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Νέοι κανόνες για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Ο Νόμος 4624/2019 με τίτλο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 

ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α΄137/29.08.2019) (εφεξής ο «Νόμος»). 

Με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων («ΓΚΠΔ») ήδη σε ισχύ, ο 

εφαρμοστικός Νόμος, η ψήφιση του οποίου καθυστέρησε αρκετά, εξειδικεύει κάποιες 

από τις ρυθμίσεις του και αξιοποιεί τις ευχέρειες που παρέχονται από τον Κανονισμό 

για την πρόβλεψη ειδικότερων ρυθμίσεων σε επίπεδο εθνικού δικαίου. 

Ο Νόμος ρυθμίζει ειδικότερες καταστάσεις επεξεργασίας (όπως η επεξεργασία στην 

απασχόληση) και αξιοποιεί τη δυνατότητα που παρέχεται από τον Γενικό Κανονισμό 

σχετικά με την έκταση κάποιων προβλεπόμενων εξαιρέσεων (επιστημονική και 

δημοσιογραφική έρευνα).

Τα κυριότερα σημεία του Νόμου είναι τα εξής:
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Ο Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα - πλην ορισμένων εξαιρέσεων - καταργείται.

Περιλαμβάνονται ειδικότερες διατάξεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων από δημόσιους φορείς. Πιο συγκεκριμένα: 

• Προς άρση ενδεχόμενων μελλοντικών ασαφειών, δίνεται ο ορισμός της έννοιας του 

«δημοσίου φορέα».  

• Προς συμμόρφωση με το άρθρο 6 παρ. 3 εδ. α’ του ΓΚΠΔ, καθιερώνεται ειδική 

νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους 

δημόσιους φορείς, οι οποίοι επιτρέπεται να τα επεξεργάζονται όταν η επεξεργασία 

είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο 

συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας. 

• Αποσαφηνίζεται η υποχρέωση των δημοσίων φορέων να ορίσουν Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΥΠΔ») και ρυθμίζεται αναλυτικά ο ρόλος του σε 

αυτούς.

Ως εποπτική αρχή με την έννοια του άρθρου 4 παρ. 21 και σε συμμόρφωση με το 

άρθρο 51 του ΓΚΠΔ ορίζεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ»), που έχει συσταθεί με τον Ν. 2472/1997. Με τον νέο Νόμο 

ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και γενικότερα η λειτουργία της ΑΠΔΠΧ.

Αξιοποιώντας την ευχέρεια που του δίνεται στο άρθρο 8 του ΓΚΠΔ, ο εθνικός 

νομοθέτης ορίζει ότι κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών 

η συγκατάθεση του ανηλίκου είναι σύννομη, εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 

15ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών, 

απαιτείται η παροχή συγκατάθεσης του νομίμου αντιπροσώπου του.
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Προβλέπεται ρητώς η απαγόρευση της επεξεργασίας γενετικών δεδομένων για 

σκοπούς ασφάλισης υγείας και ζωής.

Ρυθμίζονται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί 

φορείς θα μπορούν να επεξεργάζονται δεδομένα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν 

για τον οποίο έχουν αρχικά συλλεχθεί (περαιτέρω επεξεργασία).

Προβλέπονται ειδικότερες προϋποθέσεις για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης. Συγκεκριμένα:

• Η συγκατάθεση του εργαζομένου μπορεί μόνο κατ’ εξαίρεση και υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις να αποτελεί νομική βάση για την επεξεργασία.

• Αποτυπώνονται οι προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών των εργαζομένων.

• Προβλέπεται ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω 

κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής («CCTV») εντός των χώρων εργασίας, 

είτε εαυτοί είναι δημοσίως προσβάσιμοι είτε μη, επιτρέπεται μόνο εάν είναι 

απαραίτητη για την προστασία προσώπων και αγαθών, ενώ απαιτείται η σχετική 

ενημέρωση των εργαζομένων για την εγκατάσταση και λειτουργία του CCTV. 

Τονίζεται ότι τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω CCTV δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιηθούν ως κριτήριο για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των 

εργαζομένων. Οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη λειτουργία CCTV στους χώρους 

εργασίας αναφέρονται αναλυτικά στην Οδηγία 1/2011 της ΑΠΔΠΧ, η οποία 

παραμένει σε ισχύ.

