεί να 
ερευνήσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του περιορισμού των δικαιωμάτων 
και να ενημερώσει σχετικά το υποκείμενο, στο μέτρο και εφόσον η ενημέρωση 
αυτή δεν είναι επιζήμια για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους 
προβλέπονται οι περιορισμοί. 

 

 

12. 1.Η ανακοίνωση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
υποκείμενο των δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 34 του Κανονισμού 
δεν πραγματοποιείται εφόσον η επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς 
που σχετίζονται με: 

 
α)     την εθνική ασφάλεια 
β)     την εθνική άμυνα 
γ)      τη δημόσια ασφάλεια 
δ)     την πρόληψη, διερεύνηση, διακρίβωση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή 

την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης της προστασίας 

Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων των υποκειμένων που 
προβλέπονται στην διάταξη αυτή δεν ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του Άρθρου 23 παρ. 2 του Κανονισμού, 
καθώς η εν λόγω διάταξη δεν περιλαμβάνει τις 
ελάχιστες πληροφορίες που αναφέρει ο Κανονισμός με 
σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι περιορισμοί των 
δικαιωμάτων αυτών δεν διευρύνονται κατά 
ανεπίτρεπτο τρόπο και δίδονται κάποιες ελάχιστες 
εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των 
υποκειμένων. Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 23 παρ. 1 
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από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και πρόληψης αυτών 
ε)      σημαντικά οικονομικά, χρηματοοικονομικά συμφέροντα του κράτους, 

συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών, δημοσιονομικών και 
φορολογικών θεμάτων, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής 
ασφάλισης, ιδίως σε σχέση με την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων 

στ)    τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή εκτέλεση νομικών αξιώσεων, 
και η ανακοίνωση της παραβίασης θα ήταν επιζήμια για την εκπλήρωση 
των σκοπών αυτών. 

του Κανονισμού, οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
διάταξη αυτή θα πρέπει να σχετίζονται με τους λόγους 
περιορισμού των δικαιωμάτων και όχι τον σκοπό της 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Άρα, αντί 
της διατύπωσης «εφόσον η επεξεργασία 
πραγματοποιείται για σκοπούς που σχετίζονται με….» 
θα πρέπει να προτιμηθεί η διατύπωση «εφόσον ο 
περιορισμός του δικαιώματος των υποκειμένων είναι 
απολύτως απαραίτητος για την διασφάλιση…». Επίσης, 
θεωρούμε ότι η απαλλαγή των υπευθύνων 
επεξεργασίας από την υποχρέωση ανακοίνωσης στα 
υποκείμενα περιστατικών παραβίασης προσωπικών 
δεδομένων, για τους σκοπούς της πρόληψης, 
διερεύνησης, διακρίβωσης και δίωξης ποινικών 
αδικημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά 
από τους υπευθύνους, οι οποίοι προφασιζόμενοι μία 
κυβερνο-επίθεση ή γενικότερα μία επίθεση των 
πληροφοριακών τους συστημάτων από τρίτους ή και 
εργαζομένους της εταιρείας που οδήγησε στην 
παραβίαση, θα αποφεύγουν την ανακοίνωση των 
περιστατικών στα υποκείμενα. Ως εκ τούτου, 
προτείνουμε να διαγραφεί από το κείμενο του νόμου 
αυτή η εξαίρεση ή να τυγχάνει εφαρμογής μόνο σε 
περιπτώσεις που ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσιος φορέας και τα ποινικά αδικήματα στρέφονται 
κατά του κράτους. Παρόμοια είναι η ανάλυσή μας 
σχετικά με την εξαίρεση που αφορά την θεμελίωση, 
άσκηση, υποστήριξη ή εκτέλεση νομικών αξιώσεων, 
που θα ερμηνευθεί με ευρεία έννοια από τους 
υπευθύνους για να αποφεύγουν επιζήμιες σε αυτούς 
ανακοινώσεις παραβίασης στα υποκείμενα των 
δεδομένων. 
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2.   Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει ανακοινώσει την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, 
επικαλούμενος λόγο που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, 
ενημερώνει σχετικά την Αρχή, η οποία μπορεί, έχοντας ερευνήσει τη συνδρομή 
των λόγων που επικαλείται, να του ζητήσει να το πράξει, εφόσον κρίνει ότι δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για παράλειψη της ανακοίνωσης. 

 

 

13. 1.   Προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή απαιτείται για κάθε ρύθμιση που 
πρόκειται να περιληφθεί σε νόμο ή σε κανονιστική πράξη που εκδίδεται κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού, η οποία αφορά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Η διαβούλευση πραγματοποιείται κατά το στάδιο εκπόνησης της 
ρύθμισης σε χρόνο και με τρόπο που καθιστά εφικτή την διατύπωση γνώμης 
από την Αρχή και τη σχετική διαβούλευση επί του περιεχομένου του σχεδίου 
ρύθμισης. 

