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Μάιος 2021 

Πρόλογος 

Κλείνουμε πλέον τρία χρόνια από όταν τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR) και η σημασία του έχει πλέον ήδη καταδειχθεί στην πράξη, ενώ 

αναμένεται και τα επόμενα χρόνια να παίξει καθοριστικό ρόλο στον τομέα της προστασίας 

των προσωπικών δεδομένων. Ως δικηγόροι επιδείξαμε ήδη από την πρώτη στιγμή έντονο 

ενδιαφέρον προκειμένου να ενημερωθούμε για αυτόν αλλά και να ασχοληθούμε και 

επαγγελματικά με τον εν λόγω τομέα. Έχοντας την τιμή και τη χαρά να προεδρεύσω στην 

Επιτροπή που διοργάνωσε τα Σεμινάρια του ΔΣΑ, σε συνεργασία με την ΑΠΔΠΧ, τα οποία 

παρακολούθησαν περισσότεροι από 600 συνάδελφοι, μπορώ να πω ότι οι δικηγόροι 

είμαστε οι κατεξοχήν κατάλληλοι ερμηνευτές και εφαρμοστές του Κανονισμού.  

Δεν πρέπει ωστόσο να μας διαφεύγει ότι στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 

υπαγόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Για το λόγο αυτό ετοιμάσαμε αυτόν τον Πρακτικό Οδηγό 

ώστε όλοι οι δικηγόροι να μπορούν να ενημερωθούν εν συντομία για τις βασικές αρχές του 

Κανονισμού, που μας διέπουν, καθώς και για τα βασικά πρακτικά βήματα που οφείλουμε, 

κατά περίπτωση, να ακολουθούμε. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα πρακτικά βήματα και τις 

σχετικές συμβουλές, αυτές είναι απαύγασμα της μέχρι σήμερα εμπειρίας, σε συνδυασμό 

με τις προβλέψεις βεβαίως του ίδιου του Κανονισμού. Ωστόσο, όσα τουλάχιστον ακόμα δεν 

έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, τελούν πάντα υπό την αίρεση έκδοσης ειδικότερων οδηγιών 

από το CCBE, την Ολομέλεια ΔΣ, το ΕΣΠΔ και την  ΑΠΔΠΧ. 

Τέλος, θερμές ευχαριστίες για την εκπόνηση του παρόντος Οδηγού οφείλουμε στη 

συνάδελφο, εξειδικευμένη στον τομέα των προσωπικών δεδομένων, Νόπη Τιντζογλίδου, η 

οποία και συνέβαλε καθοριστικά στη σύνταξη του. Όπως επίσης και στο συνάδελφο Αιμίλιο 

Κορωναίο, ομοίως εξειδικευμένο στον εν λόγω τομέα, καθώς και στην εκπρόσωπο της 

νεότερης γενιάς νομικών μας Νικολία Γιαννακού, για την επιμέλεια τους. 

 

Δημήτρης Αναστασόπουλος 

Σύμβουλος ΔΣΑ 

Επικεφαλής του Συνδυασμού 

«Με Το Δικηγόρο» 
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Α. Σύντομη εισαγωγή στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων 

1. Τι είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί; 

Στις 27 Απριλίου 2016  υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ο Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων, ευρέως γνωστός 

ως «GDPR» (General Data Protection Regulation), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 25η 

Μαΐου 2018. 

Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 του Γενικού Κανονισμού σε συνδυασμό με το 

προοίμιό του, στόχος του είναι να θέσει τα ελάχιστα απαραίτητα εχέγγυα για την 

προστασία των δεδομένων και παράλληλα να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την ελεύθερη 

κίνηση δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριο μέλημα  του Γενικού Κανονισμού 

είναι να συμβιβάσει την ανάπτυξη της οικονομίας και του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ με 

την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που συνδέονται με τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.  

 

2. Χρήσιμοι ορισμοί  

Ορισμένες από τις κυριότερες έννοιες που απαντώνται στον Γενικό Κανονισμό 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτού ως εξής: 

 δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά 

ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο· το τελευταίο καλείται 

υποκείμενο των δεδομένων, 

 επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς 

τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε 

σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

 παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: η παραβίαση της ασφάλειας που 

οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας 
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κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, 

αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, 

 υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 

υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους 

σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

 εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 

υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για 

λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, 

 αποδέκτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή 

άλλος φορέας, στους οποίους κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.  

 

3. Πότε και που εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

Δεδομένων; 

Ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Γενικού Κανονισμού,  οι ρυθμίσεις του εφαρμόζονται 

στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται (εν όλω ή εν μέρει) με 

αυτοματοποιημένο τρόπο  και στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

γίνεται με μη αυτοματοποιημένο τρόπο σε δεδομένα που περιλαμβάνονται ή πρόκειται να 

περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.   

Εξαιρούνται ιδίως από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού δραστηριότητες 

επεξεργασίας στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας και η 

επεξεργασία που διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές για την προάσπιση της δημόσιας 

ασφάλειας (π.χ. πρόληψη, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων). 

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Γενικού Κανονισμού, οι διατάξεις του εφαρμόζονται 

εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχουν την εγκατάστασή 

τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πρόσωπο που 
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βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η επεξεργασία αφορά δραστηριότητα αυτού εντός 

της Ένωσης ή τέλος εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασία ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι 

εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εφαρμόζεται το δίκαιο 

κράτους μέλους της Ένωσης. 

Συνεπώς ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει ένα 

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

4. Οι γενικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού προβλέπονται ορισμένες αρχές βάσει 

των οποίων θα πρέπει να γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων. Οι αρχές αυτές είναι οι 

εξής: 

 Η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να γίνεται με τρόπο σύννομο και θεμιτό και 

να είναι διαφανής ως προς το υποκείμενο των δεδομένων (αρχή της νομιμότητας, 

της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας). 

 Η επεξεργασία πρέπει να πραγματοποιείται για καθορισμένους, νόμιμους και 

ρητούς σκοπούς (αρχή του περιορισμού του σκοπού). 

 Τα υπό επεξεργασία δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να 

περιορίζονται στο απαραίτητο μέτρο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της 

επεξεργασίας (αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων). 

 Τα υπό επεξεργασία δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται 

κατά το αναγκαίο μέτρο. Πρέπει να επιδιώκεται άμεση διαγραφή των δεδομένων 

εκείνων τα οποία είναι ανακριβή σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας (αρχή 

της ακρίβειας). 

 Τα υπό επεξεργασία δεδομένα  πρέπει να τηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την 

ταυτοποίηση των υποκειμένων τους μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την 

επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας (αρχή του περιορισμού της περιόδου 

αποθήκευσης). 

 Πρέπει να γίνεται χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο που 
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εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους (αρχή της ακεραιότητας και της 

εμπιστευτικότητας). 

 Τέλος, σε συνέχεια των ανωτέρω υποχρεώσεων που απορρέουν από τις γενικές 

αρχές του άρθρου 5 του Γενικού Κανονισμού, η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου 

προβλέπει, περαιτέρω, ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει ευθύνη και έχει την 

υποχρέωση να μπορεί να αποδείξει ανά πάσα στιγμή τη συμμόρφωσή του με τις 

γενικές αρχές της παραγράφου 1 ( αρχή της λογοδοσίας). 

 

5. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πρώην 

ευαίσθητα δεδομένα) 

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προβλέπει τις λεγόμενες 

«ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (πρώην «ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα») για τις οποίες επιφυλάσσει αυξημένη προστασία. Στις κατηγορίες αυτές 

ανήκουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική 

καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις ή τη 

συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, 

βιομετρικών δεδομένων, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν 

τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.  

Το άρθρο 9 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού προβλέπει ότι κατ’ αρχήν απαγορεύεται η 

επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων. Κατ’ εξαίρεση μόνο επιτρέπεται η 

επεξεργασία τους για τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου. 

Μεταξύ των λόγω αυτών το άρθρο 9 παρ. 2 περ. στ’ συμπεριλαμβάνει την επεξεργασία 

δεδομένων που είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών 

αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαστική τους ιδιότητα. 
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6. Ποια είναι τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων που 

πρέπει να λάβει υπόψιν ο υπεύθυνος επεξεργασίας; 

Σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ  του Γενικού Κανονισμού (άρθρα 12-22) το υποκείμενο 

των δεδομένων έχει τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων 

του: 

 Δικαίωμα στη διαφανή ενημέρωση: ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 

λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων 

σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του και την άσκηση των δικαιωμάτων 

του. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων 

επαρκείς πληροφορίες για την ταυτοποίηση του υπευθύνου επεξεργασίας και τα 

δικαιώματά του σε σχέση με αυτή. 

 Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα δεδομένα του που 

υφίστανται επεξεργασία και δυνατότητα λήψης αντιγράφου αυτών. 

 Δικαίωμα διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απαιτήσει τη 

διόρθωση ανακριβών δεδομένων.  

 Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): διαγραφή δεδομένων που δεν είναι 

πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας ή έχουν συλλεγεί χωρίς τη 

συγκατάθεση του υποκειμένου ή εν γένει με τρόπο παράνομο. 

 Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας: το υποκείμενο των δεδομένων 

δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό των υπό επεξεργασία δεδομένων του για 

λόγους όπως η ανακρίβεια των δεδομένων, η παράνομη επεξεργασία των 

δεδομένων και εν γένει για κάθε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον 

απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας ή το υποκείμενο των δεδομένων 

αντιτίθεται σε αυτή. 

 Δικαίωμα στη φορητότητα: το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να λαμβάνει από 

τον υπεύθυνο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του και να τα 

διαβιβάζει περαιτέρω σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς την αντίρρηση του 

προηγούμενου, ή μπορεί να αιτηθεί την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων του 

από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπεύθυνο.   

 Δικαίωμα εναντίωσης: το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του, 
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περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και ιδίως σε περιπτώσεις όπου η 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για σκοπούς 

απευθείας εμπορικής προώθησης. 

 Δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας: το υποκείμενο των δεδομένων έχει το 

δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. 

Σε κάθε περίπτωση όπου βάσει σύμβασης, νόμου ή ρητής συγκατάθεσης του 

υποκειμένου των δεδομένων η λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων και η 

κατάρτιση προφίλ επιτρέπονται, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται και ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να εξασφαλίσει τουλάχιστον τη δυνατότητα 

ανθρώπινης παρέμβασης του υποκειμένου στην απόφαση, καθώς και τη 

δυνατότητα αμφισβήτησης της τελευταίας. 

 

7. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας; 

Το κεφάλαιο IV του Γενικού Κανονισμού (άρθρα 24-43) προβλέπει γενικά τις 

υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας. Συγκεκριμένα ο υπεύθυνος επεξεργασίας: 

 οφείλει να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων που επεξεργάζεται και να φροντίζει ώστε 

τα μέτρα αυτά να επικαιροποιούνται,   

 οφείλει να τηρεί αρχείο δραστηριοτήτων για την επεξεργασία δεδομένων που 

γίνεται υπ’ ευθύνη του, στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες για την ταυτοποίηση του υπευθύνου επεξεργασίας και για τον τρόπο 

επεξεργασίας, 

 οφείλει να διενεργεί πριν από την επεξεργασία εκτίμηση αντικτύπου των 

σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, όταν ένα είδος επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για 

τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων,   

 εφόσον τα αποτελέσματα της εκτίμησης αντικτύπου υποδεικνύουν ότι η 

επεξεργασία δεδομένων ενέχει μεγάλο κίνδυνο παραβίασης, ο υπεύθυνος 
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επεξεργασίας πρέπει να προχωρήσει σε προηγούμενη διαβούλευση με την 

εποπτική αρχή (εν προκειμένω ΑΠΔΠΧ), 

 οφείλει υπό προϋποθέσεις να γνωστοποιεί  κάθε παραβίαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στην αρμόδια εποπτική αρχή (εν προκειμένω στην ΑΠΔΠΧ) 

και να την ανακοινώνει στο υποκείμενο των δεδομένων,. 

 οφείλει να διορίζει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) εφόσον η 

επεξεργασία γίνεται από δημόσια αρχή ή φορέα, συνίσταται σε τακτική και 

συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα 

ή αφορά προεχόντως σε μεγάλη κλίμακα ειδικές κατηγορίες δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και 

αδικήματα. 

