
«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR):

Προσαρμογή των Δικαστηρίων στα νέα δεδομένα»



ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΣΤΟ ΓΚΠΔ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Εκτελών την Επεξεργασία

Υποκείμενο των Δεδομένων

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Τρίτο Πρόσωπο



ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ σημαίνει….

συλλέγω

καταχωρώ

οργανώνω

διαρθρώνω

αποθηκεύω

ανακτώ

αναζητώ

συσχετίζω 

συνδυάζω

διαδίδω

διαβιβάζω

διαθέτω

ανταλλάσσω

διαγράφω

καταστρέφω
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή

νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η

υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από

κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς

και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και

ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής

καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή

το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος

επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον

διορισμό του μπορούν να προβλέπονται

από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο

κράτους μέλους



ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

«εκτελών την επεξεργασία»: το

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η

δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος

φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα

προσωπικού χαρακτήρα για

λογαριασμό του υπευθύνου της

επεξεργασίας



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία

που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό

πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το

ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η

ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως

μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας,

όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε

επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή

περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη

σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική,

οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν

λόγω φυσικού προσώπου,



ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

«γενετικά δεδομένα»: τα δεδομένα

προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα

γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού

προσώπου που κληρονομήθηκαν ή

αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως,

από ανάλυση βιολογικού δείγματος του

εν λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία

παρέχουν μοναδικές πληροφορίες

σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία

του εν λόγω φυσικού προσώπου,



ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

«βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία

προκύπτουν από ειδική τεχνική

επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά,

βιολογικά ή συμπεριφορικά

χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και

τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν

την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν

λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες

προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

«δεδομένα που αφορούν την

υγεία»: δεδομένα προσωπικού

χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με

τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός

φυσικού προσώπου,

περιλαμβανομένης της παροχής

υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας,

και τα οποία αποκαλύπτουν

πληροφορίες σχετικά με την

κατάσταση της υγείας του



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-

ΥΠΔ

Ορισμός & καθήκοντα του ΥΠΔ σε δικαστικές & εισαγγελικές αρχές 

σύμφωνα με το ΓΚΠΔ & τον Ν.4624/2019



Οργάνωση της δικαιοσύνης- συστήματα απονομής 

δικαιοσύνης

Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι μία από τις τρεις λειτουργίες του κράτους. 

Σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η δικαιοσύνη 

είναι ανεξάρτητη από τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Τα δικαστήρια στην Ελλάδα υποδιαιρούνται στις ακόλουθες 

κύριες κατηγορίες:

Διοικητικά δικαστήρια

Πολιτικά δικαστήρια

Ποινικά δικαστήρια

Στρατοδικείο, ναυτοδικείο και αεροδικείο

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Ειδικό δικαστήριο αγωγών κακοδικίας

Ειδικό δικαστήριο ευθύνης υπουργών

Ειδικό δικαστήριο μισθολογικών διαφορών δικαστικών λειτουργών



ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ



Διοίκηση των δικαστηρίων

Διοίκηση των δικαστηρίων

Τα Δικαστήρια διευθύνονται από δικαστικούς λειτουργούς και, ειδικότερα, από τον Πρόεδρο του 

Δικαστηρίου ή το Τριμελές Συμβούλιο του Δικαστηρίου κατά περίπτωση.

Ιεράρχηση δικαστηρίων

Πολιτικά Δικαστήρια:

•Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος

Ποινικά Δικαστήρια:

•Πταισματοδικεία, Πλημμελειοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος

Διοικητικά Δικαστήρια:

•Διοικητικά Πρωτοδικεία, Διοικητικά Εφετεία, Συμβούλιο της Επικρατείας



Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μία από τις καινοτομίες του Κανονισμού είναι ο

υποχρεωτικός, για μια σειρά από τομείς, ορισμός

Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,

γνωστού και ως «Data Protection Officer» ή«DPO»

Ο θεσμός του Υπεύθυνου Προστασίας μας έρχεται από

το προηγούμενο νομοθέτημα, την Οδηγία 96/45 ΕΕ,

όπου, όμως η παρουσία του ήταν προαιρετική.