 

 

2.   Εκτός των προβλεπομένων στο άρθρο 36 παρ. 1 του Κανονισμού περιπτώσεων 
προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή απαιτείται και στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
 
α)      εισαγωγή και επεξεργασία εθνικού αριθμού ταυτότητας ή άλλου 

αναγνωριστικού στοιχείου ταυτότητας γενικής εφαρμογής ή αλλαγή των 
προυποθέσεων και όρων επεξεργασίας και χρήσης αυτών και των 
συναφών με αυτά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

β)      μεγάλης κλίμακας συστηματική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν την υγεία και τη δημόσια υγεία για σκοπούς 
δημοσίου συμφέροντος, όπως η εισαγωγή και χρήση συστημάτων 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η εισαγωγή και χρήση ηλεκτρονικού 
φακέλου ή ηλεκτρονικής κάρτας υγείας 

γ)      μεγάλης κλίμακας συστηματική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν την υγεία για σκοπούς διαχείρισης 
υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών 

δ)      μεγάλης κλίμακας συστηματική επεξεργασία γενετικών ή βιομετρικών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Το Σχέδιο Νόμου με το άρθρο 13 παρ. 2 θεσπίζει μια 
σειρά «ευαίσθητων» δραστηριοτήτων επεξεργασίας 
που θα απαιτούν, πέρα των περιπτώσεων που ορίζει ο 
Κανονισμός, την προηγούμενη διαβούλευση με την 
ΑΠΔΠΧ. 
 
Η λίστα αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μεγάλης 
κλίμακας συστηματική επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικονομική 
κατάσταση και συμπεριφορά καθώς και την 
πιστοληπτική ικανότητα φυσικών προσώπων (άρθρο 
13, παρ. 2, σημείο στ). 
 
Κατά τη γνώμη μας, η εξαίρεση αυτή δεν εμπίπτει στο 
πεδίο των εξαιρέσεων του άρθρου 9 παρ. 4 και του 
άρθρου 36 παρ. 5 του Κανονισμού, γιατί δεν αποτελεί 
επεξεργασία για την εκτέλεση καθήκοντος προς το 
δημόσιο συμφέρον και δεν έχει σχέση με δεδομένα που 
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ε)      μεγάλης κλίμακας συστηματική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με σκοπό την εισαγωγή, οργάνωση, παροχή και έλεγχο της 
χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 3 του ν. 3979/2011 όπως ισχύει 

στ)    μεγάλης κλίμακας συστηματική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν την οικονομική κατάσταση και συμπεριφορά 
καθώς και την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών προσώπων. 

αφορούν την υγεία ή με βιομετρικά δεδομένα. 
Συνεπώς, η επεξεργασία αυτή θα πρέπει να αφαιρεθεί 
από την λίστα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που 
απαιτούν προηγούμενη διαβούλευση με την ΑΠΔΠΧ. 
Επίσης, για λόγους σαφήνειας θα πρέπει να οριστεί 
ποιος φέρει την σχετική υποχρέωση (υπεύθυνος ή 
εκτελών την επεξεργασία). 
 
Παρόλο που ο Κανονισμός, στο άρθρο 36 παρ. 5, κάνει 
μνεία μόνο στον υπεύθυνο επεξεργασίας, το γεγονός 
ότι το Σχέδιο Νόμου θεσπίζει παρέκκλιση από το άρθρο 
9 παρ. 4 του Κανονισμού, ενδέχεται να οδηγήσει στο 
συμπέρασμα ότι η εν λόγω υποχρέωση προηγούμενης 
διαβούλευσης εφαρμόζεται εξίσου σε υπεύθυνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία. 
 

17. 
 

1.   Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
εργαζομένων πρέπει να πραγματοποιείται με θεμιτά μέσα και με τρόπο ώστε 
να διασφαλίζεται ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας, της 
ιδιωτικής ζωής βίου και του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων 
των εργαζομένων στο πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης και στον χώρο [της] 
εργασίας 

2.    Ως εργαζόμενοι για τις ανάγκες του παρόντος νοούνται οι απασχολούμενοι με 
οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα και οι υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. 
Το κύρος της σχέσης απασχόλησης δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις του 
υπευθύνου επεξεργασίας ως προς την επεξεργασία και προστασία δεδομένων 
των εργαζομένων. Ως εργαζόμενοι για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται 
επίσης α) οι υποψήφιοι για εργασία καθώς και β) οι πρώην εργαζόμενοι. 

 

3.    Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
εργαζομένων από τον εργοδότη ως υπεύθυνο επεξεργασίας επιτρέπεται 

Άρθρο 17 παρ. 3, 4, 5, 6 και 11 
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εφόσον: 
 
α)     είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων που 

αφορούν τη σχέση απασχόλησης ή σχετίζονται με αυτή, είτε αυτές 
πηγάζουν από το νόμο είτε από σύμβαση, ατομική ή συλλογική 

β)     είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του 
υπευθύνου επεξεργασίας 

γ)      είναι απαραίτητη για τη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του 
εργαζομένου ως υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού 
προσώπου 

δ)      είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων που 
επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των 
συμφερόντων αυτών υπερισχύουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι ελευθερίες του εργαζομένου ως υποκειμένου των 
δεδομένων 

 

Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να περιοριστούν οι 
νομιμοποιητικές βάσεις επεξεργασίας που 
αναφέρονται στον Κανονισμό, ανάλογα με το είδος των 
προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων («απλά» 
δεδομένα, ειδικές κατηγορίες δεδομένων και ποινικές 
καταδίκες) πλην την συγκατάθεσης, που θα πρέπει να 
αποκλειστεί ως νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. 
Επικουρικά, σημειώνουμε ότι εφόσον στην έννοια των 
εργαζομένων περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι προς 
εργασία και οι πρώην εργαζόμενοι, θα πρέπει να 
προστεθούν οι επιπρόσθετες νομιμοποιητικές βάσεις 
επεξεργασίας: (α) η λήψη μέτρων κατ’αίτηση του 
υποκειμένου πριν από τη σύναψη σύμβασης (για τα 
απλά δεδομένα), (β) η θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη 
νομικών αξιώσεων (για τα απλά δεδομένα και τις 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων) και (γ) η άσκηση 
δικαιωμάτων του υπευθύνου και υποκειμένου στον 
τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου 
κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας (για 
τα απλά δεδομένα και τις ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων). 
 

