ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«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»
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως
κατεπείγον από την Κυβέρνηση, του εν λόγω χαρακτηρισµού γενοµένου,
κατά πλειοψηφίαν, αποδεκτού από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας
Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, (άρθρο 76 παρ. 4 του Συντάγµατος και άρθρο 109 παρ. 2 του Κανονισµού της Βουλής, αντιστοίχως), όπως το επεξεργάστηκε η ως άνω Διαρκής Επιτροπή, αποτελείται από πέντε
(5) Κεφάλαια και ογδόντα έξι (86) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του άρθρου που αφορά την έναρξη ισχύος του νόµου.
Με το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1-8) υπό τον τίτλο «Γενικές Διατάξεις» εισάγονται ρυθµίσεις ως προς τον σκοπό του νόµου (άρθρο 1) και το πεδίο εφαρµογής του (άρθρα 2 και 3). Περαιτέρω, εισάγονται οι ορισµοί του δηµόσιου φορέα, του ιδιωτικού φορέα και της αρµόδιας εποπτικής αρχής για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 4), και καθορίζεται η νοµική βάση επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από δηµόσιους φορείς (άρθρο 5). Τέλος, εισάγεται ο ορισµός του Υπευθύνου
Προστασίας Δεδοµένων (ΥΠΔ) στους δηµόσιους φορείς (άρθρο 6) και ορίζε-
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ται το νοµικό καθεστώς που προσδιορίζει τη θέση του και τα καθήκοντά του
(άρθρο 7 και 8).
Με το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 9-20) υπό τον τίτλο «Εποπτική Αρχή» εισάγονται ρυθµίσεις σχετικώς µε την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα. Διά του άρθρου 9 ορίζεται η ως άνω Αρχή, η οποία συνεστήθη
διά του ν. 2472/1997 ως εποπτεύουσα Αρχή για την εφαρµογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων (ΓΚΠΔ), του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου καθώς και άλλων ρυθµίσεων που αφορούν την προστασία
του ατόµου έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εν συνεχεία, καθορίζονται εκ νέου οι αρµοδιότητες της Αρχής (άρθρο 10)
καθώς και ζητήµατα ως προς τη λειτουργική ανεξαρτησία της και τα κωλύµατα και ασυµβίβαστα των µελών της (άρθρα 11 και 12). Με το άρθρο 13 ορίζονται τα καθήκοντα της Αρχής και µε το άρθρο 14 ρυθµίζεται η υποβολή
ετήσιας έκθεσης δραστηριότητας της Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής και
τον Πρωθυπουργό. Περαιτέρω, προβλέπονται, ιδίως, οι αρµοδιότητες της
Αρχής κατά την άσκηση των καθηκόντων της (άρθρο 15), τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις των µελών της Αρχής τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όσο και µετά τη λήξη της θητείας τους (άρθρο 16), η δυνατότητα
λειτουργίας της Αρχής ως µονοπρόσωπου οργάνου και οι συνεδριάσεις της
κατά τµήµατα και εν Ολοµελεία, η κατάρτιση κανονισµού λειτουργίας και η
διαδικασία έγκρισης του κώδικα δεοντολογίας των µελών και του προσωπικού της (άρθρο 17). Τέλος, µεταξύ άλλων, ρυθµίζονται ζητήµατα ως προς το
προσωπικό της Αρχής, η έκδοση, διά Προεδρικού Διατάγµατος, του Οργανισµού της Αρχής (άρθρο 18), ζητήµατα σχετικώς προς την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισµού της (άρθρο 19), καθώς και η διαδικασία δικαστικής προσβολής των κανονιστικών και ατοµικών διοικητικών πράξεων της
Αρχής, και ο τρόπος δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησής της (άρθρο 20).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 21-42) υπό τον τίτλο «Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» θεσπίζονται συµπληρωµατικά µέτρα κατ’ εξουσιοδότηση των σχετικών διατάξεων του ΓΚΠΔ οι οποίες παρέχουν την ως άνω δυνατότητα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη συγκατάθεση ανηλίκου για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας
σε αυτόν, η οποία ορίζεται ότι παρέχεται συννόµως αν ο ανήλικος έχει συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του (άρθρο 21). Ρυθµίζονται ζητήµατα
που αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών
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κατηγοριών (άρθρο 22), γενετικών δεδοµένων (άρθρο 23), την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από δηµόσιους φορείς (άρθρο 24) και από ιδιωτικούς φορείς (άρθρο 25), καθώς και ζητήµατα
σχετικώς µε τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από δηµόσιους φορείς (άρθρο 26). Περαιτέρω, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των σχέσεων
