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Ανάγκη αντικατάστασης του πλαισίου: 

 

• Η Οδηγία (95/46/ΕΚ), μετά από περίπου μια εικοσαετία, 
θεωρήθηκε ξεπερασμένη - δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις 
ανάγκες της εποχής λόγω: 

• Των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων π.χ. smartphones, mobile 
banking 

• Της χρήσης του διαδικτύου και των νέων υπηρεσιών που παρέχει 
π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο 

• Της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας π.χ. ίnternet banking 

• Της ευρείας χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

• Της αυξανόμενης δημοσιοποίησης προσωπικών πληροφοριών και 
διάθεσής τους σε παγκόσμιο επίπεδο 
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Κυπριακή Δημοκρατία  

Σύνταγμα:  
 

• Άρθρο 15: Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής 
     και της οικογενειακής ζωής  

 

• Άρθρο 16: Απαραβίαστο της κατοικίας 
 

• Άρθρο 17: Απόρρητο της αλληλογραφίας και 
     κάθε άλλης επικοινωνίας 
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Συμβούλιο της Ευρώπης  

Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1953)  
 

• Άρθρο 8: Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής 
   και της οικογενειακής ζωής  

 

 Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμόν 
της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της 
κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. 
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• Σύμβαση 108 για την προστασία του 
ατόμου από την αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

 (1981)  
 

• Πρόσθετο Πρωτόκολλο 
 

• Κυρωτικοί Νόμοι:  

 Ν.28(ΙΙΙ)/2001 και Ν.30(ΙΙΙ)/2003  

 

  

  

Συμβούλιο της Ευρώπης 
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Ευρωπαϊκή Ένωση  

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
 

• Άρθρο 7: Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής 
   και της οικογενειακής ζωής 

• Άρθρο 8: Δικαίωμα στην προστασία  
   προσωπικών δεδομένων 

• ΣΛΕΕ Άρθρο 16: Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν 
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Ευρωπαϊκή Ένωση  
 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) 
 

• Νόμος 125(Ι)/2018 για την εφαρμογή 
ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού 

 

• Οδηγία 2016/680/ΕΕ για προστασία των 
δεδομένων στον τομέα επιβολής του Νόμου 

 

• Υπό συζήτηση Νομοσχέδιο για την μεταφορά 
της Οδηγίας (Αστυνομία, ΜΟΚΑΣ, Τμήμα 
Τελωνείων, Τμήμα Φορολογίας) 
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Υπεύθυνος Επεξεργασίας:  
 
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο 
της επεξεργασίας. 
 

Εκτελών την Επεξεργασία: Το φυσικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα εκτός του υπευθύνου επεξεργασίας που επεξεργάζεται 
δεδομένα εκ μέρους και για λογαριασμό του 
 
Η απάντηση στο βασικό ερώτημα σχετικά με το ρόλο και ιδιότητα του 
δικηγόρου με βάση το νέο Κανονισμό, μπορεί να δοθεί μόνο από τον 
ίδιο τον οργανισμό.  
Καθοδηγητικά ερωτήματα οι απαντήσεις στα οποία ξεκλειδώνουν την 
απάντηση στο βασικό ερώτημα: 
 
1. Έχετε αποφασίσει τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων και 
έχετε ήδη αναγνωρίσει τη νομική βάση για το σκοπό αυτό; 
 
2. Έχετε αποφασίσει ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων θα 
συλλεγούν και από ποιες πηγές; 
 
3. Έχετε αποφασίσει το σκοπό /σκοπούς της επεξεργασίας; 
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4. Έχετε αποφασίσει τις κατηγορίες των υποκειμένων των 
δεδομένων που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα; 
 
5. Έχετε αποφασίσει για το ενδεχόμενο να κοινοποιούνται τα 
προσωπικά δεδομένα σε αποδέκτες ή μη καθώς και τη νομική βάση 
για την κοινοποίησή τους; 
 
6. Έχετε αποφασίσει σχετικά με την ικανοποίηση των δικαιωμάτων 
και των αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων και 
ενεργοποιήσατε μηχανισμούς και διαδικασίες για το σκοπό αυτό; 
 
7. Έχετε αποφασίσει τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων με βάση καθήκον ή υποχρέωση που σας έχει ανατεθεί 
σύμφωνα με πρωτογενή / δευτερογενή ή ενωσιακή νομοθεσία;  
 
8. Έχετε αποφασίσει σχετικά με το χρόνο αποθήκευσης των 
προσωπικών δεδομένων; 
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9. Έχετε αποφασίσει τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων με βάση όρους συγκεκριμένης σύμβασης; 
 
10. Έχετε και /ή ασκείτε ουσιαστικό έλεγχο επί των εργασιών της 
επεξεργασίας; 
 
Οι θετικές απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα έχουν ξεκλειδώσει την 
ιδιότητα του «υπεύθυνου επεξεργασίας». 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

•1. Π.χ Δικηγόρος/Δικηγορικό Γραφείο που εκπροσωπεί τον πελάτη του 
ενώπιον Δικαστηρίου και συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα 
αποκλειστικά για το σκοπό αυτό θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος 
επεξεργασίας. 
 
2. Π.χ Δικηγόρος/ Δικηγορικό Γραφείο που παρέχει άλλου είδους υπηρεσίες 
όπως για παράδειγμα νομικές συμβουλές, κατάρτιση συμβολαίων και 
γενικά εξωδικαστηριακές διευθετήσεις θα πρέπει να θεωρείται εκτελών την 
επεξεργασία. 
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3. Π.χ Δικηγορικό Γραφείο που παρέχει σύμφωνα με το νόμο 
υπηρεσίες ως ΕΠΔΥ (διοικητικές υπηρεσίες) και τελεί για το σκοπό 
αυτό υπό την εποπτεία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 
(ΠΔΣ) θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας. 
 