4.   Όταν η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων θεμελιώνεται στη συγκατάθεση 
των εργαζομένων ως υποκειμένων των δεδομένων αυτή πρέπει να είναι 
έγγραφη και να διακρίνεται από τη σύμβαση απασχόλησης. Ο εργοδότης ως 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει 
ενημερώσει τον εργαζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 
παράγραφος 3 του Κανονισμού και ότι ο εργαζόμενος έχει μία γνήσια και 
ελεύθερη επιλογή και είναι σε θέση να αρνηθεί ή να ανακαλέσει τη 
συγκατάθεσή του χωρίς αρνητικές επιπτώσεις. 

Άρθρο 17 παρ. 3, 4, 5, 6 και 11    
 
Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να περιοριστούν οι 
νομιμοποιητικές βάσεις επεξεργασίας που 
αναφέρονται στον Κανονισμό, ανάλογα με το είδος των 
προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων («απλά» 
δεδομένα, ειδικές κατηγορίες δεδομένων και ποινικές 
καταδίκες) πλην την συγκατάθεσης, που θα πρέπει να 
αποκλειστεί ως νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. 
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Επικουρικά, σημειώνουμε ότι εφόσον στην έννοια των 
εργαζομένων περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι προς 
εργασία και οι πρώην εργαζόμενοι, θα πρέπει να 
προστεθούν οι επιπρόσθετες νομιμοποιητικές βάσεις 
επεξεργασίας: (α) η λήψη μέτρων κατ’αίτηση του 
υποκειμένου πριν από τη σύναψη σύμβασης (για τα 
απλά δεδομένα), (β) η θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη 
νομικών αξιώσεων (για τα απλά δεδομένα και τις 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων) και (γ) η άσκηση 
δικαιωμάτων του υπευθύνου και υποκειμένου στον 
τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου 
κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας (για 
τα απλά δεδομένα και τις ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων). 
 
Άρθρο 17 παρ. 4 
 
Σχετικά με την συγκατάθεση, σημειώνουμε την πάγια 
θέση τόσο της ΑΠΔΠΧ και της Ομάδας Εργασίας του 
Άρθρου 29, που θέτουν σοβαρούς προβληματισμούς 
σχετικά με την εγκυρότητα της συγκατάθεσης των 
εργαζομένων στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Η 
πρόβλεψη του Σχεδίου νόμου ότι η συγκατάθεση των 
εργαζομένων θα πρέπει να παρέχεται σε έγγραφο 
διαφορετικό της σύμβασης εργασίας δεν εξασφαλίζει 
την ελευθερία των εργαζομένων και επακόλουθα την 
εγκυρότητα της συγκατάθεσης. Συγκατάθεση των 
εργαζομένων στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων θα 
μπορούσε να νοηθεί μόνο σε επεξεργασίες που δεν 
σχετίζονται στενά με την σύμβαση εργασίας και 
συνήθως παρέχουν ένα προνόμιο στους εργαζομένους, 
που μπορούν να λάβουν κατά την απόλυτη διακριτική 



 

 16/28 

Αριθμός 
άρθρου 

Κείμενο άρθρου Σχόλιο 

τους ευχέρεια (π.χ. συμμετοχή σε ομαδικό 
ασφαλιστήριο ή σε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών). Σε 
αυτές, όμως, τις περιπτώσεις η επεξεργασία μπορεί 
κάλλιστα να βασιστεί στην υποχρέωση της εκτέλεσης 
της σύμβασης από μέρους του υπεύθυνου 
επεξεργασίας. Πέραν αυτών, θεωρούμε ότι η διάταξη 
αυτή, αν και θα πρέπει να τυγχάνει εξαιρετικής 
εφαρμογής, είναι πολύ πιθανόν να ερμηνευθεί ευρέως 
από τους εργοδότες και να τύχει καταχρηστικής 
εφαρμογής. 
 
Επομένως, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποκλειστεί η 
συγκατάθεση ως νομιμοποιητική βάση για την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των 
εργαζομένων. 
 

5.   Η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 παρ. 1 του Κανονισμού επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι απαραίτητη για 
την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων ή και την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων που 
απορρέουν από τη σύμβαση και το εργατικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων 
των υποχρεώσεων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, και του δικαίου 
κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας 

 
6.   Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 

εργαζομένων επιτρέπεται αποκλειστικά [είτε] για σκοπούς που συνδέονται 
άμεσα με τη σχέση απασχόλησης είτε για σκοπούς που προκύπτουν από 
διάταξη νόμου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων ως 
υποκειμένων των δεδομένων πρέπει να συλλέγονται και να υφίστανται 
επεξεργασία από τον εργοδότη ως υπεύθυνο επεξεργασίας για καθορισμένους, 
ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Οι σκοποί της επεξεργασίας θα πρέπει να είναι 
εκ των προτέρων γνωστοί στους εργαζομένους και κατανοητοί από αυτούς. Η 
συγκατάθεση των εργαζομένων δεν επιτρέπεται να άρει την απαγόρευση της 