απασχόλησης (άρθρο 27), της ελευθερίας της έκφρασης και πληροφόρησης,
συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας τους για δηµοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς ακαδηµαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης (άρθρο 28), για σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους δηµόσιου συµφέροντος (άρθρο 29), όπως, επίσης, για σκοπούς επιστηµονικής ή ιστορικής έρευνας ή συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων (άρθρο 30). Θεσπίζονται περιορισµοί όσον αφορά την υποχρέωση ενηµέρωσης του υποκειµένου των δεδοµένων όταν τα δεδοµένα συλλέγονται από το ίδιο το υποκείµενο των δεδοµένων (άρθρο 31), όπως και όταν τα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα δεν έχουν συλλεχθεί από αυτό, συµφώνως προς τα οριζόµενα
στις προτεινόµενες διατάξεις (άρθρο 32). Περαιτέρω, τίθενται περιορισµοί
όσον αφορά το δικαίωµα πρόσβασης του υποκειµένου των δεδοµένων στα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, και θεσπίζεται εξαίρεση ως προς την υποχρέωση ανακοίνωσης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προς το υποκείµενο των δεδοµένων της παραβίασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 33). Επίσης, θεσπίζονται περιορισµοί του δικαιώµατος του υποκειµένου
των δεδοµένων ως προς τη διαγραφή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
που το αφορούν (άρθρο 34), και του δικαιώµατος εναντίωσής του έναντι δηµόσιου φορέα, συµφώνως προς τα οριζόµενα στις προτεινόµενες διατάξεις
(άρθρο 35). Εξ άλλου, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη διασφάλιση
της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του προσωπικού της
Ε.Υ.Π. (άρθρο 36), καθώς και ζητήµατα που αφορούν τη διαπίστευση των
φορέων πιστοποίησης των υπευθύνων επεξεργασίας ή των εκτελούντων
την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 37). Τέλος, µεταξύ άλλων, καθορίζονται οι ποινικές (άρθρο 38) και διοικητικές (άρθρο 39)
κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες των ρυθµίσεων του παρόντος,
συµφώνως προς τα ειδικώς οριζόµενα στις προτεινόµενες διατάξεις, ορίζεται το αρµόδιο δικαστήριο στο οποίο εισάγονται οι αγωγές του υποκειµένου
των δεδοµένων κατά του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την
επεξεργασία (άρθρο 40), και παρέχεται στο υποκείµενο των δεδοµένων το
δικαίωµα, σε περίπτωση που θεωρεί ότι κατά την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά παραβιάζεται ο ΓΚΠΔ, να αναθέ-
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τει την εκπροσώπησή του σε άλλους φορείς (µη κερδοσκοπικούς, οργανισµούς, σωµατεία κ.λπ.) υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις (άρθρο 41). Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, όταν περιεχόµενό τους αποτελούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
(άρθρο 42).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ υπό τον τίτλο «Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (2016/680)» (άρθρα 43-82), το οποίο διαρθρώνεται σε επτά (7) Τµήµατα, ενσωµατώνεται στην ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 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
σκοπούς πρόληψης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικηµάτων. Ειδικότερα,
στο Τµήµα I (άρθρα 43-45) περιλαµβάνονται οι ορισµοί των τεχνικών όρων
του Κεφαλαίου Δ΄, και καθορίζονται οι γενικές αρχές και το πεδίο εφαρµογής των σχετικών διατάξεων. Στο Τµήµα II (άρθρα 46-52) ορίζονται οι νοµικές βάσεις της δυνατότητας επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είτε για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο έχουν συλλεχθεί είτε για σκοπούς επιστηµονικής ή ιστορικής έρευνας. Περαιτέρω,
ρυθµίζεται η διαδικασία παροχής συγκατάθεσης από το υποκείµενο των δεδοµένων και καθιερώνεται η υποχρέωση διατήρησης της εµπιστευτικότητας
από όσους απασχολούνται µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Αντικείµενο του Τµήµατος III (άρθρα 53-59) αποτελεί η κατοχύρωση µίας σειράς δικαιωµάτων του υποκειµένου των δεδοµένων, όπως, ιδίως,
η ενηµέρωσή του όταν η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιείται υπό
συνθήκες µυστικότητας, η διόρθωση ανακριβών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η δυνατότητα καταγγελίας ενώπιον της αρµόδιας
εποπτικής αρχής των περιπτώσεων παραβίασης των δικαιωµάτων του. Διά
των ρυθµίσεων του Τµήµατος IV (άρθρα 60-73) καθορίζονται οι υποχρεώσεις