4. Π.χ Δικηγόρος/ Δικηγορικό Γραφείο που παρέχει υπηρεσίες 
εξωτερικού νομικού συμβούλου οργανισμών και /ή άλλων 
εταιρειών συμπεριλαμβανομένων δικαστηριακών ή 
εξωδικαστηριακών υπηρεσιών θα πρέπει να θεωρείται εκτελών την 
επεξεργασία. 
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Τήρηση των Αρχών νόμιμης επεξεργασίας από 
Δικηγόρους 

 

• Αρχή της λογοδοσίας και διαφάνειας 

• Αρχή της νομιμότητας και αντικειμενικότητας  

• Αρχή του περιορισμού του σκοπού 

• Αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων 

• Αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης 

• Αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 



Νόμιμη επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων 

 
• Έχει δοθεί η συναίνεση του ατόμου 

 το άτομο την δίνει ελεύθερα  

 είναι σε θέση να επιλέξει 

 δεν διατρέχει τον κίνδυνο εξαπάτησης, εκφοβισμού, εξαναγκασμού ή 
σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων εάν δεν συγκατατεθεί π.χ. 
οποιοδήποτε οικονομικό κόστος 

 ο δικηγόρος πρέπει να αποδείξει ότι το άτομο έδωσε τη συγκατάθεσή 
του 

 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 

 

     Όταν δεν έχει δοθεί η συναίνεση: 

• Για εκτέλεση σύμβασης (π.χ. υπαλλήλου) 

• Για έννομη υποχρέωση του οργανισμού 

• Για διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του ατόμου 

• Για δημόσιο συμφέρον ή άσκηση δημόσιας εξουσίας 

• Για το έννομο συμφέρον του οργανισμού ή του τρίτου 
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Νόμιμη επεξεργασία δεδομένων ειδικών κατηγοριών 
    από Δικηγόρους 
 • Έχει δοθεί η συναίνεση του ατόμου 

     Όταν δεν έχει δοθεί η συναίνεση: 

• Αφορά στον τομέα του εργατικού δικαίου  

• Αφορά ζωτικό συμφέρον 

• Αφορά δραστηριότητες ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού 
φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο  

• Έχουν δημοσιοποιηθεί από το ίδιο το υποκείμενο 

• Αφορά θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων 

• Αφορά λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος 

• Αφορά σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σε σκοπούς 
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς  

• Αφορά σε προληπτική ή επαγγελματική ιατρική, εκτίμηση ικανότητας 
εργασίας, ιατρική διάγνωση, υγειονομική ή κοινωνική περίθαλψη ή 
θεραπεία ή διαχείριση υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων δυνάμει 
νόμου ή σύμβασης με επαγγελματία στον τομέα της υγείας που τηρεί το 
επαγγελματικό απόρρητο. 
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Πότε είναι η νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων   
που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα (Άρθρο 10 
του Κανονισμού) 

  
• Για επαγγέλματα που το επιβάλλει ο νόμος  

    π.χ Τράπεζα, Αστυνομία 

• Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει από τον υπάλληλο 
Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου ακόμα και όταν δεν 
προβλέπεται από νόμο, δεδομένου ότι έχει συνάφεια με το 
σκοπό που επιδιώκει 

• Ο εργοδότης δεν μπορεί να ζητήσει Πιστοποιητικό Λευκού 
Ποινικού Μητρώου χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου, η οποία 
πρέπει να δίνεται ελεύθερα  

• Αρχείο προηγούμενων καταδικών τηρείται μόνο από την 
Αστυνομία 
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 Υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας που 
ελέγχονται από την Αρχή 

 
1.  Δεν ισχύει η έμμεση ή «σιωπηρή» συγκατάθεση 

 Δήλωση συγκατάθεσης: σε απλή και κατανοητή γλώσσα 
 Απόδειξη λήψης συγκατάθεσης 
 Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν την επιλογή να συγκατατίθενται 

ξεχωριστά για τη συμμετοχή σε ιατρική ή επιστημονική έρευνα 
 

2.  Εφαρμογή κατάλληλων μέτρων (τεχνικών και οργανωτικών) τόσο 
κατά τη στιγμή καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη 
στιγμή της επεξεργασίας, που να διασφαλίζουν ότι, υφίστανται 
επεξεργασία  μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον 
εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας (Άρθρο 25)  

 
3.  Επιλογή εκτελούντων την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς 

διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων (Άρθρο 28) 
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4.  Τήρηση αρχείων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας (Άρθρο 30) 
 

5.  Υποχρέωση τήρησης της ασφάλειας της επεξεργασίας (Άρθρο 32) 
 

6.  Υποχρέωση γνωστοποίησης παραβιάσεων ασφάλειας (Άρθρο 33):  

     στην ιστοσελίδα του Γραφείου μου είναι αναρτημένο το έντυπο 
Γνωστοποίησης Περιστατικών Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων 

  

7. Υποχρέωση ανακοίνωσης παραβιάσεων ασφάλειας (Άρθρο 34) 
 

8. Διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου (Άρθρο 35) και προηγούμενη 

διαβούλευση (Άρθρο 36): 
Σημαντικό εργαλείο συμμόρφωσης με την Αρχή της Λογοδοσίας 
Εντοπίζει τους κινδύνους της επεξεργασίας και καθορίζει τα μέτρα που θα ληφθούν για 
αντιμετώπιση/ελαχιστοποίηση τους 

 
Διενεργείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τη βοήθεια/συμβουλή του ΥΠΔ:  
Δεν απαιτείται σε κάθε πράξη επεξεργασίας αλλά μόνο όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος 
(ιδίως με τη χρήση νέων τεχνολογιών) για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων   
Πριν από την επεξεργασία (δηλ. στο σχεδιασμό της πράξης επεξεργασίας) και 
ενημερώνεται κάθε φορά που αλλάζει ο κίνδυνος ή κάθε 3 χρόνια 
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Περιγραφή της 
προβλεπόμενης 
επεξεργασίας 