Άρθρο 17 παρ. 3, 4, 5, 6 και 11 
 
Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να περιοριστούν οι 
νομιμοποιητικές βάσεις επεξεργασίας που 
αναφέρονται στον Κανονισμό, ανάλογα με το είδος των 
προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων («απλά» 
δεδομένα, ειδικές κατηγορίες δεδομένων και ποινικές 
καταδίκες) πλην την συγκατάθεσης, που θα πρέπει να 
αποκλειστεί ως νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. 
Επικουρικά, σημειώνουμε ότι εφόσον στην έννοια των 
εργαζομένων περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι προς 
εργασία και οι πρώην εργαζόμενοι, θα πρέπει να 
προστεθούν οι επιπρόσθετες νομιμοποιητικές βάσεις 
επεξεργασίας: (α) η λήψη μέτρων κατ’αίτηση του 
υποκειμένου πριν από τη σύναψη σύμβασης (για τα 
απλά δεδομένα), (β) η θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη 
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υπέρβασης του σκοπού. νομικών αξιώσεων (για τα απλά δεδομένα και τις 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων) και (γ) η άσκηση 
δικαιωμάτων του υπευθύνου και υποκειμένου στον 
τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου 
κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας (για 
τα απλά δεδομένα και τις ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων). Επίσης, η παράγραφος 6 θα πρέπει να 
διαγραφεί, γιατί ορισμένες διατάξεις της έρχεται σε 
αντίθεση με τις προηγούμενες διατάξεις του Άρθρου 
17, ενώ άλλες διατάξεις της αποτελούν απλώς 
επανάληψη των όσων ορίζονται στον Κανονισμό. 
 

7.   Ο εργοδότης ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα από τα υποκείμενα των δεδομένων. Συλλογή προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν τον εργαζόμενο ή τον υποψήφιο από τρίτους 
επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του 
επιδιωκόμενου σκοπού και ο εργαζόμενος ενημερώνεται εκ των προτέρων για 
τη συλλογή αυτή. 

8.   Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο 
πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να 
περιορίζονται στο αναγκαίο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που σχετίζονται 
με τη σχέση απασχόλησης και για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία 
(«ελαχιστοποίηση των δεδομένων»), λαμβανομένων υπόψη ιδίως της φύσης 
της απασχόλησης και των δραστηριοτήτων του οργανισμού/ εργοδότη, των 
ιδιαίτερων εργασιών ή/και καθηκόντων που ανατίθενται στον εργαζόμενο, του 
τρόπου και τόπου/χώρου που παρέχεται η εργασία. 

 

 

9.   Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία συλλέγονται 
απευθείας και μόνον από τους εργαζόμενους και μόνον εφόσον αυτό είναι 
απολύτως απαραίτητο: 

 
 α)     για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του εργαζόμενου ή του 

υποψηφίου για μία συγκεκριμένη θέση ή εργασία, παρούσα ή μελλοντική 

Προτείνουμε τα δεδομένα υγείας των εργαζομένων να 
μπορούν να συλλέγονται από τρίτους, εφόσον έχει 
ενημερωθεί ο εργαζόμενος και πληρείται μία από τις 
ειδικώς καθοριζόμενες νομιμοποιητικές βάσεις 
επεξεργασίας, ώστε να αποτρέπονται περιστατικά 
πλαστογραφίας ιατρικών βεβαιώσεων και εξετάσεων 
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β)      για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για υγιεινή και 
ασφάλεια της εργασίας και 

γ)      για τη θεμελίωση δικαιωμάτων των εργαζομένων και αντίστοιχη απόδοση 
κοινωνικών παροχών. Διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων και αναλύσεων, 
όπως τα ψυχολογικά και ψυχομετρικά τεστ, επιτρέπεται μόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις κι εφόσον τα συγκεκριμένα καθήκοντα και οι απαιτήσεις της 
συγκεκριμένης εργασίας καθιστούν αναγκαία την έρευνα και 
παρακολούθηση της κατάστασης και της προσωπικότητας του 
εργαζομένου σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση ή/και κατηγορία 
απασχόλησης. 

 

που θα μπορούσαν να αποκρύψουν σοβαρά 
προβλήματα υγείας των εργαζομένων και να θέσουν σε 
κίνδυνο την υγεία άλλων εργαζομένων και τρίτων.  

10. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία γενετικών δεδομένων των εργαζομένων. 
Κατ΄εξαίρεση η επεξεργασία αυτή μπορεί να επιτραπεί, εφόσον προβλέπεται 
ρητά από διάταξη νόμου που ορίζει και τη σχετική διαδικασία και τις ανάλογες 
εγγυήσεις ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες οι γενετικές εξετάσεις 
και η επεξεργασία των γενετικών δεδομένων επιβάλλονται για την προστασία 
ζωτικών συμφερόντων των εργαζομένων ή τρίτων και έχει προηγηθεί 
διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

 

11. Ο εργοδότης ως υπεύθυνος επεξεργασίας δικαιούται να επεξεργαστεί 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές διώξεις, μέτρα 
ασφαλείας και καταδίκες των εργαζομένων, εφόσον και στο μέτρο που είναι 
απολύτως απαραίτητο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του 
εργαζομένου για συγκεκριμένη θέση ή καθήκοντα εργασίας ή για τη λήψη 
συγκεκριμένης απόφασης στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης. Τα δεδομένα 
αυτά επιτρέπεται να συλλεχθούν αποκλειστικά από τον εργαζόμενο ή από 
τρίτον ύστερα από έγγραφη συγκατάθεση του εργαζομένου. 