τόσο του υπευθύνου επεξεργασίας όσο και του εκτελούντος την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριµένως, ο υπεύθυνος
επεξεργασίας υποχρεούται α) να ενηµερώνει αµελλητί, σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδοµένων, τόσο την Αρχή όσο και το υποκείµενο των
δεδοµένων, β) να διακρίνει τα δεδοµένα που βασίζονται σε πραγµατικές καταστάσεις από αυτά που στηρίζονται σε προσωπικές εκτιµήσεις, γ) να διασφαλίζει ότι τα ανακριβή δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται ούτε διατίθενται µε άλλο τρόπο, δ) να διορθώνει τα ανακριβή δεδοµένα
και να διαγράφει χωρίς καθυστέρηση εκείνα που υπέστησαν παράνοµη επεξεργασία. Επίσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπέχει τη γενική υποχρέωση
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να συνεργάζεται µε την εποπτική αρχή, ενώ, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να προκύψει κίνδυνος για τα έννοµα συµφέροντα του υποκειµένου των δεδοµένων από την επεξεργασία τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να διαβουλεύεται εκ των προτέρων µε την Αρχή. Στο Τµήµα
V (άρθρα 75-78) ορίζονται οι προϋποθέσεις διαβίβασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχές τρίτων χωρών ή σε διεθνείς οργανισµούς. Το
Τµήµα VI (άρθρο 79) καθιερώνει την υποχρέωση της Αρχής να συνεργάζεται
µε τις εποπτικές αρχές των υπόλοιπων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Τµήµα VII (άρθρα 80-82) προβλέπει την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρµόδιες αρχές, ως
υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, παραβιάζουν
τις υποχρεώσεις τους.
Το Κεφάλαιο Ε΄ υπό τον τίτλο «Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις» (άρθρα 83-86) περιέχει µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις και ορίζει την
έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόµου.
Β. Όπως παγίως αναφέρεται στις Εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
[βλ., ενδεικτικώς, Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής της
19.11.2013 επί του Νοµοσχεδίου «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων
των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L
88/45/4.4.2011)», ν. 4213/2013], οι Οδηγίες δεσµεύουν τα κράτη µέλη προς
τα οποία απευθύνονται, όσον αφορά το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αλλά αφήνουν την επιλογή του τύπου και των µέσων στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών [βλ. άρθρο 288 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 249 της ΣυνθΕΚ) EΕ C
83 της 30.3.2010, σελ. 171-2]. Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να λαµβάνουν εθνικά µέτρα µεταφοράς, διατηρώντας, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, την ελευθερία να επιλέξουν τον τρόπο µεταφοράς. Ωστόσο, η επιλογή των σχετικών µέσων είναι συνάρτηση του αποτελέσµατος που επιδιώκει η Οδηγία
(βλ. Β. Σκουρή (επιµ.), Ερµηνεία Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σελ. 1507 επ.). Συµφώνως προς πάγια νοµολογία
του ΔΕΕ, «οι διατάξεις µιας οδηγίας πρέπει να εφαρµόζονται µέσω κανόνων
αναµφισβήτητης δεσµευτικότητας, µε την απαιτούµενη εξειδίκευση, ακρίβεια και σαφήνεια, ώστε να πληρούται η απαίτηση της ασφάλειας δικαίου η
οποία επιβάλλει, στην περίπτωση κατά την οποία µια οδηγία αποβλέπει στη
γένεση δικαιωµάτων για τους ιδιώτες, να µπορούν οι δικαιούχοι να έχουν
πλήρη γνώση των δικαιωµάτων τους» [ΔΕΕ της 16.7.2009, υπόθ. C-427/07,
σκέψη 55, µε εκεί παραπεµπόµενη νοµολογία ή, µε άλλη διατύπωση, ΔΕΚ
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της 23.3.1995 C-365/93 (Επιτροπή/Ελλάδα), σκέψη 9, συµφώνως προς την
οποία, είναι «(…) απαραίτητο το συγκεκριµένο εθνικό δίκαιο να εξασφαλίζει
πράγµατι την πλήρη εφαρµογή της οδηγίας από την εθνική διοίκηση, η νοµική κατάσταση που διαµορφώνεται βάσει του δικαίου αυτού να είναι αρκετά
ακριβής και σαφής και οι δικαιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν
το πλήρες περιεχόµενο των δικαιωµάτων τους και, ενδεχοµένως, να τα προβάλλουν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων»]. Περαιτέρω, «(…) η µεταφορά
της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο δεν απαιτεί, κατ’ ανάγκη, τυπική και κατά
γράµµα επανάληψη των διατάξεων της οδηγίας σε ρητή και ειδική νοµοθετική ή κανονιστική διάταξη, µπορεί δε να αρκεί ένα γενικό νοµικό πλαίσιο, εφόσον αυτό εξασφαλίζει αποτελεσµατικά την πλήρη εφαρµογή της οδηγίας
µε επαρκώς σαφή και συγκεκριµένο τρόπο (…)» (ΔΕΕ της 16.7.2009, υπόθ.