Εκτίμηση της 
αναγκαιότητας 

και της 
αναλογικότητας 

Μέτρα που 
προβλέπονται 

ήδη 

Εκτίμηση των 
κινδύνων για τα 
δικαιώματα και 
τις ελευθερίες 

Προβλεπόμενα 
μέτρα για την 
αντιμετώπιση 
των κινδύνων 

Τεκμηρίωση 

Παρακολούθηση 
και επανεξέταση 

Τι περιλαμβάνει η Εκτίμηση Αντικτύπου 
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 Παραδείγματα επεξεργασιών που ενδεχομένως να μην 
απαιτείται ΕΑ: 

 

• Ιδιώτης δικηγόρος που επεξεργάζεται δεδομένα των πελατών του 
(Πρ. 91) 

 

• Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, 
διαφημίζει στην ιστοσελίδα της περιορισμένες πληροφορίες 
καταναλωτών με βάση τις προτιμήσεις / προηγούμενες αγορές 
τους 

• Όταν μια επεξεργασία έχει νομική βάση το δίκαιο της Ένωσης ή το 
δίκαιο κράτους μέλους, όταν το εν λόγω δίκαιο ρυθμίζει τη 
συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας και έχει διενεργηθεί 
ήδη ΕΑ 

 

• Αναμένεται έγκριση λίστας επεξεργασιών από το EDPB 
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων) που επιβάλλεται 
να διενεργήσουν εκτίμηση αντικτύπου 
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   9. Υποχρέωση διορισμού Υπεύθυνου Προστασίας 
Δεδομένων (ΥΠΔ) (Άρθρα 37-39) 

     

    Πότε υπάρχει υποχρέωση διορισμού ΥΠΔ; 

• Όταν η επεξεργασία εκτελείται από δημόσια αρχή 
(συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου) 

• Όταν γίνεται τακτική και συστηματική παρακολούθηση των 
υποκειμένων σε μεγάλη κλίμακα 

• Όταν τυγχάνουν επεξεργασίας ειδικές κατηγορίες δεδομένων  

     ή δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα 

     σε μεγάλη κλίμακα 
     

     Μεγάλη κλίμακα: 

 Γίνεται επεξεργασία σημαντικής ποσότητας δεδομένων ή για μεγάλη 
διάρκεια ή  

 Επηρεάζεται μεγάλος αριθμός προσώπων ή 

 Χρησιμοποιείται νέα τεχνολογία που ελλοχεύει ψηλούς κινδύνους 

 Η επεξεργασία καλύπτει μεγάλη γεωγραφική περιοχή 
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    Παραδείγματα 

• Επεξεργασία δεδομένων ασθενών σε νοσοκομείο / κλινική 

• Επεξεργασία δεδομένων πελατών τράπεζας / ασφαλιστικής 
εταιρείας 

• Επεξεργασία δεδομένων πάροχων υπηρεσιών διαδικτύου 

• Επεξεργασία δεδομένων για παροχή τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών 

• Επεξεργασία δεδομένων μέσω μηχανής αναζήτησης για 
διαφημιστικούς σκοπούς π.χ. η Google διαφημίζει τον CEO 
και το ΔΣ εταιρείας στην Κύπρο 

• Εξωτερικός συνεργάτης διαχειρίζεται την μισθοδοσία του 
προσωπικού μιας εταιρίας 

• Εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ 
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• Επεξεργασία που καθορίζει την καταναλωτική 
συμπεριφορά και συνήθειες ατόμων για διαφημιστικούς 
σκοπούς (behavioural advertising) 

 

• Δημιουργία προφίλ για εκτίμηση κινδύνων π.χ. 
αξιολόγηση ασφαλιστικού κινδύνου, για πάταξη 
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος  

 

• Επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο των γεο- 
τοπογραφικών δεδομένων (Geo-Location Data) πελατών 
διεθνούς εταιρίας fast food για στατιστικούς σκοπούς 
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    Σύγκρουση συμφέροντος στα καθήκοντα που εκτελεί 
υπάρχει όταν: 

    Ο ΥΠΔ κατέχει μία θέση στον Οργανισμό, με την οποία μπορεί να 
καθορίσει το σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων π.χ.  

 

• Γενικός Διευθυντής, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής / 
Ανθρώπινου Δυναμικού / Λογιστηρίου / Ελεγκτικού οίκου 

 

• Κατώτερες θέσεις, των οποίων οι κάτοχοι τους καθορίζουν το 
σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

 

• Σημ.: Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι 
ξεχωριστή θέση από τον ΥΠΔ (Κατευθυντήριες Γραμμές 
Ομάδας Εργασίας Άρθρου 29 για τη Διενέργεια Εκτίμησης 
Αντικτύπου) 
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     Παράδειγμα που δεν απαιτείται ορισμός ΥΠΔ διότι η 
επεξεργασία δεν συνιστά επεξεργασία μεγάλης 
κλίμακας είναι: η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
ποινικές καταδίκες και αδικήματα από ιδιώτη δικηγόρο  

 

     (Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τους υπεύθυνους 
προστασίας δεδομένων, Ομάδας Εργασίας Άρθρου 29)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
  

 

10. Άδεια για διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες     
χώρες:  

     Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιλέξει ως νομική βάση για τη 
διαβίβαση συμβατικές ρήτρες που θα ετοιμάσει και θα 
εγκριθούν από το Γραφείο μου  

 

 επιτρέπεται και ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ εάν επιλέξει: 

 τυποποιημένες ρήτρες που εκδίδονται από το Γραφείο μου και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ή 

   κώδικα δεοντολογίας που εγκρίνεται από το Γραφείο μου   

      ή από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, εάν αφορά  

      διάφορα κμ ή   

   μηχανισμό πιστοποίησης που εγκρίνεται από το Γραφείο μου ή 

      τον εθνικό οργανισμό πιστοποίησης ή και από τους δύο 
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Δικαιώματα 
 