Εκτός από τον υποστηρικτικό του ρόλο, σε επίπεδο

συμμόρφωσης μέσω της εφαρμογής εργαλείων

λογοδοσίας (όπως διευκόλυνση διενέργειας εκτιμήσεων

αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων

και διενέργεια ή διευκόλυνση διενέργειας ελέγχων), ο

υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ενεργεί και ως

μεσολαβητής μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων

(π.χ., εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων και

επιχειρησιακές μονάδες του ίδιουοργανισμού).



Ανεξάρτητη ΕποπτείαΥΠΔ
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Ταυτοποίηση και  

προσδιορισμός
Συστηματική  

παρακολούθηση

-Καθήκοντα  

και Ενέργειες

-Ανεξαρτησία 

(άρθ. 37)



ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΔ ΕΚ ΤΟΥ Ν.4624/2019
Ορισμός του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων σε δημόσιους φορείς

1. Οι δημόσιοι φορείς ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (εφεξής:
ΥΠΔ).
2. Μπορεί να ορίζεται ένας μόνο ΥΠΔ για περισσότερους δημόσιους φορείς,
λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική δομή και το μέγεθός τους.
3. Ο ΥΠΔ επιλέγεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και, ιδίως βάσει των
εξειδικευμένων γνώσεών του στο δίκαιο της προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και βάσει των ικανοτήτων του να εκπληρώσει
τα καθήκοντα του άρθρου 8.
4. Ο ΥΠΔ μπορεί να είναι υπάλληλος του δημόσιου φορέα με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας ή να εκπληρώνει τα καθήκοντά του βάσει σύμβασης παροχής
υπηρεσιών.
5. Ο δημόσιος φορέας δημοσιοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του ΥΠΔ και τα
ανακοινώνει στην Αρχή, εκτός και εάν αυτό δεν επιτρέπεται για λόγους
εθνικής ασφάλειας ή λόγω τήρησης του καθήκοντος εχεμύθειας
(εμπιστευτικότητα), που προβλέπεται από τον νόμο.



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ



ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΔ

Τι επαγγελματικά προσόντα θα πρέπει να έχει ο DPO;

Προβλέπεται σχετική πιστοποίηση;

Ο DPO διορίζεται ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει

στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας

δεδομένων, καθώς και βάσει της ικανότητας εκπλήρωσης των

καθηκόντων του. Το αναγκαίο επίπεδο εμπειρογνωσίας θα

πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τις πράξεις επεξεργασίας

δεδομένων που διενεργούνται και από την προστασία την οποία

απαιτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται

επεξεργασία. Παράλληλα, ο DPΟ πρέπει να έχει γνώση του

τομέα δραστηριότητας του οργανισμού ή φορέα στον οποίο

απασχολείται αλλά και των τεχνολογιών πληροφορίας και

ασφάλειας των δεδομένων.

Ο Κανονισμός & ο Ν.4624/2019 δεν θέτει κάποια υποχρεωτική

απαίτηση για πιστοποίηση του DPO, ούτε καν ενθαρρύνει

σχετική πιστοποίηση σε προαιρετική βάση.



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΙΟΣ;ΓΙΑΤΙ; ?



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γιατί να διορίσω έναν ΥΠΔ;

Πώς

Γιατί

Γιατί;
Ευθύνη (άρθ.  

5.2)

Ποιος;

1
Ο διορισμός ΥΠΔ  
αποτελείπροϋπόθεση  
συμμόρφωσης με τον  
Κανονισμό

2

Η αρχή της ευθύνης κάνει

υποχρεωτικό για τον υπεύθυνο  

επεξεργασίας να είναι σε θέση να  

επιδείξει και αποδείξει την

αποτελεσματικότητα του δικού του  

συστήματος προστασίας  

προσωπικών δεδομένων

3

Ανάμεσα στα μέτρα που  

εγγυώνται την

αποτελεσματικότητα υπάρχει

ο διορισμός του ΥΠΔ(άρθ. 25)

4
Ανάμεσα στις πληροφορίες των

αρχείων επεξεργασίας ο υπεύθυνος

επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτει

τα στοιχεία επικοινωνίας του ΥΠΔ

(άρθ..30.1, α)

?