C-427/07, σκέψη 54, µε παραπεµπόµενη σχετική νοµολογία).
ΙΙ. Γενικές Παρατηρήσεις
1. Επί του Κεφαλαίου Γ΄ «Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του ΓΚΠΔ
για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (άρθρα 21-42)
Για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας και ασφάλειας δικαίου σκόπιµο θα ήταν στα σχετικά άρθρα του παρόντος να γίνεται αναφορά στα άρθρα του
ΓΚΠΔ, στα οποία αναφέρονται.
2. Επί του Κεφαλαίου Δ΄ «Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (2016/680)» (άρθρα 43-82)
α) Το πεδίο εφαρµογής της υπό ενσωµάτωση Οδηγίας αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων και κατά τη διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγουν οι διωκτικές αρχές για την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση αξιόποινων πράξεων προ της έναρξης της ποινικής δίωξης. Θα ήταν, συνεπώς, νοµοτεχνικώς ορθότερο να προβλεφθεί νοµοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση Προεδρικού Διατάγµατος, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικώς οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν οι διωκτικές αρχές, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των σχετικών δικαιωµάτων που η Οδηγία παρέχει στα υποκείµενα των δεδοµένων και να καθίσταται σαφής η οριοθέτηση των περιορισµών τους. Περαιτέρω, στο µέτρο
που η Οδηγία εφαρµόζεται και κατά τη διατήρηση των δεδοµένων από τα δικαστήρια, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988), ώστε να
καθορίζονται οι οργανωτικές εγγυήσεις άσκησης των δικαιωµάτων του υποκειµένου των δεδοµένων.
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β) Επίσης, συµφώνως προς τα άρθρα 54 και 55 της υπό ενσωµάτωσης Οδηγίας, στο υποκείµενο των δεδοµένων παρέχεται το δικαίωµα να αναθέτει
σε µη κερδοσκοπικό φορέα, οργανισµό ή ένωση την υποβολή καταγγελίας
στην εποπτική αρχή, καθώς και τη δικαστική προσφυγή για λογαριασµό του,
τόσο κατά της εποπτικής αρχής όσο και κατά του υπευθύνου επεξεργασίας
ή του εκτελούντος την επεξεργασία. Στο σχετικό κεφάλαιο του νοµοσχεδίου, ωστόσο, που ενσωµατώνει την Οδηγία, η σχετική ρύθµιση απουσιάζει.
Κατά τα ανωτέρω, θα ήταν νοµοτεχνικώς ορθό να ενσωµατωθεί το ανωτέρω
δικαίωµα σε συµφωνία µε την Οδηγία 2016/680.
ΙΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί των άρθρων 2 και 4
Διά του άρθρου 2 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου καθορίζεται το ουσιαστικό
πεδίο εφαρµογής του, το οποίο εντοπίζεται στην επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Εν συνεχεία,
στο άρθρο 4, προσδιορίζεται η έννοια του δηµοσίου και ιδιωτικού φορέα για
τους σκοπούς του νοµοσχεδίου. Ως δηµόσιος φορέας ορίζονται «οι δηµόσιες αρχές, οι ανεξάρτητες και ρυθµιστικές διοικητικές αρχές, τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι κρατικές ή δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους ή η
διοίκησή τους ορίζεται από αυτό».