 Άρθρο 17 παρ. 3, 4, 5, 6 και 11 
 
Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να περιοριστούν οι 
νομιμοποιητικές βάσεις επεξεργασίας που 
αναφέρονται στον Κανονισμό, ανάλογα με το είδος των 
προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων («απλά» 
δεδομένα, ειδικές κατηγορίες δεδομένων και ποινικές 
καταδίκες) πλην την συγκατάθεσης, που θα πρέπει να 
αποκλειστεί ως νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. 
Επικουρικά, σημειώνουμε ότι εφόσον στην έννοια των 
εργαζομένων περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι προς 
εργασία και οι πρώην εργαζόμενοι, θα πρέπει να 
προστεθούν οι επιπρόσθετες νομιμοποιητικές βάσεις 
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επεξεργασίας: (α) η λήψη μέτρων κατ’αίτηση του 
υποκειμένου πριν από τη σύναψη σύμβασης (για τα 
απλά δεδομένα), (β) η θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη 
νομικών αξιώσεων (για τα απλά δεδομένα και τις 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων) και (γ) η άσκηση 
δικαιωμάτων του υπευθύνου και υποκειμένου στον 
τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου 
κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας (για 
τα απλά δεδομένα και τις ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων). 
 
Άρθρο 17 παρ. 11 
 
Τα ποινικά δεδομένα δεν θα πρέπει να μπορούν να 
συλλέγονται από τρίτους λόγω της αυξημένες 
προστασίας που χρήζουν τα εν λόγω δεδομένα, άποψη 
που συνάδει με την προηγούμενη θέση της ΑΠΔΠΧ επί 
του θέματος. 
 

12. Η συλλογή και επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων στο πλαίσιο της σχέσης 
απασχόλησης επιτρέπεται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητη για την 
προστασία προσώπων και αγαθών, λαμβανομένων υπόψη ιδίως της φύσης των 
χώρων εργασίας και των δραστηριοτήτων των υπευθύνων επεξεργασίας και 
των ιδιαίτερων απαιτήσεων ασφαλείας που απορρέουν από αυτές. 

13. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης εντός των χώρων εργασίας επιτρέπεται σε ειδικές και 
εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες 
εργασίας και είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων ή την προστασία κρίσιμων χώρων εργασίας ή κρίσιμων 
υποδομών/ υποδομών ζωτικής σημασίας. 

14. Η χρήση μεθόδων επιτήρησης και παρακολούθησης, όπως μέσω της χρήσης 
συστημάτων γεωεντοπισμού, επιτρέπεται εφόσον επιβάλλεται για τον σκοπό 
της προστασίας προσώπων και αγαθών ή τον συντονισμό και έλεγχο της 
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διεκπεραίωσης της εργασίας και αυτό δικαιολογείται από τη φύση αυτής. 
15. Οι μέθοδοι ελέγχου και παρακολούθησης και ο σκοπός που εξυπηρετούν 
δεν επιτρέπεται να προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Η 
συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη χρήση μεθόδων ελέγχου και 
παρακολούθησης πρέπει να περιορίζεται στα δεδομένα που συνδέονται άμεσα 
με τη σχέση απασχόλησης και να μην επεκτείνεται κατά το δυνατόν στην 
προσωπική συμπεριφορά, στα προσωπικά χαρακτηριστικά ή στις προσωπικές 
εσωτερικές και εξωτερικές επαφές των εργαζομένων. Τα δεδομένα που 
συλλέγονται μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθούν ως αποκλειστικά κριτήρια για την αξιολόγηση της 
συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων. 

 

16. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, που αφορούν τη χρήση μέσων 
επικοινωνίας στον χώρο εργασίας ή σε σχέση με αυτή, όπως η τηλεφωνία, το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή η χρήση διαδικτύου, επιτρέπεται εφόσον είναι 
απολύτως απαραίτητη για την προστασία προσώπων και αγαθών, την 
οργάνωση και τον έλεγχο της διεκπεραίωσης της εργασίας ή του κύκλου 
εργασιών που έχουν ανατεθεί στους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένου του 
ελέγχου των δαπανών. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται και υποβάλλονται σε 
επεξεργασία πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα και πρόσφορα 
για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. 

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
τη χρήση μέσων επικοινωνίας στον χώρο εργασίας ή σε 
σχέση με αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι 
επιτρέπεται για τους λόγους που μνημονεύονται στην 
σχετική διάταξη (Αρ. 17 παρ. 16) ύστερα πάντα από μια 
στάθμιση των διευθυντικών δικαιωμάτων του εργοδότη 
και του δικαιώματος της ιδιωτικότητας και προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. 
Τέλος, προτείνουμε να αντικατασταθεί ο «κύκλος 
εργασιών» σε «κύκλος καθηκόντων». 
 

17. Ως προς τα δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους 9-12 του παρόντος 
άρθρου ο εργοδότης ως υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει πρόσθετα, 
κατάλληλα και ανάλογα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας , ιδίως 
αναφορικά με τα πρόσωπα τα οποία έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν γνώση 
των δεδομένων αυτών. 
18. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υποβάλλονται 
σε επεξεργασία σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους δεν επιτρέπεται 
να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται για την 
εκπλήρωση υποχρέωσης από τον νόμο ή για την εκπλήρωση προφανώς 
υπέρτερου εννόμου συμφέροντος του εργοδότη ως υπευθύνου επεξεργασίας ή 
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άλλου εργαζομένου, ιδίως όταν τεκμηριώνεται η ανάγκη εξακρίβωσης 
συμπεριφορών που απαγορεύονται ρητά από τις ρυθμίσεις που διέπουν τη 
σχέση εργασίας/απασχόλησης ή από κανονισμούς εργασίας και δεν είναι 
εφικτό να διακριβωθούν με άλλο ηπιότερο μέσο. 