Ποιος μπορεί να διορισθεί ως ΥΠΔ
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ποιος
Προϋποθέσεις (άρθρα

37.5/37.6)

Τι;

1
Ιδιώτες ή οργανισμοί με τεχνική
και πρακτική γνώση και με καλή
κατανόηση των δραστηριοτήτων
της επιχείρησης

2 Ικανός να παίξει το ρόλο

του ανεξάρτητα και χωρίς

σύγκρουση καθηκόντων

3
Ο ΥΠΔ μπορεί να είναι εργαζόμενος

που ήδη εργάζεται για το δημόσιο

φορέα ή μπορεί να είναι εξωτερικός

συμβασιούχος συνεργάτης (άρθ.37.6)

?



Δραστηριότητες ΥΠΔ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γιατί;

Ευθύνη  
(άρθ. 5.2)

Ποιος;

Προϋποθέσεις (άρθρα37.5/37.6)

✓ Αυτόνομος και ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του

✓ Αναφέρεται απ’ ευθείας στο υψηλότερο επίπεδο διεύθυνσης

✓ Έχει πρόσβαση σε επαρκείς πηγές πληροφόρησης

✓ Ο υπεύθυνος και ο εκτελών την επεξεργασία συνεργάζονται μαζί του

✓ Ο ΥΠΔ πρέπει να αναμιγνύεται ενεργά σε όλα τα θέματα που αφορούν  

προστασία προσωπικών δεδομένων

Πώς;  
Ανεξαρτησία (άρθ.. 38.3/6) 

Αναφέρεται απ’ ευθείαςστο

υψηλότερο επίπεδο 

διεύθυνσης (άρθ.. 38.3)

Πόροικαι συνεργασία (άρθ.. 38.2)
Ενεργή ανάμιξη (άρθ.. 38.1)

Γιατί;
Επαγρύπνηση έναντιτης συμμόρφωσης

(άρθ.39)

?



ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Το επίπεδο των κριτηρίων επιλογής σχετίζεται με το είδος

των εργασιών που διενεργούνται και με το επίπεδο παροχής

προστασίας στα υπό επεξεργασία δεδομένα



Ενημερώνει και

συμβουλεύει

Παρακολουθεί συστηματικά  
την ανάθεση καθηκόντωνκαι  

την κατάρτιση του  
προσωπικού που  

συμπεριλαμβάνεται στην  
επεξεργασία

Παρέχει συμβουλές σε θέματα  
εκτίμησης αντικτύπου  

προστασίας προσωπικών  
δεδομένων και παρακολουθεί  

τα αποτελέσματα

Συνεργάζεται με την Αρχή
Προστασίας και ενεργεί ως
σύνδεσμος επικοινωνίας.

Παρακολουθεί συστηματικά  
τον Κανονισμό και τις  
εσωτερικές πολιτικές  

εταιρικής διακυβέρνησης.



Η νομική ευθύνη του ΥΠΔ

Ο ΥΠΔ δεν είναι υπεύθυνος  
για τη συμμόρφωση με τον  

Κανονισμό ενώπιον της
ΑΠΔΠΧ

Ο ΥΠΔ είναι ένας  

υποστηρικτικός

μηχανισμός

Ο ΥΠΔ βοηθά τον υπεύθυνο και  

τον εκτελούντα την επεξεργασία  

να παρακολουθούν τις

εσωτερικές πολιτικές εταιρικής  

διακυβέρνησης

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν έχει τον ίδιο ρόλο με  

τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία



ΥΠΔ,  ο ρόλος κλειδί στο σύστημα προστασίας  
προσωπικών δεδομένων

ΑΠΔΠΧ

Υποκείμενα

δεδομένων

-Πελάτες

πιθανοί πελάτες

-Προσωπικό

-Εταίροι

-Επισκέπτες

Διευθυντές  

(Εσωτερικοί)