Συναφώς επισηµαίνεται ότι ο ΓΚΠΔ αλλά και η Οδηγία (EE) 2016/680 αναφέρονται, ιδίως, στους όρους «υπεύθυνος επεξεργασίας» και «αρµόδιες αρχές» και ότι ελλείπει η αναφορά σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Όπως
επισηµαίνεται στις Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικώς µε τους υπευθύνους
προστασίας δεδοµένων της οµάδας προστασίας των προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που συστάθηκε µε την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 1995 («οµάδα του άρθρου 29»), «Ο ΓΚΠΔ δεν ορίζει τι συνιστά
“δηµόσια αρχή” ή “δηµόσιο φορέα”. Η οµάδα του άρθρου 29 εκτιµά ότι η έννοια αυτή πρέπει να προσδιορίζεται από τα εθνικά δίκαια. Συνεπώς, δηµόσιες αρχές και δηµόσιοι φορείς είναι µεν, µεταξύ άλλων, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, όµως στη συγκεκριµένη έννοια, δυνάµει των ισχυουσών διατάξεων των εθνικών δικαίων, περιλαµβάνονται κατά κανόνα
και διάφοροι άλλοι φορείς δηµοσίου δικαίου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο ορισµός υπευθύνου προστασίας δεδοµένων είναι υποχρεωτικός». Η εν λόγω
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Έκθεση παραπέµπει, εξ άλλου, στους ορισµούς του «φορέα του δηµόσιου
τοµέα» και του «οργανισµού δηµοσίου δικαίου», οι οποίοι περιλαµβάνονται
στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Νοεµβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα (ενσωµάτωση στην ελληνική
έννοµη τάξη µε τον ν. 3448/2006), και επισηµαίνει ότι «[η] εκπλήρωση δηµόσιου καθήκοντος και η άσκηση δηµόσιας εξουσίας είναι δυνατή όχι µόνο από δηµόσιες αρχές ή δηµόσιους φορείς, αλλά και από άλλα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε διάφορους τοµείς που απορρέουν από τους εθνικούς κανονισµούς κάθε κράτους µέλους, όπως οι υπηρεσίες δηµόσιων µεταφορών, η ύδρευση και η παροχή ενέργειας, οι οδικές υποδοµές, η δηµόσια ραδιοτηλεόραση, η κατασκευή εργατικών κατοικιών, ή
πειθαρχικά όργανα για νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα».
Υπό το φως των ανωτέρω, σκόπιµο είναι να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριµένες παρατηρήσεις της ως άνω Έκθεσης ως προς τον ορισµό του δηµόσιου
φορέα.
2. Επί του άρθρου 5
Προτείνεται να διορθωθεί ο τίτλος του άρθρου 5 «Νοµική βάση επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από δηµόσιους φόρους», στο ορθό
«Νοµική βάση επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από δηµόσιους φορείς».
3. Επί των άρθρων 7 και 8
Τα άρθρα 7 και 8 υπό τον τίτλο «Θέση του ΥΠΔ» και «Καθήκοντα του
ΥΠΔ» αντιστοίχως, αναφέρονται στον ΥΠΔ σε δηµόσιους φορείς. Ως εκ
τούτου, προτείνεται, για λόγους νοµοτεχνικής σαφήνειας, να γίνει η απαιτούµενη συµπλήρωση στους τίτλους των άρθρων.
4. Επί του άρθρου 10
Διά του άρθρου 10 ορίζεται ότι η «Αρχή συνεργάζεται µε τις εποπτικές αρχές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε την Επιτροπή». Για λόγους νοµοτεχνικούς, προτείνεται να διευκρινισθεί ότι πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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5. Επί του άρθρου 11
Για λόγους νοµοτεχνικής ορθότητας, προτείνεται η αντικατάσταση του όρου «απολαµβάνουν» στις παρ. 2 και 4 από τον ρηµατικό τύπο «απολαύουν».
6. Επί του άρθρου 24
Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη, η επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα από δηµόσιους φορείς για σκοπό διαφορετικό από
αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί επιτρέπεται όταν η επεξεργασία αυτή
είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και εφόσον, µεταξύ άλλων, «α) είναι προφανές ότι η επεξεργασία αυτή
είναι προς το συµφέρον του υποκειµένου των δεδοµένων και δεν υπάρχει
λόγος να υποτεθεί ότι το υποκείµενο των δεδοµένων θα αντιτασσόταν στην
επεξεργασία εάν γνώριζε τον άλλο σκοπό (…)».