 

8. Κώδικες Δεοντολογίας: ποια η σημασία τους; 

Το άρθρο 40 του Γενικού Κανονισμού προβλέπει ότι τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 

δημιουργία κωδίκων δεοντολογίας για την προστασία των δεδομένων. Οι εν λόγω κώδικες 

αποτελούν χρήσιμο οδηγό για την προσαρμογή των μεθόδων επεξεργασίας στις απαιτήσεις 

του Γενικού Κανονισμού και εξειδικεύουν σε πρακτικό επίπεδο τις απαραίτητες τεχνικές και 

νομικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί η επεξεργασία δεδομένων, ώστε να είναι 

σύννομη και να παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα ασφάλειας. Επιπροσθέτως, η 

συμμόρφωση με εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας λειτουργεί ως τεκμήριο για τη 

συμμόρφωση από πλευράς του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την 

επεξεργασία με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού. 

 

9. Οι εποπτικές αρχές και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 

Δεδομένων 

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Γενικού Κανονισμού, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι 

μία ή περισσότερες ανεξάρτητες δημόσιες αρχές επιφορτίζονται με την παρακολούθηση 

της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού. Επιπροσθέτως τα άρθρα 68 επ. του Γενικού 

Κανονισμού προβλέπουν τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργάνου με νομική 
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προσωπικότητα, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού σε ενωσιακό επίπεδο.  

 

10.  Αρχή που επιβάλλει κυρώσεις και πραγματοποιεί ελέγχους 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και οι εκτελούντες την επεξεργασία υπόκεινται σε 

κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού. Οι εποπτικές 

Αρχές και συγκεκριμένα στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), δύναται προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 

επεξεργασία να: 

 απευθύνει σύσταση ότι σκοπούμενες πράξεις επεξεργασίας είναι πιθανό να 

παραβαίνουν τον Γενικό Κανονισμό, 

 απευθύνει επιπλήξεις όταν πράξεις επεξεργασίας έχουν παραβεί διατάξεις του Γενικού 

Κανονισμού, 

 δίνει εντολή να συμμορφώνονται προς τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων 

για την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό, 

 επιβάλει προσωρινό ή οριστικό περιορισμό ή απαγόρευση της επεξεργασίας, 

 δίνει εντολή για αναστολή της κυκλοφορίας δεδομένων σε αποδέκτη τρίτη χώρα ή σε 

διεθνή οργανισμό,   

 αποσύρει την πιστοποίηση ή να διατάξει τον οργανισμό πιστοποίησης να αποσύρει 

ένα εκδοθέν πιστοποιητικό ή να διατάξει τον οργανισμό πιστοποίησης να μην εκδώσει 

πιστοποίηση, εφόσον οι απαιτήσεις πιστοποίησης δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται 

πλέον, 

 επιβάλει διοικητικό πρόστιμο. Τα διοικητικά πρόστιμα δύναται ανάλογα με την 

κατηγορία των παραβάσεων να ανέλθουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή έως το 4% 

του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών. 
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Β. Πρακτικές οδηγίες για τη συμμόρφωση των δικηγόρων με τον Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

1. Γιατί η προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για 

τους δικηγόρους; 

Τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση ο δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων 

του αφορούν πολύ συχνά την ιδιωτική ζωή των εντολέων του και ανήκουν σε ειδικές 

κατηγορίες δεδομένων (πρώην ευαίσθητα), όπως για παράδειγμα: δεδομένα υγείας, 

ποινικό μητρώο, πολιτικές και θρησκευτικές απόψεις, οικογενειακή κατάσταση κ.ά. Η 

αποκάλυψή τους μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 

των ατόμων. Για το λόγο αυτό οι δικηγόροι θα πρέπει να προστατεύουν με ιδιαίτερο τρόπο 

τις πληροφορίες που επεξεργάζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Λαμβανομένης υπόψη και της υποχρέωσης του δικηγόρου να τηρεί το επαγγελματικό 

απόρρητο, όπως αυτό προβλέπεται στον Κώδικα Δικηγόρων και στον Κώδικα Δεοντολογίας 

του Δικηγορικού Λειτουργήματος, ο δικηγόρος οφείλει είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον 

αφορά στην προστασία των δεδομένων των εντολέων του και κατ’ επέκταση να 

συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 

Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, το επαγγελματικό απόρρητο δεν απαλλάσσει 

τους δικηγόρους από την υποχρέωση συμμόρφωσής τους με τον GDPR, διότι αυτή πηγάζει 

από τον ίδιο τον GDPR. Αυτό το επιχείρημα ενισχύεται και από το γεγονός ότι σύντομα 

αναμένεται  να τεθεί σε ισχύ -παράλληλα και συμπληρωματικά προς τον Κώδικα 

Δικηγόρων - ο Κώδικας Δεοντολογίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από 

δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και δικηγορικούς συλλόγους, τον οποίο έθεσε σε 

διαβούλευση η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων. Σκοπός του συγκεκριμένου Κώδικα 

Δεοντολογίας είναι να προσαρμόσει και να εξειδικεύσει τους κανόνες, τις αρχές και τις 

υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 

και στον εφαρμοστικό Ν. 4624/2019 στο πλαίσιο της άσκησης του δικηγορικού 

λειτουργήματος.   
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Σε κάθε περίπτωση, ο σεβασμός από τους δικηγόρους των κανόνων προστασίας 

δεδομένων ενισχύει τη διαφάνεια και δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης στους εντολείς. 

Αποτελεί επίσης εγγύηση ασφάλειας δικαίου για τους ίδιους τους δικηγόρους, οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οφείλουν να τηρούν τις ανωτέρω υποχρεώσεις 

που τους επιβάλει ο Γενικός Κανονισμός. 

 

2. Οι σημαντικότερες καινοτομίες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων 

Τα νέα μέτρα συμμόρφωσης που επιβάλλονται με τον Γενικό Κανονισμό είναι 

συνοπτικά τα εξής: 

i. Τήρηση Αρχείου Δραστηριοτήτων   

ii. Ελαχιστοποίηση των δεδομένων 

iii. Δικαίωμα στη λήθη 

iv. Εκπόνηση Εκτίμησης αντικτύπου 

v. Φορητότητα Δεδομένων 

vi.  Γνωστοποίηση παραβίασης στην εποπτική αρχή (για την Ελλάδα ΑΠΔΠΧ) 

 

3. Ποιες είναι γενικά οι βασικές διατυπώσεις που πρέπει να τηρεί ο 

δικηγόρος στο πλαίσιο διαχείρισης του προσωπικού και των πελατών 

του; 

Μετά τις 25 Μάϊου 2018, ο Γενικός Κανονισμός καταργεί τις υποχρεώσεις 

γνωστοποίησης που ίσχυαν με το προηγούμενο πλαίσιο, εισάγει όμως νέες υποχρεώσεις 

για τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

i. Αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

Το αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 

τις επεξεργασίες που πραγματοποιούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η υποχρέωση 

αυτή δεν υφίσταται σε όλες τις περιπτώσεις. Ένα δικηγορικό γραφείο, όμως, γίνεται δεκτό 

ότι δέον είναι να τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, καθώς η επεξεργασία 
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ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες των υποκειμένων ή 

να μην είναι περιστασιακή ή να περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως 

δεδομένα υγείας, φυλετικής προέλευσης ή δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες ή 

αδικήματα . 

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να περιληφθούν στο εν λόγω αρχείο excel πληροφορίες που 

αφορούν στη διαχείριση του προσωπικού και των εντολέων του δικηγορικού γραφείου, και 

ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 30 του Γενικού Κανονισμού: 

• το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας 

• οι σκοποί της επεξεργασίας 

• οι κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων 

• οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

• οι κατηγορίες αποδεκτών 

• οι διαβιβάσεις σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό 

• οι προθεσμίες διαγραφής των διαφόρων κατηγοριών των δεδομένων, έστω συνοπτικά 

και εν γένει 

• η γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας   

 

ii. Απαραίτητη η ενημέρωση των υποκειμένων για την επεξεργασία 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού, το προσωπικό και οι εντολείς του 

δικηγορικού γραφείου πρέπει να ενημερώνονται για τα ακόλουθα: 

• την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, 

• τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, εφόσον υπάρχει, 

• τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων και τη νομική βάση για την 

επεξεργασία, 

• το έννομο συμφέρον που επιδιώκεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν αποτελεί τη 

νομική βάση της επεξεργασίας, 

• τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών,, 

• την πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας να διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτη χώρα ή 

διεθνή οργανισμό, 
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• το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα ή, όταν αυτό είναι 

αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, 

• την ύπαρξη δικαιώματος προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων για 

πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων ή περιορισμό, αντίταξη στην 

επεξεργασία ή φορητότητα ή ανάκληση της συγκατάθεσης, 

• το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, 

• κατά πόσο η παροχή δεδομένων αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση 

για τη σύναψη σύμβασης, 

• την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ. 

Τρόπος ενημέρωσης προσωπικού 
Οι ανωτέρω πληροφορίες θα πρέπει να αποτυπώνονται στη σύμβαση συνεργασίας ή 

στη σύμβαση εργασίας ή σε παράρτημα αυτών. 

Τρόπος ενημέρωσης εντολέων 

Οι ως άνω πληροφορίες μπορούν να συμπεριληφθούν στη σύμβαση με τον εντολέα ή 

στη συμφωνία αμοιβής. Επίσης, θα μπορούσαν να κοινοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας ή μέσω των ενημερώσεων για την είσπραξη της αμοιβής για τους εντολείς 

που δεν έχουν ήδη πληροφορηθεί τα ανωτέρω. Καλή πρακτική είναι και η ανάρτηση σε 

εμφανές σημείο στο χώρο του δικηγορικού γραφείου σχετικού ενημερωτικού κειμένου που 

θα απευθύνεται στους εντολείς του γραφείου. 

 

iii. Για πόσο χρόνο τηρούνται τα δεδομένα 

Τα προσωπικά δεδομένα δύναται να διατηρηθούν μόνο για όσο χρονικό διάστημα 

είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του επιδιωκόμενου κατά τη συλλογή τους σκοπού. 

Το δικηγορικό γραφείο που είναι υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να καθορίσει μια 

πολιτική διάρκειας τήρησης των δεδομένων. Επ’αυτού αναμένουμε και τις κατευθύνεις του 

Κώδικα Δεοντολογίας δικηγόρων της Ολομέλειας Δ.Σ, κατά τα ανωτέρω.  
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Προσωπικά δεδομένα ανθρώπινου δυναμικού 

Τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών ή του προσωπικού διατηρούνται για όλη τη 

διάρκεια της συνεργασίας τους με το δικηγορικό γραφείο και για όσο χρόνο επιπλέον 

προβλέπεται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο.  

Προσωπικά δεδομένα των εντολέων 

Τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων του δικηγορικού γραφείου διατηρούνται για 

όλη τη διάρκεια της συμβατικής τους σχέσης και μετά τη λήξη αυτής τα δεδομένα θα 

πρέπει να αρχειοθετούνται για την περίοδο που υπάρχει σχετική ευθύνη/υποχρέωση του 

δικηγόρου προτού τα δεδομένα διαγραφούν οριστικά, κατά τα ανωτέρω. 

4. Ειδικότερα η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

i. Τι είναι η διαχείριση προσωπικού 

Κατά την πρόσληψη ενός συνεργάτη ή υποστηρικτικού/διοικητικού προσωπικού, όπως  

ειδικού πληροφορικής ή γραμματέα, αλλά και κατά  τη διαχείριση της μισθοδοσίας και της 

εν γένει απασχόλησης του προσωπικού, απαιτείται από το δικηγορικό γραφείο η 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ανωτέρω υποκειμένων. Επομένως, 

για τα δικηγορικά γραφεία καθίσταται απαραίτητη η εν λόγω επεξεργασία, η οποία θα 

πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

σύμφωνα με το άρθρο 88 του Γενικού Κανονισμού, το οποίο αφορά την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των σχέσεων εργασίας, τα κράτη μέλη μπορούν να 

θεσπίζουν ειδικούς κανόνες προκειμένου να διασφαλίζουν την προστασία των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, στον εφαρμοστικό του Γενικού 

Κανονισμού Ν. 4624/2019 έχουν προβλεφθεί σχετικές ρυθμίσεις. 