• Δικαίωμα ενημέρωσης (Άρθρα 12 – 14)  
 

• Δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15) 
 

• Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16)  
 

• Δικαίωμα διαγραφής «Δικαίωμα στη λήθη» (Άρθρο 17)  
 

• Δικαίωμα περιορισμού (Άρθρο 18)  
 

• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων  (Άρθρο 20)  
 

• Δικαίωμα εναντίωσης (Άρθρο 21) 
 

• Δικαίωμα αντίρρησης σε αυτοματοποιημένη απόφαση 
περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (Άρθρο 22) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ONE STOP SHOP 

 Επικεφαλής εποπτική αρχή  

    Είναι η εποπτική αρχή της κύριας ή της μόνης εγκατάστασης του υπευθύνου 

επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία 
 

 Αρμόδια εποπτική αρχή 

    Κάθε εποπτική αρχή είναι αρμόδια, στο έδαφος του κμ στο οποίο υπάγεται, να 

ασκεί τις εξουσίες και να εκτελεί τα καθήκοντα της βάσει του Κανονισμού  
      

     Για παράδειγμα, εξέταση υποβολής παραπόνου, δεδομένου ότι αφορά μόνο 
εγκατάσταση στο οικείο κμ ή επηρεάζει ουσιωδώς υποκείμενα των 
δεδομένων μόνο στο οικείο κμ  

 

 Ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή  

    Εποπτική αρχή την οποία αφορά η επεξεργασία διότι:  

    (α) ο υπεύθυνος ή ο εκτελών είναι εγκατεστημένος στο έδαφος του κμ της εν 
λόγω εποπτικής αρχής, (β) τα υποκείμενα που διαμένουν στο κμ της εν λόγω 
εποπτικής αρχής επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν ουσιωδώς από την 
επεξεργασία ή (γ) έχει υποβληθεί καταγγελία στην εν λόγω εποπτική αρχή 
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                       Αρμόδια Εποπτική Αρχή   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

• Ανεξάρτητη, χωρίς εξωτερικές επιρροές, δεν ζητεί ούτε λαμβάνει 
οδηγίες από κανέναν 

 

• Τα μέλη της διορίζονται με διαφανή διαδικασία και απέχουν από κάθε 
πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά τους 

 

• Διαθέτει τους απαραίτητους ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς 
πόρους και τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και υποδομές 

 

• Διαθέτει δικούς της υπαλλήλους 
 

• Υπόκειται σε οικονομικό έλεγχο ο οποίος δεν επηρεάζει την 
ανεξαρτησία της και διαθέτει δικό της ετήσιο προϋπολογισμό 

 

• Τα μέλη και οι υπάλληλοι δεσμεύονται από το επαγγελματικό 
απόρρητο κατά τη διάρκεια της θητείας και μετά το πέρας αυτής 

 

• Δια νόμου προβλέπεται η σύσταση της εποπτικής αρχής, τα προσόντα, 
η διάρκεια θητείας των μελών (δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 6 
χρόνια) 
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Εξουσίες Επιτρόπου (Άρθρο 58 του ΓΚΠΔ και 
25 του Ν.125(Ι)2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 Εισάγονται αυξημένες εξουσίες      

 

• Εντέλει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα να 
παράσχουν κάθε πληροφορία η οποία απαιτείται (δύναται να 
επικουρείται από εμπειρογνώμονα ή/και την Αστυνομία) 
(εξαιρουμένου του δικηγορικού απορρήτου) 

• Διεξάγει έρευνες με την μορφή ελέγχων και προβαίνει σε 
κατάσχεση εγγράφων ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού δυνάμει 
δικαστικού εντάλματος έρευνας  

• Προβαίνει σε επανεξέταση των πιστοποιήσεων 

• Ειδοποιεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για εικονιζόμενη παράβαση του Κανονισμού 

• Αποκτά πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της (εξαιρουμένου 
μόνο του δικηγορικού απορρήτου)  
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• Αποκτά πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας 
και του εκτελούντος, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού 
σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους (εξαιρουμένου των 
κατοικιών) 

• Απευθύνει προειδοποιήσεις/επιπλήξεις στον υπεύθυνο και 
εκτελούντα την επεξεργασία  

• Απευθύνει επιπλήξεις στον υπεύθυνο ή στον εκτελούντα την 
επεξεργασία 

• Δίνει εντολή συμμόρφωσης προς τα αιτήματα του υποκειμένου των 
δεδομένων για την άσκηση των δικαιωμάτων του 

• Δίνει εντολή στον υπεύθυνο και εκτελών την επεξεργασία να 
καθιστούν τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του 
Κανονισμού καθώς και να ανακοινώνει την παραβίαση στο 
υποκείμενο των δεδομένων  

• Επιβάλλει προσωρινό ή οριστικό περιορισμό, περιλαμβανομένης της 
απαγόρευσης της επεξεργασίας  
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• Παρέχει διαπίστευση σε φορείς πιστοποίησης, εκδίδει πιστοποιητικά  
και εγκρίνει κριτήρια πιστοποίησης, αποσύρει πιστοποίηση ή 
διατάσσει να αποσυρθεί πιστοποίηση  

• Επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του άρθρου 83 

• Δίνει εντολή για αναστολή κυκλοφορίας δεδομένων σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό  

• Παρέχει συμβουλές στον υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με τη 
διαδικασία προηγούμενης διαβούλευσης και επιτρέπει την 
επεξεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 

• Εκδίδει γνώμες και εγκρίνει σχέδια κωδίκων δεοντολογίας  

• Εγκρίνει τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων (άρθρο 28) ή  
επιτρέπει συμβατικές ρήτρες και διοικητικές ρυθμίσεις (άρθρο 46)  