 

19. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται εγγράφως και ατομικώς για τη 
συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τις προηγούμενες 
παραγράφους καθώς και την εισαγωγή και χρήση μεθόδων ελέγχου και 
παρακολούθησης, όπως οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 13 και 14 του 
παρόντος και ιδίως για τον σκοπό για τον οποίο απαιτούνται τα δεδομένα που 
συλλέγονται με τη χρήση αυτών των μεθόδων, τα βασικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά των μεθόδων, τα πρόσωπα στα οποία τα δεδομένα αυτά 
διαβιβάζονται ή ενδέχεται να διαβιβαστούν και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις 
προηγούμενες παραγράφους δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τον 
εργοδότη εις βάρος του εργαζομένου στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης, 
εάν αυτός δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 

Η έννοια της «ατομικής» ενημέρωσης θα πρέπει να 
εξειδικευτεί ως ενημέρωση που έχει καταστεί ατομικά 
γνωστή στον εργαζόμενο (π.χ. θα αρκεί η αποστολή της 
ενημέρωσης μέσω email, αλλά δεν θα αρκεί η ύπαρξη 
αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων ή στο εσωτερικό 
δίκτυο της εταιρείας). Επίσης, η έγγραφη ενημέρωση 
θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ενημέρωση με 
ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. μέσω της αποστολής email). 

20. Ο εργοδότης ως υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να καταρτίζει 
κανονισμό χρήσης επικοινωνιακών μέσων και μέσων ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στους χώρους ή για τους 
σκοπούς της εργασίας ή έχουν διατεθεί σε αυτούς από τον εργοδότη. Ο 
κανονισμός αυτός κοινοποιείται στους εργαζομένους και ο εργοδότης ως 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν λάβει γνώση του κανονισμού χρήσης καθώς και των 
τροποποιήσεων αυτού. 

 

Τέλος, προτείνουμε να αντικατασταθεί ο «κανονισμός 
χρήσης επικοινωνιακών μέσων και μέσων ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας» ως «Κανονισμός Ορθής Χρήσης των 
Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικών 
Συσκευών».  

21. Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να απευθύνονται στον υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων και να διατυπώνουν ερωτήματα, παράπονα ή καταγγελίες σε σχέση 
με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
απασχόλησης. 

22. Η άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης παραγράφου και η άσκηση των 
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δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (άρθρα 12-22) δεν επιτρέπεται να έχουν δυσμενείς συνέπειες για 
τον εργαζόμενο. 

 

43 1.   Mε την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από δικαστήρια και εισαγγελικές 
αρχές στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής δραστηριότητάς τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία διαβουλεύεται με την Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα περιληφθούν σε νέο σύστημα 
αρχειοθέτησης που πρόκειται να δημιουργηθεί, εφόσον: 
 
α)      από εκτίμηση των επιπτώσεων στην προστασία των δεδομένων σύμφωνα 

με το άρθρο 42 του παρόντος νόμου προκύπτει ότι η επεξεργασία θα 
προκαλέσει μεγάλο κίνδυνο, εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν λάβει 
μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου· ή 

β)      ο τύπος επεξεργασίας, ιδίως λόγω της χρήσης νέων τεχνολογιών, 
μηχανισμών ή διαδικασιών, ενέχει μεγάλο κίνδυνο για τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. 

 

Δεδομένου ότι δεν καθίσταται σαφές ποιο πρόσωπο 
υπόκειται στην υποχρέωση της προηγούμενης 
διαβούλευσης, προτείνουμε να οριστεί με σαφήνεια το 
υπόχρεο πρόσωπο (ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία ή αμφότεροι). Κατά τη γνώμη 
μας, η προηγούμενη διαβούλευση θα πρέπει να 
αποτελεί ευθύνη μόνο του υπεύθυνου επεξεργασίας. 

2.   O υπεύθυνος επεξεργασίας διαβιβάζει στην Αρχή την εκτίμηση των επιπτώσεων 
στην προστασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42 του παρόντος νόμου 
και, κατόπιν αιτήματος της Αρχής, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία 
επιτρέπει σε αυτή να αξιολογήσει τη συμμόρφωση του υπευθύνου 
επεξεργασίας με τις ρυθμίσεις και απαιτήσεις του παρόντος και ιδίως τους 
κινδύνους για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
υποκειμένου των δεδομένων καθώς και τις σχετικές εγγυήσεις. 

 

 

3.   Εάν η Αρχή θεωρεί ότι η σχεδιαζόμενη επεξεργασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα παραβίαζε τις ρυθμίσεις του 
Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος νόμου, ιδίως εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
έχει προσδιορίσει ή μετριάσει επαρκώς τον κίνδυνο, η Αρχή παρέχει, εντός έξι 
(6) εβδομάδων από την παραλαβή του αιτήματος διαβούλευσης, γραπτώς 
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συμβουλές στον υπεύθυνο επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, στον 
εκτελούντα την επεξεργασία, ενώ δύναται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε 
από τις εξουσίες της που αναφέρονται στο άρθρο 62 του παρόντος νόμου. Η 
συγκεκριμένη προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά έναν (1) μήνα, 
λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία. Η Αρχή ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και, κατά 
περίπτωση, τον εκτελούντα την επεξεργασία για την ενδεχόμενη παράταση 
εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος διαβούλευσης, καθώς και 
για τους λόγους της καθυστέρηση.  