 

ii. Ποια δεδομένα μπορεί να συλλέξει ο δικηγόρος στο πλαίσιο διαχείρισης του 

ανθρωπίνου δυναμικού 

Σεβασμός ως προς την ελαχιστοποίηση των δεδομένων  

Στο πλαίσιο των επεξεργασιών που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό και σύμφωνα με 

το άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού, ο δικηγόρος πρέπει να συλλέγει μόνο τα κατάλληλα, 
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συναφή και τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για τον συγκεκριμένο σκοπό που 

σχετίζεται με τη σχέση απασχόλησης για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

Πρόσληψη 

Κατά το στάδιο πριν την πρόσληψη, τα δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο 

για να αξιολογηθεί η ικανότητα του υποψηφίου να εκτελέσει την προτεινόμενη εργασία, 

λαμβανομένης υπόψη και της προβλεπόμενης από τον Γενικό Κανονισμό αρχής του 

περιορισμού του σκοπού. Τηρουμένης και της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων 

μπορούν να συλλεχθούν μόνο δεδομένα σχετικά με τα προσόντα και την εμπειρία του 

συνεργάτη, όπως πτυχία και προηγούμενες θέσεις εργασίας. Επομένως κατά την υποβολή 

βιογραφικού δεν είναι επιτρεπτό να ζητηθούν από έναν υποψήφιο για παράδειγμα 

δεδομένα σχετικά με τις πολιτικές απόψεις του. 

Διοικητική διαχείριση του προσωπικού  

 Στο πλαίσιο της διαχείρισης των συνεργατών και του προσωπικού γενικότερα, το 

δικηγορικό γραφείο-εργοδότης μπορεί να συλλέξει κυρίως δύο τύπους δεδομένων: 

 Στοιχεία απαραίτητα για τη συμμόρφωση του δικηγορικού γραφείου-εργοδότη με 

νομικές του υποχρεώσεις 

 Δεδομένα χρήσιμα για (i) τη διοικητική διαχείριση του προσωπικού, (ii) την 

οργάνωση της εργασίας και (iii) την κοινωνική δραστηριοποίηση του γραφείου στο 

πλαίσιο των εννόμων συμφερόντων του δικηγορικού γραφείου και της 

καταρτισμένης μεταξύ αυτού και των συνεργατών του ή του προσωπικού του 

σύμβαση. 

Έλεγχος της δραστηριότητας του προσωπικού 

Το δικηγορικό γραφείο-εργοδότης ενίοτε εγκαθιστά διάφορα εργαλεία για την 

επιτήρηση της δραστηριότητας των συνεργατών και του προσωπικού, όπως για 

παράδειγμα φίλτρα στους υπολογιστές για να αποκλεισθεί η πρόσβαση σε ιστοσελίδες με 

συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως πορνογραφία,  ή μέτρα περιορισμού της χρήσης του 

Internet για λόγους ασφαλείας, όπως η λήψη λογισμικού, η σύνδεση σε φόρουμ. 
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Υπολογισμός του χρόνου απασχόλησης 

Ένα δικηγορικό γραφείο μπορεί να εγκαταστήσει ένα λογισμικό για τον υπολογισμό 

του χρόνου που απασχολείται ο δικηγόρος σε συγκεκριμένο φάκελο ή υπόθεση. Ωστόσο, 

αυτό το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιτήρηση της δραστηριότητας 

των συνεργατών.  

Διαχείριση και έλεγχος της πρόσβασης στο δικηγορικό γραφείο  

Ένα δικηγορικό γραφείο μπορεί να θεσπίσει μέτρα για τον έλεγχο των ωρών εργασίας 

και της πρόσβασης των συνεργατών και του προσωπικού. 

Check List 

Επιβεβαίωση ότι τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν 

επεξεργασίας δεν είναι περισσότερα απ’ όσα απαιτούνται 

 

Επιβεβαίωση ότι υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία 

των δεδομένων 

 

Σεβασμός στην αρχή της ελαχιστοποίησης  

Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των συσκευών επίβλεψης 

της δραστηριότητας των συνεργατών και του προσωπικού 

 

Αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας  

Σύνταξη διαδικασίας σχετικά με τον χρόνο διατήρησης των 

δεδομένων 

 

Ενημέρωση των υποκειμένων για την επεξεργασία των 

δεδομένων τους 
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5. Ειδικότερα η διαχείριση των πελατών 

i. Ποια δεδομένα μπορεί να συλλέξει το δικηγορικό γραφείο στο πλαίσιο της 

διαχείρισης των εντολέων του 

Ο δικηγόρος στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος του, λαμβάνει πληθώρα 

δεδομένων των εντολέων του, τα οποία απαιτούνται για τη σύνταξη του φακέλου του 

εντολέα και την υπεράσπιση των συμφερόντων του. Λόγω της ποικιλομορφίας των τομέων 

που διαχειρίζεται ένα δικηγορικό γραφείο, τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι πολλά και 

διαφορετικά και μπορεί να αφορούν δεδομένα ειδικών κατηγοριών. 

Δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα 

Το δικηγορικό γραφείο ενδέχεται να συλλέγει δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες 

και αδικήματα. Η ιδιαίτερη φύση αυτών των δεδομένων απαιτεί ειδικές εγγυήσεις για την 

επεξεργασία. Έτσι, το άρθρο 10 του Γενικού Κανονισμού προβλέπει ότι μία τέτοια 

επεξεργασία μπορεί να διεξάγεται μόνο υπό τον έλεγχο της δημόσιας αρχής ή εάν ειδικές 

και προσαρμοσμένες διατάξεις προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. 

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων 

Το δικηγορικό γραφείο για τον χειρισμό των υποθέσεων που έχει αναλάβει θα 

χρειαστεί να επεξεργαστεί δεδομένα ειδικών κατηγοριών που αποκαλύπτουν τη φυλετική 

προέλευση, τις εθνικές, πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 

δεδομένα υγείας κ.α. H επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων είναι πιθανό να 

αφορά ένα μεγάλο αριθμό δικηγόρων, ιδίως εκείνων που ειδικεύονται στο δίκαιο της 

υγείας ή σε τομέα του δικαίου που αφορά αποζημιώσεις λόγω σωματικής βλάβης. 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, κατ’ εξαίρεση η επεξεργασία αυτών των δεδομένων 

επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 περ. στ’ του Γενικού Κανονισμού, όταν είναι 

απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα 

δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαστική τους ιδιότητα. Επομένως, προκύπτει ότι οι 

δικηγόροι εμπίπτουν στην εξαίρεση να επεξεργάζονται ειδικής κατηγορίας δεδομένα 

προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω δεδομένα 
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είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαπίστωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση του 

δικαιώματος του εντολέα τους στο δικαστήριο. 

ii. Η ασφάλεια των αρχείων των εντολέων 

Είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες του δικηγορικού γραφείου. Εκτός από τις σχετικές 

απαιτήσεις που προκύπτουν από τον Γενικό Κανονισμό, ο δικηγόρος υπόκειται στο 

επαγγελματικό απόρρητο και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει έτι περαιτέρω να διασφαλίσει την 

ασφάλεια των δεδομένων των εντολέων του, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας στο 

πλαίσιο της ανάθεσης των υποθέσεών τους.  

Check List 

Επιβεβαίωση ότι τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν 

επεξεργασίας δεν είναι περισσότερα απ’ όσα απαιτούνται 

 

Επιβεβαίωση ότι υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία 

των δεδομένων 

 

Σεβασμός στην αρχή της ελαχιστοποίησης  

Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των συσκευών επίβλεψης 

της δραστηριότητας των συνεργατών και του προσωπικού 

 

Αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας  

Σύνταξη Πολιτικής για τον χρόνο διατήρησης των δεδομένων  

Ενημέρωση των υποκειμένων για την επεξεργασία των 

δεδομένων τους 
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Επιβεβαίωση ότι οι ηλεκτρονικοί ή οι έντυποι φάκελοι των 

πελατών είναι προσηκόντως προστατευμένοι  

 

Επιβεβαίωση της ασφάλειας του συστήματος πληροφοριών   

 

6. Βιντεοεπιτήρηση 

i. Τι είναι η βιντεοεπιτήρηση; 

Ως συστήματα βιντεοεπιτήρησης, στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως τα κλειστά 

κυκλώματα τηλεόρασης, ορίζονται τα συστήματα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε ένα 

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. Η μετάδοση της 

εικόνας μπορεί να γίνεται με απευθείας σύνδεση της κάμερας στην οθόνη προβολής ή/και 

στο μηχάνημα καταγραφής ή μέσω εσωτερικού δικτύου ή μέσω διαδικτύου για 

περιορισμένο όμως αριθμό νομιμοποιούμενων προς τούτο αποδεκτών. 

ii. Ποιος είναι ο σκοπός της εγκατάστασης καμερών; 

H διαφύλαξη προσώπων και αγαθών. 

iii. Ποιες είναι οι διατυπώσεις που πρέπει να τηρηθούν; 

Πρωτίστως η ανάρτηση σχετικής/-ών ενημερωτικής/-ων πινακίδας σε εμφανές σημείο 

πριν από την είσοδο στον χώρο όπου γίνεται βιντεοεπιτήρηση. Πλέον δεν γίνεται 

γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ. 

iv. Απαγορεύσεις  

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιτήρηση 

των συνεργατών και των εργαζομένων εντός των δικηγορικών γραφείων, εκτός από ειδικές 

εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου αυτό μπορεί να δικαιολογείται από τη φύση και τις 

συνθήκες εργασίας και είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
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των συνεργατών και των εργαζομένων. Απαγορεύεται η βιντεοεπιτήρηση σε αίθουσες 

γραφείων ή διαδρόμων του χώρου εργασίας και σε χώρους που οι συνεργάτες και οι 

εργαζόμενοι έχουν αυξημένες προσδοκίες για την ιδιωτικότητά τους, όπως τουαλέτες και 

προθάλαμοι τουαλετών, μπάνια, αίθουσα αναμονής και χώροι ανάπαυσης. 

v. Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να διατηρηθεί το υλικό των καμερών; 

Τα δεδομένα πρέπει να τηρούνται για τον μικρότερο δυνατό χρόνο, με προτεινόμενο 

αυτό της μίας εβδομάδας, πάντως όχι για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών.  

Εάν αυτά περιλαμβάνουν κάποιο συμβάν που έχει διαδραματιστεί, αυτά θα πρέπει να 

αντιγραφούν σε ξεχωριστό αρχείο το οποίο μπορεί να διατηρηθεί το πολύ για 30 ημέρες. 

Αν η εν λόγω καταγραφή συμβάντος αφορά τρίτο πρόσωπο, μπορεί να διατηρηθεί για 3 

μήνες. 

Check List 

Πινακίδες βιντεοεπιτήρησης  

Έλεγχος νομιμότητας εγκατάστασης συστήματος 

βιντεοεπιτήρησης σε χώρους του δικηγορικού γραφείου. 

 

 

7. Προμηθευτές/Συνεργάτες και προμηθευτές υπηρεσιών 

i. Τι είναι ο εκτελών την επεξεργασία 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού, ο εκτελών την επεξεργασία είναι «το 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που 

επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου 

επεξεργασίας». Επομένως, εκτελών ενός δικηγορικού γραφείου είναι το πρόσωπο που 

επεξεργάζεται δεδομένα ενός προσώπου για λογαριασμό του δικηγορικού γραφείου, όπως 

ο λογιστής, ο τεχνικός πληροφορικής κ.ά. 
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ii. Τι πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανάθεση της επεξεργασίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 του Γενικού Κανονισμού η επεξεργασία από τον 

εκτελούντα διέπεται από σύμβαση ή άλλη νομική πράξη με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, 

στην οποία καθορίζονται σαφώς τα ακόλουθα :  

 το αντικείμενο, 

 η διάρκεια της επεξεργασίας, 

 η φύση και ο σκοπός της επεξεργασίας, 

 το είδος των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, 

 οι κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων , 

 τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας, 

 τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται σε σχέση με την επεξεργασία που θα 

πραγματοποιηθεί. 

Η εν λόγω νομική πράξη πρέπει επίσης να ορίζει τις υποχρεώσεις του εκτελούντος 

σχετικά με:  

 τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του 

υπεύθυνου επεξεργασίας για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα, 

 τη δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

 την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων, 

 το ότι θα πρέπει να επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά 

και οργανωτικά μέτρα, στο μέγιστο βαθμό ώστε να εκπληρωθεί η υποχρέωση 

απάντησης στα αιτήματα του ενδιαφερομένων προσώπων , 

 τη συνδρομή προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.  

 

iii. Τι πρέπει να κάνει το δικηγορικό γραφείο με τους εκτελούντες με τους οποίους 

βρίσκεται ήδη σε συνεργασία; 

Τα δικηγορικά γραφεία θα πρέπει να διερευνούν τις εγγυήσεις που εφαρμόζουν οι 

εκτελούντες ώστε να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τον Γενικό Κανονισμό. 
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Σε περίπτωση που το δικηγορικό γραφείο εντοπίσει ελλείψεις στα συμβατικά κείμενα, 

καθώς και στα ληφθέντα από τον εκτελούντα μέτρα, θα πρέπει να προβούν σε 

τροποποίηση της μεταξύ τους σύμβασης προκειμένου να καλυφθούν τα εν λόγω κενά. 