• Εγκρίνει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες 

• Επιτρέπει συνδυασμό συστημάτων αρχειοθέτησης  

• Επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις για τον περιορισμό δικαιωμάτων, 
την απαλλαγή ευθύνης ανακοίνωσης παραβίασης και ρητούς 
περιορισμούς για τη διαβίβαση ειδικών κατηγοριών δεδομένων   
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• Εισηγείται στον Υπουργό σύναψη συμφωνιών με άλλες χώρες και 
συνομολογεί, καταρτίζει και υπογράφει μνημόνια συναντίληψης 

• Γνωστοποιεί στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή/και στην 
Αστυνομία οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού ή 
του Ν.125(Ι)/2018 

• Απονέμει εξουσίες στα μέλη ή στους υπαλλήλους της εποπτικής αρχής  

• Δύναται να συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με εποπτικές αρχές άλλων 
κρατών μελών 

• Έχει εξουσία να γνωστοποιεί στις δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις του 
Κανονισμού καθώς και να κινεί ή να μετέχει σε νομικές διαδικασίες  

• Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα προσφυγής κατά 
απόφαση του Επιτρόπου ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου  

 

• Επιβάλλει αυξημένα διοικητικά πρόστιμα (Άρθρο 83) 
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Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Επιτρόπου (Άρθρο 57 
του ΓΚΠΔ και 24 του Ν.125(Ι)2018) 

• Παρακολουθεί και επιβάλλει την εφαρμογή του Κανονισμού 

• Προωθεί την ευαισθητοποίηση του κοινού  

• Συμβουλεύει το εθνικό κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και άλλα όργανα και 
οργανισμούς  

• Προωθεί την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων και των εκτελούντων 
επεξεργασίας  

• Παρέχει πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους, διευκολύνει την υποβολή καταγγελιών  
και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Γραφείου τρόπους υποβολής 
καταγγελιών και αιτήσεων 

• Χειρίζεται καταγγελίες και ερευνά στο μέτρο που ενδείκνυται, όπου είναι 
δυνατό, ενημερώνει γραπτώς τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και την 
έκβαση της καταγγελίας εντός 30 ημερών από την υποβολή της 
καταγγελίας 

• Ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο και 
εκτελούντα την επεξεργασία για τις προθεσμίες των άρθρων 60 και 66 
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• Συνεργάζεται μεταξύ άλλων μέσων ανταλλαγής πληροφοριών, με 
άλλες εποπτικές αρχές και παρέχει αμοιβαία συνδρομή  

• Διενεργεί έρευνες σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού  

• Παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις που έχουν αντίκτυπο στην 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

• Θεσπίζει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (άρθρο 28(8) και άρθρο 
46(2)(δ)) 

• Καταρτίζει και διατηρεί κατάλογο σε σχέση με την απαίτηση για 
διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου 

• Παρέχει συμβουλές σχετικά με τις πράξει επεξεργασίας του άρθρου 36 

• Ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας, την θέσπιση 
μηχανισμών πιστοποίησης, σφραγίδων και σημάτων προστασίας 

• Διενεργεί περιοδική επανεξέταση των πιστοποιήσεων  

• Σχεδιάζει και δημοσιεύει τα κριτήρια διαπίστευσης φορέα καθώς 
επίσης διενεργεί διαπίστευση  φορέα για την παρακολούθηση κωδίκων 
δεοντολογίας  
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• Επιτρέπει συμβατικές ρήτρες και διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 3 

• Εγκρίνει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες δυνάμει του άρθρου 47 

• Συμβάλει στις δραστηριότητες του Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων 

• Τηρεί εσωτερικά αρχεία των παραβάσεων και των μέτρων που 
λαμβάνονται 

• Δύναται να καταρτίζει και δημοσιοποιεί κατάλογο πράξεων που 
επιβάλλουν τον ορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ή 
κατάλογο υπευθύνων ή εκτελούντα την επεξεργασία που έχουν 
ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 

• Ασκεί τα καθήκοντα χωρίς επιβάρυνση για το υποκείμενο των 
δεδομένων και, κατά περίπτωση, για τον υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων 

• Σε αιτήματα προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, δύναται να επιβάλει 
εύλογο τέλος για διοικητικά έξοδα ή να αρνηθεί να απαντήσει. 

• Δύναται να μην εξετάσει καταγγελία ή να διακόψει την εξέτση της 
για λόγους δημοσίου συμφέροντος 
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Κατηγορία / Θέμα Αριθμός παραπόνων 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 1 

ΑΠΙ (Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα) 4 

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 18 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1 

ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ/ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ/ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 19 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (SPAM) 156 

ΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 3 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΒΙΝΤΕΟ 1 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 11 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΚΚΒΠ) 9 

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (FACEBOOK,GOOGLE,TWITTER,BLOGS,..) 11 

ΜΜΕ (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος) 4 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 2 

ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 42 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ταχυδρομείο & Κλήση) 16 

ΥΓΕΙΑ / ΕΡΕΥΝΑ/ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 13 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 

ΕΚΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 25 

ΣΥΝΟΛΟ 346 
36 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Το 2017 υποβλήθηκαν 346 παράπονα ενώ το 2016 είχαν υποβληθεί 312 παράπονα.  
Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τον αριθμό παραπόνων ανά κατηγορία που 
υποβλήθηκαν. 
 