Εν προκειµένω, γίνεται λόγος για εικαζόµενη συγκατάθεση ή µη αντίθεση
του υποκειµένου των δεδοµένων. Δεδοµένου ότι, συµφώνως προς τον Γενικό Κανονισµό για την Προστασία Δεδοµένων (ΓΚΠΔ), η συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων πρέπει να είναι συγκεκριµένη και ρητή (βλ. σκέψη 32 στο Προοίµιο του Κανονισµού και άρθρο 4 περ. 11 του Κανονισµού),
θα µπορούσε να δηµιουργηθεί προβληµατισµός ως προς το εάν η εν λόγω αναφορά συνάδει µε το πνεύµα του Κανονισµού.
7. Επί του άρθρου 28
α) Διά του άρθρου 28 του νοµοσχεδίου ρυθµίζεται η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς τον σκοπό εκπλήρωσης του δικαιώµατος
στην ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, συµπεριλαµβανοµένης
της επεξεργασίας για δηµοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς ακαδηµαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης.
Συµφώνως προς το άρθρο 85 του ΓΚΠΔ, «[γ]ια την επεξεργασία που διενεργείται για δηµοσιογραφικούς σκοπούς ή για σκοπούς ακαδηµαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, τα κράτη µέλη προβλέπουν εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις από το κεφάλαιο ΙΙ (αρχές), το κεφάλαιο ΙΙΙ (δικαιώµατα
του υποκειµένου των δεδοµένων), το κεφάλαιο IV (υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία), το κεφάλαιο V (διαβίβαση δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς), το κεφάλαιο VI (ανεξάρτητες εποπτικές αρχές), το κεφάλαιο VII (συνεργασία και
συνεκτικότητα) και το κεφάλαιο ΙΧ (ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας δεδο-
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µένων), εφόσον αυτές είναι αναγκαίες για να συµβιβαστεί το δικαίωµα στην
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε την ελευθερία της
έκφρασης και πληροφόρησης». Εξ άλλου, συµφώνως προς την παρ. 2 του
άρθρου 28 του παρόντος, τα ανωτέρω Κεφάλαια εξαιρούνται συνολικώς της
εφαρµογής του εν λόγω άρθρου, πλην των άρθρων 5, 28, 29 και 32.
Υπό το φως των ανωτέρω, παρατηρείται ότι ο νοµοθέτης επιλέγει εν προκειµένω ευρύτατες παρεκκλίσεις από τον Κανονισµό στο υπό ρύθµιση ζήτηµα στάθµισης του δικαιώµατος στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα µε το δικαίωµα ελευθερίας της έκφρασης και πληροφόρησης.
Αυτονόητο είναι ότι η εν λόγω ρύθµιση τελεί υπό τον όρο στάθµισής της ως
προς τη συµφωνία της τόσο µε τους κανόνες των άρθρων 9 και 9Α του Συντάγµατος όσο και µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ., σχετικώς, το
άρθρο 16 της ΣΛΕΕ και τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων) και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (άρθρο
8). Συναφώς, το εύρος των εξαιρέσεων και των παρεκκλίσεων από το προστατευτικό πεδίο του ΓΚΠΔ δεν θα πρέπει να θέτει υπό διακινδύνευση τον
πυρήνα της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
β) Περαιτέρω, προς αποφυγή καταχρηστικής εφαρµογής των σχετικών εξαιρέσεων, θα ήταν σκόπιµο στην παρ. 2 του παρόντος να προστεθεί η φράση «εφόσον είναι αναγκαίο», κατ’ αναλογία προς την αντίστοιχη διατύπωση
του άρθρου 85 παρ. 2 του ΓΚΠΔ.
8. Επί του άρθρου 55
Στο άρθρο 55 παρ. 4 του παρόντος η φράση «µε την επιφύλαξη των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου» είναι νοµοτεχνικώς ορθότερο να αντικατασταθεί από τη φράση «στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου».
9. Επί του άρθρου 84
Με το άρθρο 84 καταργείται ο νόµος 2472/1997, πλην περιορισµένου αριθµού διατάξεων οι οποίες αναφέρονται στη σχετική ρύθµιση. Προς αποφυγή δυσχερειών ως προς την εφαρµογή του δικαίου προστασίας δεδοµένων
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προσωπικού χαρακτήρα, νοµοτεχνικώς προσφορότερο θα ήταν να ενσωµατωθούν στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο οι µη καταργηθείσες διατάξεις του ν.
2472/1997.
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