Check List 

Εντοπισμός των εκτελούντων με διαφορετικό αντικείμενο 

επεξεργασίας δεδομένων 

 

Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των εκτελούντων και των 

μέτρων που έχουν προβλεφθεί στη σύμβαση με τον 

εκτελούντα 

 

Σύναψη τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ δικηγορικού 

γραφείου και εκτελούντα, εάν κριθεί απαραίτητο 

 

 

8. Ιστοσελίδες 

Τα δικηγορικά γραφεία συχνά διατηρούν ιστοσελίδες προκειμένου να προωθήσουν τις 

υπηρεσίες τους, να παρουσιάσουν τους συνεργάτες τους, να εκθέσουν το αντικείμενό τους 

ή και να δημοσιεύσουν άρθρα. Συνάμα μέσω της ιστοσελίδας τους ενδέχεται να 

συλλέγονται προσωπικά δεδομένα με διαφόρους τρόπους, όπως μέσω: 

• ερωτηματολογίου, 

• ηλεκτρονικήςδιαβούλευσης, 

• φόρμας επικοινωνίας, 

•  cookies 

i. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρηθούν αν το δικηγορικό γραφείο 

συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας του 

Το δικηγορικό γραφείο θα πρέπει να εντάξει στο Αρχείο των δραστηριοτήτων 

επεξεργασίας τις εν λόγω επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα λόγω συλλογής δεδομένων 
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μέσω του δικτυακού του τόπου και συνάμα να αναρτήσει στο δικτυακό του τόπο την 

αναγκαία ενημέρωση προς τους επισκέπτες/χρήστες. 

ii. Ποιες είναι οι ενημερώσεις που υποχρεωτικώς πρέπει να βρίσκονται στην 

ιστοσελίδα του δικηγόρου 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Εφόσον συλλέγονται προσωπικά δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας του δικηγορικού 

γραφείου θα πρέπει να αναρτάται Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην 

οποία θα περιέχονται:   

 το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, 

 τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, 

 οι σκοποί της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα και η νομική βάση για την επεξεργασία, 

 τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, 

 οι αποδέκτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών, 

 η τυχόν διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα , 

 ο χρόνος τήρησης των δεδομένων ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που 

καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, 

 η ενημέρωση για την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, 

διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας ή δικαιώματος 

αντίταξης και φορητότητας, καθώς και δικαιώματος ανάκλησης της συγκατάθεσης, 

 η ενημέρωση για την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.  

Πολιτική Cookies 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον 

υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή ενός χρήστη/επισκέπτη του ιστότοπου.  

Με τον τρόπο αυτό ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του χρήστη 

για ένα χρονικό διάστημα. Έτσι, αυτός δεν χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε 

φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο ή φυλλομετρά τις σελίδες του. 
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 Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από 

κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν 

πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία.  

Ως πρώτο βήμα, οι δικηγόροι καλούνται με τη συνδρομή τυχόν τμήματος 

πληροφορικής ή τεχνικού ηλεκτρονικών υπολογιστών να ελέγξουν την πραγματική 

παρουσία cookies στον ιστότοπό τους.  

Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να καθορισθούν οι τύποι cookies που 

χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο του δικηγόρου. Ορισμένα cookies απαιτούν τη λήψη 

συγκατάθεσης από τον χρήστη, όπως τα: 

 διαφημιστικά cookies, 

 cookies "κοινωνικής δικτύωσης", 

 ορισμένα cookies μέτρησης κοινού-επισκεψιμότητας. 

Για τα cookies, εφόσον χρησιμοποιούνται, είναι απαραίτητο να αναρτάται Πολιτική 

Cookies. 

Ενημέρωση πριν από την καταχώρηση δεδομένων του υποκειμένου στην 

ιστοσελίδα 

Πριν από κάθε καταχώρηση του υποκειμένου των δεδομένων του στην ιστοσελίδα, 

όπως σε φόρμα επικοινωνίας, θα πρέπει να ενημερώνεται κατάλληλα για τον σκοπό της 

καταχώρησης και για τη μετέπειτα επεξεργασία αυτών. 

Check List 

Αρχείο των δραστηριοτήτων της επεξεργασίας  

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

Ενημέρωση πριν από την καταχώρηση δεδομένων  
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Λήψη συγκατάθεσης όπου τυχόν απαιτείται  

Πολιτική Cookies  

 

9. Βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια των δεδομένων  

i. Η ασφάλεια των δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις υποθέσεις που 

χειρίζεται το δικηγορικό γραφείο  

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων 

που επεξεργάζεται το δικηγορικό γραφείο, παρέχοντας ένα επίπεδο ασφάλειας 

προσαρμοσμένο στον κίνδυνο της επεξεργασίας. Επίσης, ο δικηγόρος υπόκειται σε 

επαγγελματικό απόρρητο. Επομένως, η υποχρέωση αυτή ενισχύει την ανάγκη για τη λήψη 

των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας στα δικηγορικά γραφεία, δεδομένου ότι σε 

περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των πελατών, παράλληλα 

παραβιάζονται και δεδομένα που προστατεύονται βάσει του επαγγελματικού απορρήτου. 

ii. Μέτρα φυσικής ασφάλειας που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή  

Είναι απαραίτητο να τεθούν σε εφαρμογή φυσικά μέτρα ασφαλείας στο δικηγορικό 

γραφείο, όπως : 

 να ελέγχεται η πρόσβαση στο γραφείο, 

 να μην αποθηκεύονται ή αρχειοθετούνται αρχεία ή έγγραφα που περιέχουν δεδομένα 

σε γραφεία που είναι προσβάσιμα σε όλους, 

 να εγκατασταθούν συναγερμοί στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.  

 

iii. Μέτρα ψηφιακής ασφάλειας που πρέπει να έχουν δημιουργηθεί 

Η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας καθιστά δυνατή τη διασφάλιση ενός επιπέδου 

ασφαλείας προσαρμοσμένη στους τυχόν κίνδυνους που δύνανται να προκύψουν.  

Συνίσταται: 
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 πιστοποίηση χρηστών: θα πρέπει να οριστεί ένας κωδικός πρόσβασης με ελάχιστους 8 

χαρακτήρες που να περιέχει ένα κεφαλαίο, πεζό, αριθμό και χαρακτήρα, ο οποίος θα 

πρέπει να είναι μυστικός και να αλλάζει τακτικά, 

 διαχείριση δικαιωμάτων και εκπαίδευση των χρηστών: ορισμός των προσώπων που 

έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

 λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για τα κινητά μέσα πληροφορικής, όπως μέσα 

κρυπτογράφησης για φορητούς υπολογιστές και αφαιρούμενες συσκευές 

αποθήκευσης (USB sticks, CDs, DVDs), 

 δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχισης της 

επιχείρησης. 

Check List 

Λήψη μέτρων φυσικής ασφάλειας  

Λήψη μέτρων ηλεκτρονικής ασφάλειας  

 

10. Διαδικασία σε περίπτωση παραβίασης της προστασίας δεδομένων 

Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παραβίαση της ασφάλειας 

που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας 

κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, 

αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία. 

Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική 

αρχή 

Εκτός από τις περιπτώσεις που η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν 

ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών 

προσώπων, σε έτερες περιπτώσεις παραβίασης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας τη γνωστοποιεί 

αμελλητί, και αν είναι δυνατό εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του 

γεγονότος, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
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Η γνωστοποίηση θα πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 τη φύση της παραβίασης, 

 το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας ή άλλου σημείο 

επαφής από το οποίο μπορούν να ληφθούν πρόσθετες πληροφορίες, 

 τις πιθανές συνέπειες της παραβίασης, 

 τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της παραβίασης, 

καθώς και όπου ενδείκνυται μέτρα για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών 

συνέπειών της. 

Συνιστάται επίσης: 

• να θεσπιστούν μέτρα για την ανάλυση των κινδύνων της επεξεργασίας, 

• για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, 

• να διασφαλιστεί ότι οι παραβιάσεις γνωστοποιούνται εντός 72 ωρών στην ΑΠΔΠΧ, 

άλλως να δύναται να αιτιολογηθεί η καθυστέρηση, 

• να αναφέρονται στην γνωστοποίηση τα γεγονότα της παραβίασης, η φύση της 

παραβίασης, τα αποτελέσματά της και τα μέτρα που λαμβάνονται για την 

αντιμετώπισή της, 

• να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να τεκμηριωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο 

οποιαδήποτε παραβίαση, ώστε η ΑΠΔΠΧ να μπορεί να επαληθεύει την τήρηση των 

απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού, 

• να τεθούν σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβίασης και να 

μετριαστούν οι συνέπειες στις περιπτώσεις που το δικηγορικό γραφείο συνεργάζεται 

με εκτελούντα την επεξεργασία στον οποίο έχει αναθέσει την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του. Ειδικότερα, θα πρέπει στη μεταξύ τους 

σύμβαση να προβλέπεται υποχρέωση του εκτελούντα την επεξεργασία να ειδοποιεί 

τον υπεύθυνο επεξεργασίας-δικηγορικό γραφείο αμελλητί μόλις αντιληφθεί 

παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτως ώστε να είναι εν συνεχεία 

δυνατό ο τελευταίος να προβεί σε γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ. 
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Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο 

των δεδομένων 

Όταν η παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε ψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την 

παραβίαση των δεδομένων στο υποκείμενο των δεδομένων. Η ανακοίνωση δεν απαιτείται 

εάν: 

 έχουν ληφθεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας και τα μέτρα αυτά 

εφαρμόστηκαν στα επηρεαζόμενα από την παραβίαση δεδομένα, κυρίως μέτρα που 

καθιστούν μη κατανοητά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε όσους δεν 

διαθέτουν άδεια πρόσβασης σε αυτά, όπως η κρυπτογράφηση ή 

 ο υπεύθυνος επεξεργασίας έλαβε στη συνέχεια μέτρα που διασφαλίζουν ότι δεν είναι 

πλέον πιθανό να προκύψει ο υψηλός κίνδυνος ή 

 προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. 

Εάν το δικηγορικό γραφείο δεν προχωρήσει στην ανακοίνωση της παραβίασης στο 

υποκείμενο, η ΑΠΔΠΧ μπορεί, έχοντας εξετάσει την πιθανότητα επέλευσης υψηλού 

κινδύνου από την παραβίαση να του ζητήσει να το πράξει.   

Check List 

Εκτίμηση της παραβίασης  

Λήψη απαραίτητων μέτρων για την άμβλυνση 

ενδεχομένων δυσμενών συνεπειών της παραβίασης 

 

Εάν υπάρχει κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες του φυσικού προσώπου: γνωστοποίηση της 

παραβίασης στην ΑΠΔΠΧ 

 

Εάν υπάρχει υψηλός κίνδυνος: ανακοίνωση στο 

υποκείμενο των δεδομένων 
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Σε κάθε περίπτωση, καταχώρηση του περιστατικού στο 

αρχείο καταγραφής παραβιάσεων 

 

 

11.  Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) 

i. Διερεύνηση τυχόν υποχρέωσης των δικηγορικών γραφείων να ορίσουν Data 

Protection Officer (DPO) 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Γενικού Κανονισμού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 

εκτελών την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (DPO) σε κάθε περίπτωση στην οποία: 

 η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα ή 

 οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 

επεξεργασία συνιστούν πράξεις που απαιτούν τακτική και συστηματική 

παρακολούθηση των υποκειμένων σε μεγάλη κλίμακα ή 

 οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία 

συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και 

αδικήματα.  

Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, ο ορισμός ενός DPO αναμφίβολα συνίσταται, ακόμη 

και αν δεν είναι υποχρεωτικός. 

Εάν οριστεί DPO ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να δημοσιεύσει τα στοιχεία 

του και να τα ανακοινώσει στην εποπτική αρχή.   

Σύμφωνα δε, με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ομάδας του άρθρου 29, «βασικές 

δραστηριότητες» μπορούν να θεωρηθούν όλες οι δραστηριότητες για τις οποίες η 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων 

του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η 

έννοια της «μεγάλης κλίμακας», δεδομένου ότι μία μικρή δικηγορική εταιρεία μπορεί να 

επεξεργάζεται σημαντικού όγκου αρχεία εντολέων της. Όμως, η αιτιολογική σκέψη 91 του 
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Γενικού Κανονισμού προβλέπει ότι η επεξεργασία δεδομένων δεν θα πρέπει να 

θεωρείται μεγάλης κλίμακας, εάν η επεξεργασία αφορά δεδομένα πελατών δικηγόρου 

και καθιστά την διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου μη υποχρεωτική για τον δικηγόρο. 