Αποτέλεσμα Αριθμός παραπόνων 

  

Συμμόρφωση του Καθ’ ού το παράπονο / Ικανοποίηση παραπονούμενου 

  

164 

Θέματα που κατ' εξακολούθηση απασχολούν το Γραφείο 

  

3 

Επιβολή διοικητικής κύρωσης / Απόφαση 

  

29 

Διακοπή έρευνας λόγω έλλειψης στοιχείων 

  

5 

Διακοπή έρευνας λόγω δικαστικής διαδικασίας 

  

2 

Διακοπή έρευνας λόγω αναρμοδιότητας/ Αδικαιολόγητο/ Αβάσιμο 

  

85 

Απόφαση / Προειδοποίηση / Συστάσεις / Οδηγίες Επιτρόπου 

  

13 

Απόσυρση παραπόνου από παραπονούμενο 

  

3 

Απόρριψη παραπόνου - διακριτική ευχέρεια Επιτρόπου 

  

3 

Σύνολο 307 
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Αριθμός παραπόνων που διεκπεραιώθηκαν ανά αποτέλεσμα 
Ο αριθμός των παραπόνων που διεκπεραιώθηκαν ανά αποτέλεσμα φαίνεται στον πιο κάτω Πίνακα. Να 
σημειωθεί ότι οι πιο αριθμοί αφορούν μόνο στα παράπονα που υποβλήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν το 
έτος 2017, δεν περιλαμβάνουν δηλαδή τα παράπονα που διεκπεραιώθηκαν μεν το 2017 αλλά είχαν 
υποβληθεί τα προηγούμενα χρόνια. 
Όσον αφορά στην εξέταση των παραπόνων, από τα 346 παράπονα που υποβλήθηκαν, διεκπεραιώθηκαν 
τα 307 εντός του έτους 2017 (89%). 

 



Θέματα που ενδιαφέρουν τους 
Δικηγόρους 
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Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της 
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της 
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 
2018 (Ν. 125(I)/2018) 
• Άρθρο 5  

Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του στοιχείου (ε) της παραγράφου 
(1) του άρθρου 6 του Κανονισμού, η επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων επιτρέπεται και είναι νόμιμη όταν διενεργείται-  

(α) Από τα δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους 
αρμοδιότητας για σκοπούς απονομής της δικαιοσύνης, 
περιλαμβανομένης της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  

που είναι αναγκαία για το σκοπό δημοσίευσης ή έκδοσης απόφασης 
οποιουδήποτε δικαστηρίου, και  

(β) από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο των εξουσιών της. 

ΓΚΠΔ 2016/679 

- Οι εποπτικές αρχές δεν είναι αρμόδιες να ελέγχουν πράξεις 
επεξεργασίας οι οποίες διενεργούνται από δικαστήρια στο πλαίσιο της 
δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας (Άρθρο 55(3) ΓΚΠΔ)  
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Δημοσίευση Δικαστικών Αποφάσεων στο 
Διαδίκτυο ή/και στα ΜΜΕ (Ανακοίνωση Ανωτάτου 

Δικαστηρίου)  

• Λαμβανομένου υπόψη ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, όλες οι αποφάσεις του Δικαστηρίου δεν 
ανωνυμοποιούνται και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν όλα τα 
προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που ταυτοποιούν τους διαδίκους 
αν και εφόσον κρίνονται ως ουσιώδη για το σκοπό απόφανσης του 
Δικαστηρίου, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας.  

 Αντίγραφο της απόφασης περιλαμβάνον την πλήρη απόφαση του 
Δικαστηρίου παραδίδεται στους διαδίκους ή στους νόμιμους 
αντιπροσώπους τους, δικηγόρους ή άλλως πως, 

• Οι δικαστικές αποφάσεις που προορίζονται για δημοσιοποίηση/ 
επεξεργασία στο διαδίκτυο θα δημοσιεύονται με αναφορά μόνο στο 
επίθετο των διαδίκων, φυσικών προσώπων, χωρίς αναφορά σε 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία του ονόματος τους και ιδιαίτερα χωρίς 
αναφορά σε τυχόν παρωνύμια. 
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Λήψη δεδομένων για σκοπούς έρευνας από τα ίδια 
τα υποκείμενα των δεδομένων 

• Ενημέρωση Υποκειμένων για τα Δικαιώματα τους. 

• Λήψη συγκατάθεσης για τον συγκεκριμένο σκοπό.  

 

Περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή 
στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς 
σκοπούς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 89.  

• Άρθρο 89: υιοθέτηση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, π.χ. 
ψευδωνυμοποίηση ούτως ώστε να μην ταυτοποιούνται τα 
υποκείμενα, δεδομένου ότι, οι εν λόγω σκοποί μπορούν να 
εκπληρωθούν με τον τρόπο αυτό 

• Σε  περίπτωση μη ταυτοποίησης των υποκειμένων, οι ερευνητές δεν 
έχουν υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης για κάθε νέα χρήση των 
δεδομένων στην έρευνα 
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    Ασφάλεια Δεδομένων 

 Ψευδωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση των δεδομένων των 
πελατών 

 
 Εκτίμηση του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφαλείας, λαμβάνοντας 

υπόψη τους κινδύνους που απορρέουν από την επεξεργασία (π.χ. 
από απώλεια, πρόσβαση στον εξυπηρετητή από hackers, κλοπή 
εγγράφων, διαρροή δεδομένων κ.λ.π.)  

 
 Η τήρηση εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας ή εγκεκριμένου 

μηχανισμού πιστοποίησης είναι στοιχείο συμμόρφωσης  
 

 Παράδειγμα: 
 Το αρχείο με τους φακέλους πελατών (σε χάρτινη μορφή) να 

κλειδώνεται σε ασφαλή χώρο (με επιτήρηση) 
 Το ηλεκτρονικό αρχείο να μην είναι προσβάσιμο από άτομα τα 

οποία είναι μη εξουσιοδοτημένα, να προστατεύεται με κωδικούς 
πρόσβασης, firewalls κλπ 
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Απευθείας Εμπορική Προώθηση προϊόντων 
και υπηρεσιών (Αποστολή διαφημιστικών 

μηνυμάτων) 

 Νόμος 112(Ι)/2004, άρθρο 106 

• Η αποστολή email, fax, sms για σκοπούς απευθείας εμπορικής 
προώθησης αγαθών/υπηρεσιών επιτρέπεται μόνο με τη 
συγκατάθεση του παραλήπτη 