• Διευρύνεται η έννοια του εργαζόμενου, ώστε να περιλαμβάνει και τους 

απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου ή παροχής 

υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του κύρους της σύμβασης, τους υποψήφιους προς 

εργασία και τους πρώην απασχολούμενους.

Σύμφωνα με την ευχέρεια που αναγνωρίζει στον εθνικό νομοθέτη το άρθρο 85 του 

ΓΚΠΔ, στο βαθμό που είναι αναγκαίο να συμβιβαστεί το δικαίωμα στην προστασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία της 

έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για 

δημοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή 

λογοτεχνικής έκφρασης, προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή ορισμένων 

διατάξεων του ΓΚΠΔ, από τις οποίες οι σημαντικότερες αφορούν:

• τις νομικές βάσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

• τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων,

• την ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας και συναφείς διατάξεις και

• τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Τίθενται περιορισμοί στην άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων του υποκειμένου των 

δεδομένων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 παρ.1 του ΓΚΠΔ: 

• Περιορίζεται το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων, είτε αυτά 

συλλέγονται απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων είτε από άλλη πηγή.

• Περιορίζεται το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης του υποκειμένου των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση που η ικανοποίηση των 

δικαιωμάτων αυτών δημιουργεί κίνδυνο για την εθνική ή τη δημόσια ασφάλεια.

• Περιορίζεται το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και προβλέπεται η τεκμηρίωση και παροχή διευκρινίσεων 

σε περίπτωση άρνησης παροχής πληροφοριών στο υποκείμενο των δεδομένων. 

• Περιορίζεται το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η 

αντίστοιχη υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας.

• Περιορίζεται το δικαίωμα εναντίωσης του υποκειμένου των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα έναντι δημόσιου φορέα όταν η επεξεργασία επιβάλλεται 

από υπέρτερο δημόσιο συμφέρον που υπερκαλύπτει τα συμφέροντα του 

υποκειμένου των δεδομένων ή όταν απαιτείται από διάταξη νόμου.
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Σύμφωνα με την επιταγή του άρθρου 42 του ΓΚΠΔ, προβλέπεται η αρμοδιότητα του 

Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για τη διαπίστευση των φορέων 

πιστοποίησης που θα βεβαιώνουν τη συμμόρφωση με το ΓΚΠΔ.

Θεσπίζονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις:

• Με την εξουσία που δίνει στα κράτη-μέλη το άρθρο 84 του ΓΚΠΔ, η παράνομη 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθίσταται αξιόποινη πράξη.

• Αυστηρότερες ποινές προβλέπονται σε περίπτωση που η παράνομη επεξεργασία 

αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών ή δεδομένα που 

αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

• Ρυθμίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η παράνομη επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνει κακουργηματικό χαρακτήρα.

• Σε εκτέλεση της σχετικής ευχέρειας που παρέχεται με το άρθρο 83 παρ. 7 του 

ΓΚΠΔ, ρυθμίζεται ένα σύστημα διοικητικών κυρώσεων που η ΑΠΔΠΧ μπορεί να 

επιβάλλει σε βάρος φορέων του δημόσιου τομέα.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 80 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, παρέχεται στο υποκείμενο των 

δεδομένων το δικαίωμα, όταν θεωρεί ότι κατά την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν παραβιάζονται οι διατάξεις του ΓΚΠΔ ή του 

Νόμου, να αναθέτει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις την εκπροσώπησή του σε μη 

κερδοσκοπικό φορέα, οργανισμό, οργάνωση ή σωματείο ή ένωση προσώπων.

Η ισχύς του Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, δηλαδή από την 29 Αυγούστου 2019.

Σημειώνεται ότι κάθε εξατομικευμένη περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται βάσει των συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών της και ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες γενικές αρχές ενδέχεται να μην εφαρμόζονται 

απαραιτήτως σε όλες τις περιπτώσεις. Οι εξειδικευμένοι μας σύμβουλοι είναι σε θέση να σας βοηθήσουν 

όσον αφορά τα ζητήματα που ανακύπτουν στη δική σας εξατομικευμένη περίπτωση.
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