Σε σχετικές γνωμοδοτήσεις του ο ΔΣΑ αναφέρεται στις «Κατευθυντήριες γραμμές για 

τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων» της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 (WP 29) 

για την προστασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις οποίες ο ιδιώτης δικηγόρος 

δεν εμπίπτει στην κατηγορία όσων επεξεργάζονται ως βασική δραστηριότητα με τακτική 

και συστηματική παρακολούθηση προσωπικά δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα και, επομένως, 

οι δικηγόροι δεν έχουν υποχρέωση ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). 

Ομοίως αποφάνθηκε και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) 

στις "Ερωτήσεις & Απαντήσεις" για τους ΥΠΔ που δημοσίευσε στις 27.2.2018. Επίσης, 

σύμφωνα με το από 19.5.2017 έγγραφο του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων και 

Ενώσεων της Ευρώπης (CCBE Guidance on the main new compliance measures for lawyers 

regarding the General Data Protection Regulation (GDPR)) το άρθρο 30 του ΓΚΠΔ 2016/679 

εξαιρεί ρητά επιχειρήσεις και δικηγορικά γραφεία που απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζόμενους μόνο από την τήρηση αρχείων δραστηριοτήτων επεξεργασιών, ενώ μπορεί 

να προβλέπονται εξαιρέσεις. Πρόκειται για το όριο βάσει του οποίου η Σύσταση 2003 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζει εάν μια επιχείρηση είναι μεσαία, μικρή ή πολύ μικρή. 

Πέραν αυτών, το CCBE θεωρεί ότι οι δικηγόροι υπάγονται στον GDPR και οφείλουν να 

τηρούν μια σειρά υποχρεώσεων που προβλέπονται σε αυτόν, όπως η γνωστοποίηση 

παραβίασης προσωπικών δεδομένων στην Αρχή, ο σεβασμός στο δικαίωμα της λήθης, κ.α. 

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα ως άνω τελούν υπό την αίρεση έκδοσης ειδικών οδηγιών, από 

το CCBE, την Ολομέλεια Δ.Σ., το ΕΣΠΔ ή την ΑΠΔΠΧ. 

Συμπερασματικά, η εκτίμηση για τον εάν θα οριστεί σε ένα δικηγορικό γραφείο ή 

δικηγορική εταιρεία DPO θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τον αριθμό 

των υποκειμένων τα δεδομένα των οποίων τυγχάνουν επεξεργασίας, τον όγκο των 

δεδομένων, τη διάρκεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του υπευθύνου επεξεργασίας, 

τη γεωγραφική έκταση της επεξεργασίας. Ως επί το πλείστον, τα δικηγορικά γραφεία δεν 

επεξεργάζονται δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα, ώστε να θεωρηθούν ότι υποχρεούται να 

ορίσουν DPO, συνεπώς ως βασική αρχή τίθεται η μη υποχρέωση ορισμού DPO. Ιδίως, δε, 

για τους μεμονωμένους δικηγόρους η θέση του CCBE είναι ότι ίσως είναι εύκολο να 
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υποστηριχθεί ότι δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση ορισμού DPO. Σε ό,τι αφορά τις 

δικηγορικές εταιρείες, ισχύουν οι ως άνω προϋποθέσεις και περιορισμοί, και σίγουρα είναι 

κάτι που κρίνεται κατά περίπτωση. 

 

ii. Υποχρεώσεις και αποστολή του DPO 

Ο Γενικός Κανονισμός επιβάλλει σημαντικές υποχρεώσεις στον DPO, ο οποίος 

θεωρείται ο συντονιστής της συμμόρφωσης σε ένα οργανισμό και έχει τα ακόλουθα 

καθήκοντα: 

• ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα, καθώς και 

τους εργαζομένους, 

• παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό και το εθνικό δίκαιο σχετικά με 

την προστασία των δεδομένων,  

• συμβουλεύει τον οργανισμό (γραφείο), στις περιπτώσεις που ζητείται, να διεξάγει 

μελέτες επιπτώσεων σχετικά με την προστασία δεδομένων και παρακολουθεί την 

υλοποίησή της,  

• συνεργάζεται και είναι το σημείο επικοινωνίας με την εποπτική αρχή. 

Για να βοηθήσει δε, τον οργανισμό (γραφείο) να συμμορφωθεί με τις νέες 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Γενικό Κανονισμό, ο DPO οφείλει να:  

• ενημερώνεται για το περιεχόμενο των νέων υποχρεώσεων, 

• ευαισθητοποιεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον 

αντίκτυπο αυτών των νέων κανόνων, 

• σχεδιάζει δράσεις ευαισθητοποίησης, 

• διαχειρίζεται συνέχεια και με συνέπεια τη συμμόρφωση.  

iii. Δικηγόρος που ενεργεί ως DPO 

Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ένας δικηγόρος είναι το πιο κατάλληλο πρόσωπο για να 

οριστεί DPO, όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι λόγω των διαφορετικών τύπων 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον Γενικό Κανονισμό, το πρόσωπο που θα οριστεί θα 
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πρέπει να διαθέτει και άλλες γνώσεις πέραν της νομικής επιστήμης (π.χ. πληροφορικής). 

Βεβαίως, τέτοιες γνώσεις μπορεί να διαθέτει ένας δικηγόρος και πράγματι πολλοί 

συνάδελφοι διαθέτουν. 

Σε κάθε περίπτωση, η Νομική Υπηρεσία του ΔΣΑ έχει γνωμοδοτήσει επανειλημμένα ότι 

επί της ουσίας η φύση των καθηκόντων του DPO απαιτεί συνδυαστικά πολύ καλές νομικές 

και παράλληλα τεχνικές γνώσεις, καθώς και καλή γνώση του Κανονισμού και των όρων 

εφαρμογής του, ώστε να υπάρχει επαρκής παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις 

διατάξεις του ΓΚΠΔ, ιδιότητα που προσιδιάζει σε δικηγόρους. Βεβαίως, ο δικηγόρος στον 

οποίο προτείνεται κατόπιν αιτήματος εντολέα του να αναλάβει ως DPO θα πρέπει να 

υπολογίσει όλες τις παραμέτρους και να αποφύγει τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, σε 

σχέση με την επικοινωνία με την εποπτική αρχή. 

Επίσης, πάγια θέση του ΔΣΑ είναι ότι η ανάληψη από δικηγόρο ρόλου Υπευθύνου 

Προστασίας Δεδοµένων (DPO), βάσει του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων 2016/679 (GDPR) δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα του Κώδικα Δικηγόρων. Όπως 

άλλωστε και ότι ο δικηγόρος με έμμισθη εντολή, ως ανεξάρτητος δημόσιος συλλειτουργός 

απονομής της δικαιοσύνης που δεν έχει την υπαλληλική ιδιότητα ούτε υπόκειται στο 

διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, μπορεί να οριστεί ως DPO. 

 

12.  Δικαίωμα πρόσβασης στα υποκείμενα 

Ο Γενικός Κανονισμός προβλέπει τις ακόλουθες αλλαγές αναφορικά με την 

ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης: 

Προθεσμία ικανοποίησης αιτήματος πρόσβασης 

Ο χρόνος ικανοποίησης ενός αιτήματος είναι ένας μήνας από την παραλαβή του. 

Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα να παραταθεί η προθεσμία κατά δύο μήνες, εφόσον 

απαιτείται, λόγω της πολυπλοκότητας και του αριθμού των αιτημάτων, και υπό την 

προϋπόθεση ότι ενημερώνεται το υποκείμενο των δεδομένων από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. 
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Δωρεάν ικανοποίηση αιτημάτων 

Τα αιτήματα των υποκειμένων ικανοποιούνται δωρεάν. Στις περιπτώσεις όμως, που τα 

αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του 

επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να απαιτήσει την 

καταβολή «εύλογου τέλους», λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της 

ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας. 

Ο τρόπος επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων 

Αν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει αίτηση με ηλεκτρονικά μέσα, η 

ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο 

αιτηθεί κάτι διαφορετικό. 

13.  Μεθοδολογία για τη συμμόρφωση 

i. Ο ορισμός ενός DPO 

Για τα δικηγορικά γραφεία καταρχήν ισχύει ο κανόνας ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο 

ορισμός ενός DPO, εάν δεν επεξεργάζονται ειδικής κατηγορίας δεδομένα ή δεδομένα που 

αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα σε μεγάλη κλίμακα, κατά τα ανωτέρω 

αναφερόμενα.  Σε κάθε περίπτωση σε ένα δικηγορικό γραφείο θα ήταν σκόπιμο να 

αναλάβει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο τα θέματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα 

των συνεργατών και των εργαζομένων, για λόγους διευκόλυνσης και ασφάλειας του 

γραφείου. 

ii. Η χαρτογράφηση της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων 

Η χαρτογράφηση θα πρέπει να παρέχει μια επισκόπηση της επεξεργασίας δεδομένων 

που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του δικηγορικού γραφείου και θα πρέπει με αυτήν να 

τεθούν τα ακόλουθα ερωτήματα : 

 Ποιος επεξεργάζεται δεδομένα, ήτοι ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο εκτελών 

και οι τυχόν αποδέκτες. 

 Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας και οι κατηγορίες 

αυτών, ήτοι εάν είναι απλά ή ειδικής κατηγορίας. 
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 Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων (π.χ. διαχείριση πελατών, 

διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κ.ά.). 

 Πού αποθηκεύονται τα δεδομένα, ήτοι σε ένα συγκεκριμένο διακομιστή (server), σε 

τοπικό ή κοινόχρηστο αρχείο κ.α. Με το ερώτημα αυτό θα πρέπει να καταγράφεται και 

εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται σε χώρες εκτός E.E., όπως σε έναν συνεργάτη δικηγόρο 

με έδρα τρίτη χώρα. 

 Για πόσο καιρό τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα. Θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί 

χρόνοι διατήρησης, αρχειοθέτησης και διαγραφής των δεδομένων. 

 Εάν έχουν τεθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, φυσικής και ηλεκτρονικής 

πρόσβασης για να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων που 

τυγχάνουν επεξεργασίας. 

iii. Προσδιορισμός των ενεργειών κατά προτεραιότητα 

Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κάποιες ενέργειες κατά προτεραιότητα από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του δικηγορικού 

γραφείου με τον Γενικό Κανονισμό. 

Θα πρέπει να καθορισθεί η εφαρμογή των ακολούθων: 

• Αρχής της ελαχιστοποίησης, σύμφωνα με την οποία τυγχάνουν επεξεργασίας τα 

απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένα. 

• Αρχή της νομιμότητας, δηλαδή ο ορισμός της νομικής βάσης της επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων, όπως εκτέλεση σύμβασης, έννομη υποχρέωση. 

• Παροχή πληροφοριών αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, 

όπως στη σύμβαση συνεργασίας, στην ιστοσελίδα του δικηγορικού γραφείου.  

• Τροποποίηση των υφισταμένων συμβάσεων με τους εκτελούντες, όπως λογιστές, 

εταιρεία πληροφορικής . 

• Ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων. 

• Μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στο δικηγορικό γραφείο, όπως πρόσβαση στο 

χώρο, κωδικοί πρόσβασης. 
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Το δικηγορικό γραφείο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό με την επεξεργασία 

των προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας και των δεδομένων που αφορούν ποινικές 

καταδίκες και αδικήματα. 

iv. Διαχείριση κινδύνων 

Παρότι δεν θεωρείται υποχρεωτική η εκτίμηση αντικτύπου για τους δικηγόρους που 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, θα μπορούσαν τα δικηγορικά γραφεία/δικηγορικές 

εταιρείες, κατά περίπτωση, να εξετάσουν τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου  εάν η 

επεξεργασία ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 

των φυσικών προσώπων. 

v. Δημιουργία διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων στο δικηγορικό 

γραφείο 

Τα δικηγορικά γραφεία θα πρέπει να εφαρμόσουν διαδικασίες για να διασφαλίσουν 

τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό. 

Σε αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να προβλέπονται: 

• η προστασία των προσωπικών δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού, 

• η ευαισθητοποίηση των συνεργατών και υπαλλήλων του δικηγορικού 

γραφείου/δικηγορικής εταιρείας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων,  

• η άμεση και ουσιαστική διαχείριση των αιτήσεων σχετικά με την ικανοποίηση των 

δικαιωμάτων των υποκειμένων,  

• τα εσωτερικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε παραβιάσεις προσωπικών 

δεδομένων, ήτοι τυχόν γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή ή/και ανακοίνωση της 

παραβίασης στο υποκείμενο των δεδομένων. 