• Ισχύει και για νομικά πρόσωπα 

• Εξαίρεση για πελάτες: Αν ο/η δiκηγόρος έλαβε τα στοιχεία 
επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελάτη  
(περιλαμβάνονται και τα sms σύμφωνα με το Νόμο), κατά την 
προώθηση και πώληση συγκεκριμένης υπηρεσίας ή προϊόντος, 
μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για απ’ ευθείας εμπορική 
προώθηση των δικών του/της παρόμοιων προϊόντων ή 
υπηρεσιών εφόσον παρέχει στον παραλήπτη τη δυνατότητα να 
ζητήσει να σταματήσει να τα λαμβάνει ατελώς και με εύκολο 
τρόπο σε κάθε μήνυμα 
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Βιντεογράφηση/φωτογράφηση εκδηλώσεων 

Βιντεοσκόπηση ή φωτογράφηση εκδηλώσεων που 
διοργανώνει το δικηγορικό γραφείο ή/και ο 
δικηγορικός σύλλογος και οι αναρτήσεις φωτογραφιών 
στην ιστοσελίδα του: 

     

    Επιτρέπεται, δεδομένου ότι αλλοιώνονται / θολώνονται τα 
πρόσωπα ή έχει ληφθεί η συγκατάθεση των επηρεαζόμενων 
προσώπων αναλόγως του αριθμού συμμετεχόντων 
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Κλειστά Κυκλώματα Βιντεοπαρακολούθησης 
(ΚΚΒΠ) – Βλέπε Γνώμη 2/2018 

• Η χρήση ΚΚΒΠ συνιστά παρεμβατικό μέτρο που περιορίζει το 
δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής.  

• Οι εργοδότες θα πρέπει να αναζητούν μία ισορροπία μεταξύ του 
έννομου συμφέροντος της προστασίας της περιουσίας τους και του 
θεμελιώδους δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής των 
εργαζομένων και θα πρέπει να είναι το τελευταίο μέτρο που θα 
εφαρμόζουν, νοουμένου ότι, οι επιδιωκόμενοι σκοποί τους δεν 
μπορούν να επιτευχθούν με άλλα λιγότερο επαχθή και παρεμβατικά 
μέτρα.  

• Η καταγραφή δεδομένων ήχου (συνομιλιών) κρίνεται ως άκρως 
παρεμβατική για την ιδιωτική ζωή, προσβάλλει την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και κατά κανόνα απαγορεύεται σε όλες τις περιπτώσεις.  
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• Σε έναν τυπικό χώρο γραφείων επιχείρησης, η βιντεοεπιτήρηση 
πρέπει να περιορίζεται σε χώρους εισόδου και εξόδου, έξω από τους 
ανελκυστήρες, από τα κλιμακοστάσια, σε χώρο στάθμευσης, σε 
ταμεία ή χώρους με χρηματοκιβώτια, ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό κλπ., υπό τον όρο ότι οι κάμερες εστιάζουν στο αγαθό 
που προστατεύουν κι όχι στους χώρους των εργαζομένων και στα 
πρόσωπά τους. Απαγορεύεται η καταγραφή εργαζομένων στα 
γραφεία τους, αίθουσες συνεδριάσεων, διαδρόμους, κουζίνα, έξω 
από αποχωρητήρια, αποδυτήρια κλπ.  

• Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως αποκλειστικά κριτήρια για 
την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των 
εργαζομένων. 

• Η χρήση ΚΚΒΠ θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σε ειδικές εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπου αυτό 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 (π.χ. στρατιωτικά εργοστάσια, τράπεζες, 
εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου). 

46 



 
  
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Περίπτωση Μελέτης 1  
      

     Η Αστυνομία, για ενίσχυση μαρτυρίας, προσκομίζει ενώπιον 
Δικαστηρίου βίντεο που λήφθηκε από ΚΚΒΠ επαγγελματικού 
υποστατικού. Στο βίντεο φαίνεται ότι οι κάμερες κατέγραφαν 
χώρους πέραν των ορίων του υποστατικού, όπως τον 
παρακείμενο δρόμο και το απέναντι πεζοδρόμιο. Το υπό 
εκδίκαση αδίκημα τελέστηκε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Η 
υπεράσπιση ζητά να μην γίνει δεκτό το βίντεο, διότι, η συλλογή 
των κατεγραμμένων εικόνων ήταν παράνομη και επειδή ο 
ιδιοκτήτης του υποστατικού δεν υπέβαλε Γνωστοποίηση 
Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/ Έναρξης Επεξεργασίας στο 
Γραφείο Επίτροπου.  
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    Νομική βάση: 

• Δεν επιβάλλεται πλέον υποχρέωση Γνωστοποίησης. Έχει 
αντικατασταθεί με την υποχρέωση τήρησης Αρχείου 
Δραστηριοτήτων. Ελέγχεται όμως η προηγούμενη 
Γνωστοποίηση.  

• Η χρήση ΚΚΒΠ συνιστά αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 2 του περί Προσωπικών Δεδομένων Νόμου, 
125(Ι)/2018. 
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Περίπτωση Μελέτης 2 
     

   Η Αστυνομία, για ενίσχυση μαρτυρίας, προσκομίζει 
ενώπιον Δικαστηρίου βίντεο που λήφθηκε από ΚΚΒΠ 
οικίας. Στο βίντεο φαίνεται ότι οι κάμερες του 
κατηγορούμενου, κατέγραφαν την αυλή και τα 
παράθυρα της γειτονικής οικίας  
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    Νομική βάση:  
 

    Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

 από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά 
προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας (Άρθρο 2(2)(γ))  
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Περίπτωση Μελέτης 3 
     

    Αιτήτρια ζητεί αύξηση διατροφής από τον πρώην 
σύζυγό της. Ο δικηγόρος της προσκομίζει ενώπιον 
Δικαστηρίου επιστολή από τον εργοδότη του καθ’ ου, 
στην οποία δηλώνονται οι απολαβές του. Ο καθ’ ου 
ζητά να μην γίνει δεκτή η επιστολή, διότι η αποκάλυψη 
των απολαβών του έγινε χωρίς διάταγμα Δικαστηρίου 
και χωρίς τη συγκατάθεση του. 
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     Νομική βάση:  

• Το άρθρο 6(1)(στ) του Κανονισμού επιτρέπει την επεξεργασία, 
χωρίς τη συγκατάθεση του καθ’ ου, για τους σκοπούς των 
έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων 
αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, ιδίως εάν το 

υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί .  