 

4.   Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει κατάλογο των πράξεων επεξεργασίας, οι οποίες 
υπόκεινται σε προηγούμενη διαβούλευση δυνάμει της παραγράφου 1. Τον 
κατάλογο αυτό κοινοποιεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

 

 

5.   Κατά την εκπόνηση σχεδίων νόμου ή κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται 
κατ’ εξουσιοδότηση νόμου τα οποία αφορούν την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τις κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος νόμου 
αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου ή 
συνδέονται με αυτή ζητείται εγκαίρως η γνώμη της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η διαβούλευση πραγματοποιείται κατά 
το στάδιο εκπόνησης της ρύθμισης σε χρόνο και με τρόπο που καθιστά εφικτή 
την διατύπωση γνώμης από την Αρχή και τη σχετική διαβούλευση επί του 
περιεχομένου του σχεδίου ρύθμισης. 

 

 

60. 1.   Η Αρχή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679, της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και του παρόντος νόμου. 

 

 

2.   Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που εισάγουν ρητά αρμοδιότητα άλλης 
αρχής, η Αρχή εποπτεύει την εφαρμογή κάθε ρύθμισης που αφορά 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή παραπέμπει στον 
Κανονισμό, στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 ή/και στον παρόντα νόμο ως 
εφαρμοστέο δίκαιο. 

Προτείνουμε να προστεθεί η λέξη «αποκλειστική» 
αρμοδιότητα στη παράγραφο 2, ώστε να καθίσταται 
σαφές ότι η ΑΠΔΠΧ μπορεί να είναι συναρμόδια με 
άλλες αρχές επί θεμάτων επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων (για παράδειγμα όσον αφορά την 
εφαρμογή του Ν 3471/2006 μαζί με την ΑΔΑΕ). 
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3.   Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που εισάγουν ρητά αρμοδιότητα άλλης 
αρχής, όπου σε διεθνείς ή διακρατικές συμβάσεις ή στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προβλέπεται ανεξάρτητος έλεγχος ή εποπτεία η Αρχή ασκεί τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητες και εξουσίες. 

 

 

4.   Η Αρχή δεν είναι αρμόδια να ελέγχει πράξεις επεξεργασίας οι οποίες 
διενεργούνται από δικαστήρια και εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της 
δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας. 

 

 

5.   H Aρχή εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων και σε άλλες επιτροπές ή όργανα με αντικείμενο την προστασία 
προσωπικών δεδομένων, στα οποία προβλέπεται η συμμετοχή εθνικής 
εποπτικής αρχής 

 

67. 1.   Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε διαθέσιμης διοικητικής ή μη δικαστικής 
προσφυγής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας 
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα υποκείμενα 
των δεδομένων έχουν δικαίωμα δικαστικής προσφυγής/αγωγής κατά του 
υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία, εάν θεωρούν ότι τα 
δικαιώματά τους που απορρέουν από διατάξεις του Κανονισμού, της Οδηγίας 
2016/680/ΕΕ, του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις νόμου σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παραβιάστηκαν ως 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση των εν λόγω διατάξεων. 

 

 

2.   Κάθε πρόσωπο που έχει υποστεί υλική ζημία ή ηθική βλάβη εξαιτίας αθέμιτης 
επεξεργασίας ή οποιασδήποτε άλλης πράξης που παραβιάζει τις διατάξεις του 
Κανονισμού, της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ, του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις 
νόμου σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει 
δικαίωμα να λάβει αποζημίωση για τη ζημία την οποία υπέστη από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας. 

Για λόγους νομικής ακρίβειας, θα πρέπει να 
αναφέρεται ότι το πρόσωπο που έχει υποστεί ηθική 
βλάβη δικαιούται να λάβει χρηματική ικανοποίηση (και 
όχι αποζημίωση, που αφορά αποκλειστικά την υλική 
ζημία).  
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3.   Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας που συμμετέχει στην επεξεργασία είναι 
υπεύθυνος για τη ζημία που προκάλεσε η εκ μέρους του επεξεργασία που 
παραβαίνει τον Κανονισμό, την Οδηγία 2016/680, τον παρόντα νόμο ή άλλες 
διατάξεις νόμου σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

 

 

4.   Ο εκτελών την επεξεργασία ευθύνεται για τη ζημία που προκάλεσε η 
επεξεργασία μόνο εφόσον δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του 
Κανονισμού, της Οδηγίας 2016/680, τος παρόντος νόμου ή άλλων διατάξεων 
νόμου σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν ειδικότερα τους εκτελούντες την επεξεργασία ή υπερέβη ή ενήργησε 
αντίθετα προς τις νόμιμες εντολές του υπευθύνου επεξεργασίας. 

 

 

5.   Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία απαλλάσσεται από 
την ευθύνη που έχει, εάν αποδεικνύει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το 
γενεσιουργό γεγονός της ζημίας. 

 

 

6.   Εάν περισσότεροι του ενός υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την 
επεξεργασία ή αμφότεροι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία εμπλέκονται στην ίδια επεξεργασία και, εάν δυνάμει των 
παραγράφων 2 έως 4 είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημία που προκάλεσε η 
επεξεργασία, κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία 
ευθύνεται για τη συνολική ζημία, προκειμένου να διασφαλιστεί 
αποτελεσματική αποζημίωση του υποκειμένου των δεδομένων. 

 

 

7.   Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει καταβάλει, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος, πλήρη αποζημίωση για τη 
ζημία που προκάλεσε, ο εν λόγω υπεύθυνος ή εκτελών την επεξεργασία 
δικαιούται να ζητήσει από τους άλλους υπευθύνους επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία που εμπλέκονται στην ίδια επεξεργασία την 
ανάκτηση μέρους της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο μέρος της ευθύνης 
τους λόγω της ζημίας που προκλήθηκε. 