 

vi. Τεκμηρίωση συμμόρφωσης 

Το δικηγορικό γραφείο, εφόσον απαιτείται, πρέπει να τηρεί αποδεικτικά στοιχεία της 

συμμόρφωσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιεί 

σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό, όπως : 
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 το Αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, 

 η εκτίμηση αντικτύπου, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί, 

 εξασφάλιση κατάλληλων εγγυήσεων για διαβιβάσεις δεδομένων εκτός Ε.Ε. όπως 

τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων, 

 η παροχή πλήρους ενημέρωσης για την επεξεργασία που πραγματοποιείται  

 οι συμβάσεις με τους εκτελούντες, 

 αποδεικτικά στοιχεία λήψης συγκατάθεσης από τα υποκείμενα, όπου απαιτείται.   

Για περαιτέρω ενημέρωση παρατίθενται σύνδεσμοι (links) με : 

 τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 

(πρώην Ομάδα Εργασίας αρ. 29), https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-

guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en 

 τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου των ευρωπαίων δικηγόρων για τη 

συμμόρφωσή τους με τον GDPR, https://www.ccbe.eu/documents/documents-by-

theme/?idC=800&Committee=Data%20Protection&Themes=1 

 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή https://ec.europa.eu/info/index_el 

 την Οδηγία 2016/680 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 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,  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&rid=1  

 τον εφαρμοστικό Ν. 4624/2019, 

http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8WkQtR

1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cm

WyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYy4kEHGmkxu249n-

Zw2yYl0mZ9eBCztpQxx39TqtEEk  

 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en
https://www.ccbe.eu/documents/documents-by-theme/?idC=800&Committee=Data%20Protection&Themes=1
https://www.ccbe.eu/documents/documents-by-theme/?idC=800&Committee=Data%20Protection&Themes=1
https://ec.europa.eu/info/index_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&rid=1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8WkQtR1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYy4kEHGmkxu249n-Zw2yYl0mZ9eBCztpQxx39TqtEEk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8WkQtR1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYy4kEHGmkxu249n-Zw2yYl0mZ9eBCztpQxx39TqtEEk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8WkQtR1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYy4kEHGmkxu249n-Zw2yYl0mZ9eBCztpQxx39TqtEEk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8WkQtR1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYy4kEHGmkxu249n-Zw2yYl0mZ9eBCztpQxx39TqtEEk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8WkQtR1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYy4kEHGmkxu249n-Zw2yYl0mZ9eBCztpQxx39TqtEEk
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Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  

1. Αρχείο των δραστηριοτήτων της επεξεργασίας (για τη φόρμα σε μορφή excel, όποιος 

επιθυμεί μπορεί να μας στείλει στο info@metodikigoro.gr για να του τη στείλουμε) [Για 

λόγους οικονομίας χώρου παρατίθεται υπόδειγμα αρχείου δραστηριοτήτων 

επεξεργασίας μόνο ως προς μια δραστηριότητα, την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων πελατών, και όχι και για άλλες όπως πχ συνεργατών, εργαζομένων, 

προμηθευτών, κ.α.] 

2. Ρήτρα εμπιστευτικότητας δικηγόρου 

3. Γενικό πρότυπο πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων δικηγορικού 

γραφείου 

4. Υπόδειγμα φόρμας γνωστοποίησης περιστατικών παραβίασης (για τη φόρμα σε 

μορφή excel, όποιος επιθυμεί μπορεί να μας στείλει στο info@metodikigoro.gr για να 

του τη στείλουμε) 

5. Υπόδειγμα αρχείου καταγραφής παραβιάσεων (για τη φόρμα σε μορφή excel, όποιος 

επιθυμεί μπορεί να μας στείλει στο info@metodikigoro.gr για να του τη στείλουμε) 

  

mailto:info@metodikigoro.gr
mailto:info@metodikigoro.gr
mailto:info@metodikigoro.gr
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ* 

* Εάν τα δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς πρέπει να 

καταγραφούν και αυτές οι διαδικασίες  με τον ίδιο τρόπο. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: [ διεύθυνση, τηλέφωνο του γραφείου] 

ΑΦΜ: [ αριθμός ΑΦΜ] 

Διεύθυνση email: 

Η συμπλήρωση των κατωτέρω πεδίων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 
30 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016. 

Η συμπλήρωση των πεδίων που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι προαιρετική, αφού δεν 
υπάρχει ειδική προς τούτο πρόβλεψη στο άρθρο 30 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 

 

 

[Πεδίο] [Επεξήγηση πεδίου - ενδεικτικά] 

* Τομέας δραστηριότητας Συλλογή, οργάνωση, χρήση και αποθήκευση 
προσωπικών δεδομένων των πελατών του 
δικηγορικού γραφείου. 
 

Σκοπός επεξεργασίας 
 

Τήρηση αρχείου πελατών. 
 

Σύνδεσμος στo αρχείο συμφωνίας "Από Κοινού 
Υπευθύνων Επεξεργασίας" (αν υπάρχει) 
 

Αν για μια επεξεργασία υπάρχουν "από κοινού 
υπεύθυνοι" (άρ. 26), προσδιορίστε πού 
βρίσκεται το αρχείο με την έγγραφη συμφωνία 
που αντανακλά δεόντως τους αντίστοιχους 
ρόλους και σχέσεις των από κοινού υπευθύνων 
επεξεργασίας έναντι των υποκειμένων των 
δεδομένων. 
 

Κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων 
 

Πελάτες, αντίδικοι, άλλα πρόσωπα. 
 

Κατηγορίες  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 

Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ηλικία, 
επάγγελμα, διεύθυνση, φύλο, ηλικία, δελτίο 
ταυτότητας, AMKA/AMA, Ιατρικό ιστορικό, 
έγγραφο ποινικού μητρώου, ποινικών διώξεων. 
 

* Πηγές των δεδομένων 
 

Προσδιορίστε από πού έχετε συλλέξει τα 
προσωπικά δεδομένα. 
 

Κατηγορίες αποδεκτών 
 

Δικαστικοί Επιμελητές, Συμβολαιογράφοι. 
 

Προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής (όπου 
είναι δυνατό) 
 

20ετία μετά τη λήξη της εντολής ή ανάλογα κάθε 
φορά, όπως αναφέρεται στον Οδηγό μας 
 

* Στοιχεία Εκτελούντα την επεξεργασία (αν Γράψτε στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον 
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υπάρχει) 
 

προσδιορισμό του εκτελούντα την επεξεργασία. 
 

* Σύνδεσμος στο αρχείο της σύμβασης με 
εκτελούντα την επεξεργασία 
 

Προσδιορίστε πού βρίσκεται το αρχείο με την 
έγγραφη συμφωνία με τον εκτελούντα την 
επεξεργασία. 
 

Τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμοί στους 
οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα (εφόσον 
υπάρχουν) 
 

Αν ναι, αναφέρετε τις χώρες/οργανισμούς, μία 
προς μία. 
 

* Νομική Βάση για τη διαβίβαση (σύμφωνα με 
άρθρα 45-49 του Κανονισμού) 
 

Προσδιορίστε με ποια νομική βάση (στα άρ. 45-
49) πραγματοποιείται η διαβίβαση σε 
χώρα/οργανισμό εκτός Ε.Ε. 
 

Τεκμηρίωση εγγυήσεων για τις διαβιβάσεις σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς (εφόσον 
πραγματοποιείται διαβίβαση σύμφωνα με το άρ. 
49 παρ. 1 β' εδαφ. του Κανονισμού) 
 

Όταν η νομική βάση είναι το άρ. 49 παρ. 1  
δεύτερο εδάφιο ΓΚΠΔ, προσδιορίστε επαρκώς 
τις εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που έχετε λάβει. 
 

* Τόπος ή πληροφοριακό σύστημα τήρησης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 

Περιγράψτε πού λαμβάνει χώρα η επεξεργασία 
(για μη ηλεκτρονική/αυτοματοποιημένη) ή ποιο 
πληροφοριακό σύστημα υποστηριζει την 
επεξεργασία (ηλεκτρονική/αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία). 
 

Γενική περιγραφή οργανωτικών και τεχνικών 
μέτρων ασφάλειας (όπου είναι δυνατό) 
 

Περιγράψτε συνοπτικά τα μέτρα ασφάλειας, 
ιδίως με αναφορά στα ειδικότερα μέτρα του άρ. 
32 παρ. 1.                                                                                 
α) ισχυρό - δύσκολο password για την είσοδο 
στα συστήματα και τακτική αλλαγή. 
β)  Απενεργοποίηση λειτουργίας μέσων 
αποθήκευσης (π.χ. USB) όπου δεν 
χρειάζεται (π.χ. PC γραμματείας). 
γ)    Χρήση μοντέρνων λειτουργικών συστημάτων 
υπολογιστή και συνεχόμενη ενημέρωσή τους. 
δ)    Χρήση λογισμικού προστασίας από 
κακόβουλο λογισμικό (antivirus). 
ε)    Ενεργοποίηση Τείχους Προστασίας (Firewall) 
στον υπολογιστή. 
στ)  Αποφυγή χρήσης λογισμικού ελεύθερης 
χρήσης (free download).   
ζ)    Αποφυγή χρήσης ελευθέρων e-
mail, π.χ. Yahoo, για αποστολή και λήψη 
ευαίσθητων δεδομένων, π.χ. ιατρικών 
πιστοποιητικών και εμπιστευτικών πληροφοριών 
και εγγράφων. 
η)     Κρυπτογράφηση τοπικού δίσκου 
υπολογιστή  και εξωτερικών μονάδων μέσω του 
λειτουργικού συστήματος. 
 

* Σύνδεσμος στο αρχείο με αναλυτική Αν διαθέτετε κείμενο με αναλυτική περιγραφή 
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περιγραφή των μέτρων ασφάλειας 
 

των μέτρων ασφάλειας (ή πολιτικές) 
προσδιορίστε πού βρίσκεται αυτό. 
 

* Βάση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας, 
σύμφωνα με το άρ. 6 του Κανονισμού  
 

Άρθρο 6 παρ. 1 β΄. 
 

* Υπέρτερα έννομα συμφέροντα για την 
επεξεργασία (εφόσον η βάση για τη νομιμότητα 
είναι το άρ. 6 παρ. 1 στοιχ. στ') 
 

Σε περίπτωση που η νομική βάση είναι το άρ. 6 
παρ. 1 στ' προσδιορίστε τα έννομα συμφέροντα 
που επιδιώκετε ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
επιδιώκει τρίτος, καθώς και γιατί αυτά 
υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων ή των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των 
υποκειμένων των δεδομένων. 
 

* Βάση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας 
ειδικών κατηγοριών δεδομένων, σύμφωνα με το 
άρ. 9 του Κανονισμού  
 

Επιλέξτε τη νομική βάση για την επεξεργασία 
των ειδικών κατηγοριών προσωπικών 
δεδομένων. 
 

* Τρόπος απόδειξης συγκατάθεσης (εφόσον η 
βάση για τη νομιμότητα είναι η συγκατάθεση) 
 

Σε περίπτωση που η νομική βάση (είτε για 
ειδικές κατηγορίες είτε όχι) για την επεξεργασία 
είναι η συγκατάθεση, προσδιορίστε με ποιο 
τρόπο είστε σε θέση να αποδείξετε ότι διαθέτετε 
έγκυρη συγκατάθεση. 
 

* Δικαιώματα που παρέχονται στα υποκείμενα 
των δεδομένων 
 

Προδιορίστε ποια δικαιώματα παρέχονται στα 
υποκείμενα από αυτά στο κεφάλαιο ΙΙΙ του 
Κανονισμού (Άρ. 12-23). 
 

* Πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου προφίλ; 
(εάν έχει εφαρμογή) 
 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (Άρ. 22 του Κανονισμού). 
 

* Απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου 
στην προστασία προσωπικών δεδομένων 
(ΕΑΠΔ);  
 

ΝΑΙ/ΌΧΙ (Άρ. 35 του Κανονισμού). 
 

* Στάδιο (πρόοδος) στο οποίο βρίσκεται η ΕΑΠΔ  
 

Αν έχετε αποφασίσει την κατάρτιση ΕΑΠΔ, 
προσδιορίστε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η 
μελέτη, κατά τον χρόνο ενημέρωσης του 
αρχείου. Φροντίστε για την επικαιροποίηση της 
πληροφορίας αν η ΕΑΠΔ περάσει σε άλλο 
στάδιο. 
 

* Χρειάστηκε προηγούμενη διαβούλευση με την 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα; 
 

ΝΑΙ/ΌΧΙ (Άρ. 36 του Κανονισμού). 
 