• Από νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ προκύπτει ότι, το 
δικαίωμα άσκησης νομικών αξιώσεων υπερέχει του δικαιώματος 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής.  

• Το άρθρο 9(2)(στ) του Κανονισμού, που αφορά ειδικών 
κατηγοριών δεδομένα αλλά εφαρμόζεται mutatis mutandis και 
σε μη ειδικά, επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων του καθ’ ου, 
χωρίς τη συγκατάθεσή του, όταν αυτή είναι απαραίτητη για τη 
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα 
δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα .  
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Περίπτωση Μελέτης 4 
     

    Η Ενάγουσα, που διατηρεί φρουταρία, ζητεί αποζημιώσεις 
από την Εναγόμενη ασφαλιστική, για απώλεια ικανότητας 
εργασίας αφού, κατόπιν τροχαίου ατυχήματος με πελάτη 
της, δεν μπορεί να σηκώνει βάρη. Η Εναγόμενη, καλεί ως 
μάρτυρα, αδειούχο ντετέκτιβ, που μαρτυρεί ότι είδε την 
Ενάγουσα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να μετακινεί 
κιβώτια φρούτων, πρωί και απόγευμα. Για ενίσχυση της 
μαρτυρίας, η Εναγόμενη καταθέτει και βίντεο που ισχυρίζεται 
ότι δείχνει την Ενάγουσα, να μετακινεί τις κιβώτια μπροστά 
από το μαγαζί της. Ο ντετέκτιβ κατάθεσε ότι, το βίντεο το 
τράβηξε ο ίδιος, από τη γωνιά του δρόμου.  
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     Νομική βάση:  

• Το άρθρο 6(1)(στ) του Κανονισμού επιτρέπει την επεξεργασία, 
χωρίς τη συγκατάθεση του καθ’ ου, για τους σκοπούς των 
έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων 
αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, ιδίως εάν το 

υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί .  

• Από νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ προκύπτει ότι, το 
δικαίωμα άσκησης νομικών αξιώσεων υπερέχει του δικαιώματος 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής.  

• Το άρθρο 9(2)(στ) του Κανονισμού, που αφορά ειδικών 
κατηγοριών δεδομένα αλλά εφαρμόζεται mutatis mutandis και 
σε μη ειδικά, επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων του καθ’ ου, 
χωρίς τη συγκατάθεσή του, όταν αυτή είναι απαραίτητη για τη 
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα 
δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα .  
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• Διαφοροποιείται η υπόθεση αν ο ντετέκτιβ ΔΕΝ ήταν 
αδειούχος; Διαφοροποιείται η υπόθεση αν ο ντετέκτιβ 
τραβούσε το βίντεο ΜΕΣΑ στη φρουταρία της 
Ενάγουσας; 
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Περίπτωση Μελέτης 5 
     

   Η Αστυνομία κατηγορεί αλλοδαπή οικιακή βοηθό για 
κακοποίηση βρέφους της οικογενείας που την 
εργοδοτεί. Κατόπιν σημαδιών (μώλωπες κλπ) που κατά 
καιρούς έβρισκαν οι γονείς στο βρέφος, κατήγγειλαν 
την υπόθεση στην Αστυνομία, η οποία εισηγήθηκε να 
βάλουν στο σπίτι τους κρυφές κάμερες, για να 
καταγράψουν τη συμπεριφορά της οικιακής βοηθού. Η 
οικιακή βοηθός δεν ενημερώθηκε για την εγκατάσταση 
και λειτουργία των καμερών αυτών. Η Αστυνομία 
προσκομίζει, ως τεκμήριο, βίντεο που δείχνει την 
οικιακή βοηθό να δέρνει το βρέφος, σε ώρα που οι 
γονείς απουσίαζαν.  
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     Νομική βάση:  

 

• Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά 
προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας (Άρθρο 2(2)(γ))  

 

• Η εξαίρεση αυτή δεν εφαρμόζεται για επαγγελματικούς σκοπούς. Για την 
οικιακή βοηθό, το σπίτι των εργοδοτών της είναι ο χώρος εργασίας της.  

 

• Το άρθρο 12 του Κανονισμού υποχρεώνει τους υπεύθυνους 
επεξεργασίας (τους γονείς) να ενημερώνουν το υποκείμενο των 
δεδομένων για κάθε επεξεργασία που το αφορά.  

 

• Το άρθρο 23 προβλέπει ότι, η υποχρέωση ενημέρωσης μπορεί να αρθεί, 
για  πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων .  
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     Νομική βάση:  

• Το άρθρο 6(1)(στ) του Κανονισμού επιτρέπει την επεξεργασία, 
χωρίς τη συγκατάθεση του καθ’ ου, για τους σκοπούς των 
έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων 
αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, ιδίως εάν το 

υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί .  

• Από νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ προκύπτει ότι, το 
δικαίωμα άσκησης νομικών αξιώσεων υπερέχει του δικαιώματος 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής.  

• Το άρθρο 9(2)(στ) του Κανονισμού, που αφορά ειδικών 
κατηγοριών δεδομένα αλλά εφαρμόζεται mutatis mutandis και 
σε μη ειδικά, επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων του καθ’ ου, 
χωρίς τη συγκατάθεσή του, όταν αυτή είναι απαραίτητη για τη 
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα 
δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα .  
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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