Θα πρέπει να παρέχεται δικαίωμα αναγωγής και στις 
περιπτώσεις καταβολής χρηματικής ικανοποίησης λόγω 
ηθικής βλάβης.  
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70. 1.   Όποιος με πρόθεση επεµβαίνει χωρίς δικαίωµα µε οποιονδήποτε τρόπο σε 
αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και με την επέμβαση αυτή 
λαµβάνει γνώση των δεδοµένων αυτών ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, 
καταστρέφει, επεξεργάζεται, µεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε µη 
δικαιούµενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν 
λόγω δεδοµένων, ή τα εκµεταλλεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο, τιµωρείται µε 
φυλάκιση. 

 

 

2.   Εάν οι αξιόποινες πράξεις της παραγράφου 1 αφορούν ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων ή δεδομένα που αναφέρονται σε ποινικές διώξεις, μέτρα 
ασφαλείας ή ποινικές καταδίκες τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
(1) έτους και χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) έως εκατό 
χιλιάδες (100.000) ευρώ, εάν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλες 
διατάξεις. 

 

 

3.   Αν ο υπαίτιος των πράξεων των προηγούμενων παραγράφων είχε σκοπό να 
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να 
προκαλέσει περιουσιακή ζημία σε άλλον ή να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες 
ευρώ (100.000) έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000), εάν η πράξη δεν 
τιµωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. 

 

 

4.   Αν από τις πράξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου 
προκλήθηκε κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος ή για την εθνική ασφάλεια, επιβάλλεται κάθειρξη και χρηµατική 
ποινή από εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000) έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ 
(300.000). 

 

 

5.   Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων που παραβιάζει την υποχρέωση εχεμύθειας 
που τον βαρύνει στο πλαίσιο του επαγγελματικού απορρήτου ανακοινώνοντας 
ή αποκαλύπτοντας σε άλλον γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση 
του από τη θέση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία 

Θεωρούμε υπερβολικό να επιβάλλονται ποινικές 
κυρώσεις στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 (WP 
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αυτών, με σκοπό να ωφεληθεί ο ίδιος ή τρίτος, ή για να βλάψει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία ή το υποκείμενο των 
δεδομένων ή οποιονδήποτε τρίτο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό 
χιλιάδες (100.000) ευρώ, εάν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες 
διατάξεις. 

243), ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων δεν φέρει 
προσωπική ευθύνη και απολαμβάνει αυτονομία και 
επαρκή προστασία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του για την προστασία των δεδομένων. Στο πλαίσιο 
αυτό, η θέσπιση ποινικής ευθύνης του προσώπου 
αυτού δεν τελεί σε αρμονία αφενός με τις απαιτήσεις 
της προσωπικής αυτονομίας αφετέρου με τον 
συμβουλευτικό του ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, 
πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ποινική 
ευθύνη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων. 
Επικουρικά, θα πρέπει να μειωθούν οι ποινές που τώρα 
προβλέπονται. Σύμφωνα με το άρθρο 371 του Ποινικού 
Κώδικα που αφορά την παραβίαση επαγγελματικής 
εχεμύθειας, τα εκεί προβλεπόμενα πρόσωπα (μεταξύ 
άλλων γιατροί, δικηγόροι, φαρμακοποιοί, 
συμβολαιογράφοι, κλπ.) τιμωρούνται με χρηματική 
ποινή ή με φυλάκιση μέχρι ενός έτους αν φανερώσουν 
ιδιωτικά απόρρητα που τους τα εμπιστεύτηκαν ή που 
τα έμαθαν λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς 
τους. Το Σχέδιο Νόμου θεσπίζει μια πολύ αυστηρότερη 
ποινή για την παραβίαση της ίδιας (εννοιολογικά) 
υποχρέωσης επαγγελματικής εχεμύθειας, ήτοι 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική 
ποινή έως 100.000 ευρώ. 
 

6.   Οι πράξεις των παραγράφων 1,2,3 και 5 διώκονται ύστερα από έγκληση. Τα αδικήματα που αναφέρονται θα πρέπει να 
διώκονται αυτεπαγγέλτως και όχι κατ’έγκληση, λόγω 
της σοβαρότητάς τους, που αποδεικνύεται και από το 
ύψος των απειλούμενων ποινών, και γιατί σε πολλές 
περιπτώσεις το θύμα, που συνήθως θα είναι το 
υποκείμενο των δεδομένων, δεν θα γνωρίζει την 
αξιόποινη πράξη, προκειμένου να μπορέσει εντός της 
σχετικής προθεσμίας, να ασκήσει έγκληση κατά των 
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φερόμενων ως δραστών. 
 

7.   Τα κακουργήματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. 

 

 

71. 1.   Ο ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, καταργείται. 

 
 

 

2.   Όπου σε ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας γίνεται παραπομπή ή αναφορά 
στην εφαρμογή του ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει νοείται ως 
παραπομπή στις οικείες ρυθμίσεις του Κανονισμού και στις αντίστοιχες 
ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. 

 

3.   Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν προσκρούουν 
στα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και στις 
ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. 

Οι Οδηγίες και Κανονιστικές Πράξεις της ΑΠΔΠΧ θα 
πρέπει να διατηρούνται σε ισχύ «στον βαθμό που» 
(αντί «εφόσον») δεν προσκρούουν στα προβλεπόμενα 
στον Κανονισμό και στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. 

4.   Οι Οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται εν ισχύι εφόσον δεν προσκρούουν στα 
προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και στις 
ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. 

 

 