* Σύνδεσμος (Link) στο κείμενο της ΕΑΠΔ 
 

Προσδιορίστε πού βρίσκεται το αρχείο με την 
ΕΑΠΔ; 
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* Έχει λάβει χώρα περιστατικό παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; 
 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, ανεξάρτητα αν γνωστοποιήσατε αυτό 
στην ΑΠΔΠΧ ή όχι. 
 

* Σύνδεσμος (Link) στο σχετικό αρχείο 
καταγραφής περισταστικών παραβίασης 
 

Προσδιορίστε πού βρίσκεται το αρχείο με το 
οποίο τεκμηριώνετε κάθε περιστατικό 
παραβίασης, σύμφωνα με το άρ. 33 παρ. 5 του 
Κανονισμού. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. 

ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η παρούσα ρήτρα συνιστά αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης συνεργασίας του συνεργάτη 

…………………………………………………………………….. (στο εξής «Συνεργάτη») με τον/την Δικηγόρο 

………………………………. (στο εξής «Δικηγόρο»). 

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνοντας υπόψη πως: 

 Ο/Η ως άνω Δικηγόρος, στα πλαίσια της άσκησης της επαγγελματικής της 

δραστηριότητας και για τους σκοπούς αυτούς, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα 

φυσικών προσώπων (πελατών,  προμηθευτών, εξωτερικών συνεργατών, εργαζομένων) 

και φέρει την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 

σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  2016/679/ΕΕ, προβαίνει 

σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθορίζοντας το σκοπό και τα 

μέσα της επεξεργασίας τους.  

 Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των μερών, ο/η Δικηγόρος υποχρεούται από τη 

νομοθεσία να συλλέγει, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται, προσωπικά δεδομένα του/της 

συνεργάτη/ασκούμενου/ης δικηγόρου ή εργαζόμενου/ης, όπως ενδεικτικά, 

ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, προσωπική και οικογενειακή κατάσταση, 

μισθοδοσία, υπερωρίες, τραπεζικοί λογαριασμοί κλπ. 

 Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, ο/η Δικηγόρος αναθέτει στο Συνεργάτη τη μελέτη 

και το χειρισμό υποθέσεων του, εν όλω ή εν μέρει, και για το σκοπό αυτό του 

ανακοινώνει όσα του εμπιστεύθηκε ο εντολέας του και του παρέχει πρόσβαση στα 

έγγραφα της δικογραφίας. 

 Ο Συνεργάτης έχει ενημερωθεί για τον ΓΚΠΔ και τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου 

επεξεργασίας και του προσωπικού που αυτός απασχολεί επαγγελματικά, συμφωνούν 

και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

Υποχρεώσεις Δικηγόρου 

 Ο/Η Δικηγόρος θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Συνεργάτη, σύμφωνα με 

τον ΓΚΠΔ, στην έκταση που απαιτείται στο πλαίσιο της συνεργασίας τους και σύμφωνα 

με τις πολιτικές ασφάλειας και προστασίας δεδομένων που θα ισχύουν, βάσει της 

νομοθεσία και των αποφάσεων των αρμόδιων Αρχών.  

 Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή καταγγελία της συνεργασίας, ο/η Δικηγόρος θα 

διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του συνεργάτη στο γραφείο του μόνο για όσο 

διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα εργατική, ασφαλιστική και φορολογική 

νομοθεσία και μέχρι το πέρας τυχόν εκκρεμών δικαστικών διενέξεων μεταξύ των 

μερών. 

Υποχρεώσεις Συνεργάτη 

Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει έναντι του/της Δικηγόρου τις παρακάτω υποχρεώσεις : 

 Να προστατεύει και να διαφυλάττει τον απόρρητο χαρακτήρα των προσωπικών 

δεδομένων που τηρεί και επεξεργάζεται ο/η Δικηγόρος, σύμφωνα με τις εντολές και 

οδηγίες του.  

 Να τηρεί την επαγγελματική εχεμύθεια, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Δικηγόρων 
και το άρθρο 36 του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Επαγγέλματος , όπως και ο/η 

Δικηγόρος. 



 46  
 

 Να τηρεί τις υποχρεώσεις και διαδικασίες τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας 

που προβλέπονται από τον/την Δικηγόρο και να εφαρμόζει τις πολιτικές ασφάλειας και 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ο/η τελευταίος/α εφαρμόζει. 

 Να τηρεί τα εφαρμοζόμενα από τον/την Δικηγόρο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ασφαλείας.  

 Να τηρεί την «Αρχή Καθαρού Γραφείου (clean desk policy)» και συγκεκριμένα να 

κλείνει με ασφάλεια τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το γραφείο του στο τέλος κάθε 

ημέρας, να μην αφήνει εκτεθειμένους τους κωδικούς εισόδου, να μην αφήνει έγγραφα 

που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα σε κοινόχρηστους εκτυπωτές και χώρους. 

 Να ανακοινώσει άμεσα στον/στην Δικηγόρο οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας 

των προσωπικών δεδομένων υποπέσει στην αντίληψή του, προκειμένου να 

ακολουθήσει άμεσα η ενημέρωση της εποπτικής Αρχής.  

 

                                             Αθήνα, .…-….-2021  

 

Ο/Η Δικηγόρος                                                                Ο Συνεργάτης  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ……………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………., E-mail: ………………………………., Tηλ.:………………………………. 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ; 

Συλλέγουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 

διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, ΑΦΜ, καθώς και άλλες 

αναγκαίες πληροφορίες, για τη θεμελίωση αξιώσεώς σας ή/και για την υπεράσπιση σας 

ενώπιον Δικαστικής ή άλλης Αρχής, οι οποίες ενδέχεται να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. 

 

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;  

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την 

ταυτότητα του εντολέα μας, για να επικοινωνούμε μαζί σας, να εκδίδουμε τα αντίστοιχα 

παραστατικά, να σας εκπροσωπούμε ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλων αρμόδιων Αρχών 

και υπηρεσιών, να συντάξουμε δικόγραφα και άλλα έγγραφα για λογαριασμό σας, καθώς και 

προκειμένου να διασφαλιστεί η μεταξύ μας συνεργασίας στο πλαίσιο όσων έχουμε συμφωνήσει 

(όπως πχ για τη διασφάλιση της αμοιβής μας). 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της εντολής και τη 

διεξαγωγή της υπόθεσης που μας έχετε αναθέσει και την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. 

 

 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ; 

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι πέντε (5) έτη μετά την περάτωση 

της υπόθεσης σας (σύμφωνα με το άρθρο 37 στοιχ.θ΄ του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού 

Επαγγέλματος). Ενδέχεται κατά περίπτωση να παραταθεί αν αυτό απαιτείται από τη 

φορολογική νομοθεσία ή μέχρι την παραγραφή ενδεχομένων αξιώσεων. 

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ; 

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον είναι 

απαραίτητο για την διεξαγωγή της εντολής σας. Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων 

μπορεί να γίνεται στον αντίδικο ή στους αντιδίκους και στον πληρεξούσιο δικηγόρο του/ς, 

όπως και σε δικαστήρια και σε άλλες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, στα πλαίσια της 

υπεράσπισης της υπόθεσής σας. Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας 

δεδομένα σε αυτό το πλαίσιο δε δικαιούνται να κάνουν χρήση τους για άλλους σκοπούς. 

Παράλληλα με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ισχύει και το δικηγορικό 

απόρρητο, το οποίο τηρούμε, όχι μόνο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την περαίωση της 

υποθέσεως σας ή την ανάκληση της εντολής σας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα 

Δικηγόρων. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ; 
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Έχετε δικαίωμα Πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας, Διόρθωσης, Περιορισμού της 

επεξεργασίας, Διαγραφής, Φορητότητας και Εναντίωσης στην επεξεργασία.  

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά μπορείτε να μας υποβάλλετε, εγγράφως, αίτημα στη 

ταχυδρομική μας διεύθυνση ……………………………. ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

………………………… 

Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΜΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με το άρ. 33 του  Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: [ διεύθυνση, τηλέφωνο του γραφείου] 

ΑΦΜ: [ αριθμός ΑΦΜ] 

 

0. Γενικές Πληροφορίες 
 

Επεξηγηματικά Σχόλια 
 

Είδος γνωστοποίησης 
(Αρχική/Συμπληρωματική/Πλήρης) 

 

1) Αρχική, αν πρόκειται για υποβολή κάποιων 
πρώτων διαθέσιμων στοιχείων, ενώ εκκρεμούν 

κάποια γιατί ακόμη δεν είναι διαθέσιμα  
2) Συμπληρωματική, αν παρέχονται 

συμπληρωματικά στοιχεία επί προηγούμενης 
υποβληθείσας ως αρχικής 

3) Πλήρης, αν παρέχονται όλες οι πληροφορίες 
επί του περιστατικού 

 

Ημερομηνία υποβολής προηγούμενης 
γνωστοποίησης για το ίδιο περιστατικό 

 

Συμπληρώνεται εφόσον η παρούσα 
γνωστοποίηση είναι συμπληρωματική 

 

1. Ποιος υποβάλλει την παρούσα γνωστοποίηση 
περιστατικού (υπεύθυνος επεξεργασίας) 

 

1.1 Επωνυμία υπευθύνου επεξεργασίας 

 
Όνομα οργανισμού/φορέα 

 
 

Αριθμός ΓΕΜΗ (αν υπάρχει) 

 
 

ΑΦΜ 

 
 

Διεύθυνση οργανισμού/φορέα  
για επικοινωνία 
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Αρμόδιο πρόσωπο  
για επικοινωνία με την Αρχή 
(ονοματεπώνυμο - θέση στον 
οργανισμό/φορέα) 
 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση 
 

 
Τηλέφωνο 
 

 
Ταχυδρομική Διεύθυνση 
 

 

1.2 Πληροφορίες τυχόν τρίτων εμπλεκομένων μελών 

 
Για την εν λόγω επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων συμμετέχει και τρίτος, πέραν του 
οργανισμού σας; (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 

 

Όνομα (επωνυμία) και ρόλος του τρίτου 
μέλους 

 

Συμπληρώνεται υποχρεωτικώς εφόσον στο 
ανωτέρω πεδίο έχει δηλωθεί ΝΑΙ 

 

2. Πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα του περιστατικού 
 
Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη; 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 

 

Χρόνος έναρξης του περιστατικού 
 (έτος/μήνας/μέρα/ώρα) 

 

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον ακριβή 
χρόνο, συμπληρώνετε κατά προσέγγιση 

 
Χρόνος λήξης του περιστατικού 
 (έτος/μήνας/μέρα/ώρα) 
 

Συμπληρώνεται υποχρεωτικώς, εφόσον το 
περιστατικό δεν είναι σε εξέλιξη. Σε περίπτωση 
που δεν γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο, 
συμπληρώνετε κατά προσέγγιση 

 
Χρόνος που λάβατε γνώση του περιστατικού 
(έτος/μήνας/μέρα/ώρα) 

 

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον ακριβή 
χρόνο, συμπληρώνετε κατά προσέγγιση 

 
Τρόπος με τον οποίο λάβατε γνώση του 
περιστατικού 
 

 

Αιτιολόγηση για αργοπορημένη υποβολή 
γνωστοποίησης στην Αρχή 
 

Συμπληρώνεται υποχρεωτικώς, εφόσον η 
παρούσα  υποβάλλεται μετά την πάροδο 72 
ωρών από το χρόνο που λάβατε γνώση του 
περιστατικού 

 
Χρόνος που ενημερωθήκατε από τον 
εκτελούντα την επεξεργασία για το 

Προαιρετικό πεδίο. Συμπληρώνεται μόνο εάν 
υπήρξε ενημέρωση από τον εκτελούντα. Σε 
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περιστατικό 
 (έτος/μήνας/μέρα/ώρα) 
 

περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο, 
συμπληρώνετε κατά προσέγγιση 

 
Λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες επί του 
χρονοδιαγράμματος 
 

Προαιρετικό πεδίο. Συμπληρώνεται αν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας κρίνει ότι χρειάζονται 
επεξηγηματικές πληροφορίες - π.χ. 
προσδιορισμός για το ότι οι ανωτέρω χρόνοι 
είναι κατά προσέγγιση 

 

3. Πληροφορίες για τη φύση του περιστατικού 
 
Παραβίαση της εμπιστευτικότητας των 
προσωπικών δεδομένων; 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Συμπληρώνετε ΝΑΙ εφόσον αποκτήθηκε μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά 
δεδομένα ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη 
αυτών  

 
Παραβίαση της ακεραιότητας των προσωπικών 
δεδομένων; 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Συμπληρώνετε ΝΑΙ εφόσον πραγματοποιήθηκε 
μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση/αλλοίωση σε 
προσωπικά δεδομένα   