Εκτελούντες την  

επεξεργασία  

(Εξωτερικοί)

Υπεύθυνοι για τη  

διεξαγωγή της  

επεξεργασίας

Υπεύθυνος

Επεξεργασίας

Διαχειριστές  

Συστήματος

Σημεία

Επικοινωνίας

Υπεύθυνοι για

τη διεξαγωγή

επεξεργασίας

Διαχειριστές  

συστήματος

Παρακολούθηση

ΥΠΔ



Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΔ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΩΝ  

ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναμιγνύει τον ΥΠΔ εντός  

εργασιών:

Σε περίπτωση που η Αρχή  

Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων όταν θέλει

(α) να ερευνήσει ή

(β) να ενημερώσει επί των

προσωπικών δεδομένων

Αλλά και

για όλα τα θέματα που  

αφορούν προσωπικάδεδομένα

Αναφέρεται στον υπεύθυνο  

Επεξεργασίας:

✓ Επί θεμάτωνσυμμόρφωσης περί

του συστήματοςπροστασίας  

προσωπικών δεδομένωντου

φορέα

✓Συμβουλεύει και ενημερώνει  

τον υπεύθυνο επεξεργασίας και  

τον εκτελούντα την επεξεργασία

✓ Ενεργεί διαδραστικά με τα  

υποκείμενα των

προσωπικών δεδομένων

και  την Αρχή

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  

ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

✓ Αιτήματα ενημέρωσης και

διαβούλευσης

Από τους εκτελούντες την

επεξεργασία

/σημεία επικοινωνίας

✓ Εξασκεί τα δικαιώματα από την  

πλευρά των υποκειμένων



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΔ

• Ο ρόλος κλειδί του ΥΠΔ είναι

αξιοσημείωτος, τόσο όταν διασφαλίζει την

υιοθέτηση της οργανωτικής πολιτικής και

καθοδηγεί τις διαδικασίες του φορέα που

εκπροσωπεί, όσο και όταν ενεργεί ως σημείο

επικοινωνίας για τους εκτελούντες την

επεξεργασία.



Ωφέλεια από το διορισμό Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών  

Δεδομένων

Ο ρόλος του ΥΠΔ εντός του οργανισμού-φορέα και των δραστηριοτήτων του  απαιτεί

καινοτόμα κριτήρια αξιολόγησης στο περιβάλλον των προσωπικών δεδομένων

Ο ΥΠΔ είναι ένα σύνδεσμος μεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας, του υποκειμένου και της Αρχής  

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ενημερώνει και βελτιώνει το σύστημα διακυβέρνησης προσωπικών δεδομένων

Συντονίζει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες όλων των διαφορετικών ρόλων που αφορούν τα

Προσωπικά Δεδομένα

Μειώνει τα διοικητικά κόστη και τα κόστη συμμόρφωσης
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Χαρακτηριστικά

-Οργανική θέση (άρθ.. 38.3)

-Ανεξαρτησία (άρθ.. 38.3/38.6)

-Πόροι (άρθ.. 38.2)

-Συνεργασία(άρθ.. 38.2)

-Ενεργή ανάμιξη (άρθ.. 38.1)

Επαφές

-Υποκείμενο δεδομένων (άρθ.. 38.4)

-Αρχή Προστασίας και καταναλωτές

(άρθ.. 37.7)

-Ειδοποίηση Απορρήτου (άρθ.. 13.1.β)

Παράλειψηδιορισμού:
(αρθρ. 83.4.α)

Καθήκοντα

Δραστηριότητα (άρθ. 39)  

Επίβλεψη έναντι εγγύησης  

προστασίας

Διορισμός

Υπεύθυνος και Εκτελών την  

επεξεργασία (άρθ.. 37.1)

Προϋποθέσεις

Υποθέσεις εργασίας  

(άρθ.. 37.1)

Ευθύνη

Υποχρεώσεις υπεύθυνου  

και εκτελούντος την

επεξεργασία (άρθ. 24)

Επάρκεια

Απαιτήσεις (άρθ.. 37.5/37.6)