 
Παραβίαση της διαθεσιμότητας των 
προσωπικών δεδομένων; 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Συμπληρώνετε ΝΑΙ εφόσον τα προσωπικά 
δεδομένα κατέστησαν μη διαθέσιμα ή 
καταστράφηκαν    

 
Φύση του περιστατικού 
 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 
1) Απώλεια ή κλοπή συσκευής/εξοπλισμού 
2) Απώλεια ή κλοπή φυσικού αρχείου, ή 
τοποθέτησή του σε μη ασφαλές μέρος 
3) Απώλεια αλληλογραφίας ή ανάγνωση αυτής 
από μη εξουσιοδοτημένο παραλήπτη 
4) Επίθεση ασφαλείας (Hacking) 
5) Κακόβουλο λογισμικό (π.χ. ιός, ransomware) 
6) E-mail εξαπάτησης (phishing) 
7) Όχι σωστή καταστροφή εγγράφων/αρχείων 
(είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά) 
8) Δημοσίευση/κοινοποίηση δεδομένων εκ 
παραδρομής 
9) Επίδειξη/χορήγηση/διαβίβαση δεδομένων 
λάθος προσώπου 
10)  Προφορική διάδοση δεδομένων εκ 
παραδρομής 
και άλλα (μπορεί να είναι και συνδυασμός 
πολλών) 

 
Αιτία/ες του περιστατικού 
 

Ενδεικτικά παραδείγματα:  
1) Ανθρώπινο λάθος 
2) Κακόβουλη εσωτερική ενέργεια 
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3) Κακόβουλη εξωτερική ενέργεια  
4) φυσικό φαινόμενο 
5) Παρωχημένο υλικό  
6) Παρωχημένο λογισμικό 
7) Άγνωστη αιτία  
και άλλα (μπορεί να είναι και συνδυασμός 
πολλών) 

 

4. Είδος προσωπικών δεδομένων που αφορά το 
περιστατικό 
 

4.1 "Απλά" (όχι ευαίσθητα) δεδομένα 
 
Στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο,  
όνομα λογαριασμού σε ηλεκτρονική υπηρεσία, 
συνθηματικό κτλ.) (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 

Αν ναι, προσδιορίζετε συγκεκριμένα ποιο 

 

Αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 
Αν ναι, προσδιορίζετε συγκεκριμένα ποιο 

 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 
 

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 

 

Άλλο μοναδικό αναγνωριστικό (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 
Αν ναι, προσδιορίζετε συγκεκριμένα ποιο 

 
Ημερομηνία γέννησης (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 
 

Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομική ή 
ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ.) 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 

Αν ναι, προσδιορίζετε συγκεκριμένα ποιο 

 

Οικονομικά στοιχεία (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Αν ναι, προσδιορίζετε συγκεκριμένα ποιο 

 
Δεδομένα θέσης (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Αν ναι, προσδιορίζετε συγκεκριμένα ποιο 

 
Επίσημα έγγραφα (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Αν ναι, προσδιορίζετε συγκεκριμένα τη φύση  
των εγγράφων 

 
Δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και 
αδικήματα (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Εάν ναι, προσδιορίστε 

 

Άλλο (ΝΑΙ/ΌΧΙ) Εάν ναι, προσδιορίστε 
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Άγνωστο (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
 

Εάν ναι, εξηγήστε γιατί 

 

4.2 Δεδομένα ειδικών κατηγοριών 
 
Φυλετική ή εθνοτική καταγωγή (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Εάν ναι, προσδιορίστε 

 
Πολιτικά φρονήματα (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Εάν ναι, προσδιορίστε 

 
Θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Εάν ναι, προσδιορίστε 

 

Συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Εάν ναι, προσδιορίστε 

 

Γενετικά δεδομένα (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Εάν ναι, προσδιορίστε 

 
Βιομετρικά δεδομένα (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 
Εάν ναι, προσδιορίστε 

 
Δεδομένα υγείας (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 
Εάν ναι, προσδιορίστε 

 
Δεδομένα που αφορούν σεξουαλική ζωή ή 

γενετήσιο προσανατολισμό  (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Εάν ναι, προσδιορίστε 

 

Άλλο (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Εάν ναι, προσδιορίστε 

 

5. Πρόσωπα που αφορά το περιστατικό  
 
Πλήθος αρχείων (κατά προσέγγιση) που 
αφορά το περιστατικό 
 

 

Πλήθος προσώπων (κατά προσέγγιση) που 
αφορά το περιστατικό 
 

 

Δεδομένα εργαζομένων (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

 

Δεδομένα χρηστών υπηρεσίας (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

 

Δεδομένα συνδρομητών 
 

 

Δεδομένα μαθητών (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

 

Δεδομένα στελεχών Σωμάτων Ασφαλείας 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

 

Δεδομένα πελατών (νυν ή/και τέως) (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
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Δεδομένα ασθενών (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

 

Δεδομένα ανηλίκων (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

 

Άλλο (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Εάν ναι, προσδιορίστε 

 
Άγνωστο (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Εάν ναι, εξηγήστε γιατί 

 
Αναλυτική περιγραφή των κατηγοριών των 
προσώπων που αφορά το περιστατικό 
 

Παράθεση επεξηγηματικών πληροφοριών  
επί των όσων απαντήσατε ανωτέρω 

 

6. Μέτρα που είχαν ληφθεί ΠΡΙΝ το περιστατικό  
 
Αναλυτική περιγραφή των μέτρων που είχαν 
ληφθεί πριν το περιστατικό 
 

 

7. Συνέπειες από το περιστατικό  
 

7.1 Παραβίαση εμπιστευτικότητας 
 

*Συμπληρώνετε υποχρεωτικώς τουλάχιστον ένα εξ αυτών, εφόσον στην Ενότητα 3 έχετε 

απαντήσει ΝΑΙ στην απώλεια εμπιστευτικότητας 
Προσπέλαση στα δεδομένα σε μεγαλύτερο 
βαθμό από ό,τι ήταν αναγκαίο ή για τον οποίο 
τα πρόσωπα είχαν δώσει συγκατάθεση 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 

 

Τα δεδομένα που αφορά το περιστατικό 
μπορούν να συσχετιστούν με άλλα προσωπικά 
δεδομένα των ιδίων προσώπων (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 

 

Τα δεδομένα που αφορά το περιστατικό 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους 
σκοπούς, ενδεχομένως αθέμιτους (ΝΑΙ/ΌΧΙ)  

 

 

Άλλο (ΝΑΙ/ΌΧΙ - Εάν ναι, προσδιορίστε) 

 
 

7.2 Παραβίαση ακεραιότητας 
 

*Συμπληρώνετε υποχρεωτικώς τουλάχιστον ένα εξ αυτών, εφόσον στην Ενότητα 3 έχετε 

απαντήσει ΝΑΙ στην απώλεια ακεραιότητας 
Τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί/αλλοιωθεί 
και ενδεχομένως χρησιμοποιηθεί, ακόμα και 
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αν δεν είναι σε έγκυρη ή καταληπτή μορφή  
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 
Τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί/αλλοιωθεί 
σε μια νέα, καταληπτή, μορφή, και έχουν 
ενδεχομένως χρησιμοποιηθεί για άλλους 
σκοπούς  (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 

 

Άλλο (ΝΑΙ/ΌΧΙ - Εάν ναι, προσδιορίστε) 

 
 

7.3 Παραβίαση διαθεσιμότητας 
 

*Συμπληρώνετε υποχρεωτικώς τουλάχιστον ένα εξ αυτών, εφόσον στην Ενότητα 3 έχετε 

απαντήσει ΝΑΙ στην απώλεια διαθεσιμότητας 

Απώλεια της διαθεσιμότητας μιας κρίσιμης 
υπηρεσίας για τα πρόσωπα που αφορά το 
περιστατικό  (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 

 

Επηρεασμός της παροχής μιας κρίσιμης  
υπηρεσίας για τα πρόσωπα που αφορά το 
περιστατικό  (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

 

 

Άλλο  (ΝΑΙ/ΌΧΙ - εάν ναι, προσδιορίστε) 

 
 

7.4 Σωματική, υλική ή μη υλική βλάβη ή σημαντικές συνέπειες για 
τα πρόσωπα 
 
Φύση των πιθανών συνεπειών που θα έχουν 
τα πρόσωπα που επηρεάζονται από το 
περιστατικό 

 

Ενδεικτικά παραδείγματα:  
1) Εμπόδια στην άσκηση ελέγχου επί των 
δεδομένων τους 
2)  Περιορισμός/στέρηση δικαιωμάτων και 
ελευθεριών 
3) Διακρίσεις 
4) Κατάχρηση ή υποκλοπή ταυτότητας, 
5) Οικονομική απώλεια  
6) Δυσφήμηση 
7) Απώλεια εμπιστευτικότητας δεδομένων που 
προστατεύονται από επαγγελματικό απόρρητο 
8) Παράνομη άρση της ψευδωνυμοποίησης 
9) Αξιολόγηση προσωπικών πτυχών 
και άλλα (μπορεί να είναι και συνδυασμός 
πολλών). Εξηγήστε αναλυτικά. 

 
Σοβαρότητα των πιθανών συνεπειών 
(Αμελητέα - Μικρή - Μεγάλη - Πολύ μεγάλη) 

Απαντήστε βάσει της εκτίμησης που κάνατε 
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8. Ενέργειες ΜΕΤΑ το περιστατικό  
 

8.1 Ενημέρωση των προσώπων 
 
Ενημερώσατε τα πρόσωπα που επηρεάστηκαν 
από το περιστατικό; (ΝΑΙ/ΌΧΙ/ΌΧΙ ΑΚΟΜΗ, 
ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ / ΔΕΝ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΑΚΟΜΗ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΎΝ) 
Ημερομηνία κατά την οποία ενημερώσατε τα 
πρόσωπα (έτος/μήνας/μέρα) 

 

Εάν απαντήσετε "ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΑΚΟΜΗ 
ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΎΝ", θα πρέπει να 
υποβληθεί στο εγγύς μέλλον και 
συμπληρωματική γνωστοποίηση για το εν λόγω 
περιστατικό 

 

Ημερομηνία κατά την οποία ενημερώσατε τα 
πρόσωπα (έτος/μήνας/μέρα) 
 

Συμπληρώνεται υποχρεωτικώς εφόσον στην 1η 
Ερώτηση του 8.1 απαντήσατε ΝΑΙ 
 

Πλήθος προσώπων που ενημερώθηκαν 

 
Συμπληρώνεται υποχρεωτικώς εφόσον στην 1η  
Ερώτηση του 8.1 απαντήσατε ΝΑΙ. 

 
Τρόπος με τον οποίο ενημερώθηκαν τα 
πρόσωπα 

 

Συμπληρώνεται υποχρεωτικώς εφόσον στην 1η 
Ερώτηση του 8.1 απαντήσατε ΝΑΙ. 
Ενδεικτικοί τρόποι: Τηλέφωνο, E-mail, 
παραδοσιακό ταχυδρομείο κ.ά.) 

 
Τεκμηρίωση ενημέρωσης (υποβολή  - ως 
συνημμένο - του αρχείου που εστάλη προς 
ενημέρωση στα πρόσωπα) 

 

Επισύναψη αρχείου (πχ. PDF, DOC, DOCX, JPG, 
open document …). Επισυνάπτεται 
υποχρεωτικώς εφόσον στην 1η Ερώτηση του 8.1 
απαντήσατε ΝΑΙ. 

 
Ημερομηνία στην οποία θα ενημερώσετε τα 
πρόσωπα (έτος/μήνας/μέρα ή 
ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ, αν δεν έχει προσδιοριστεί) 

 

Συμπληρώνεται υποχρεωτικώς εφόσον στην 1η 
Ερώτηση του 8.1 απαντήσατε ΌΧΙ ΑΚΟΜΗ, ΑΛΛΑ 
ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ 

 
Λόγος για τον οποίο δεν έχετε  ενημερώσει τα 
πρόσωπα  
 

Συμπληρώνεται υποχρεωτικώς εφόσον στην 1η  
Ερώτηση του 8.1 απαντήσατε ΌΧΙ. 
Πιθανοί λόγοι: 
1) Εφαρμόσατε κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα προστασίας, τα οποία 
εφαρμόστηκαν στα επηρεαζόμενα από την 
παραβίαση προσωπικά δεδομένα, κυρίως μέτρα 
που καθιστούν μη κατανοητά τα προσωπικά 
δεδομένα σε όσους δεν είναι προς τούτο 
εξουσιοδοτημένοι, όπως η κρυπτογράφηση 
2) Λάβατε στη συνέχεια μέτρα που 
διασφαλίζουν ότι δεν είναι πλέον πιθανό να 
προκύψει υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα 
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και τις ελευθερίες των προσώπων 
3) Η εξατομικευμένη ενημέρωση προϋποθέτει 
δυσανάλογες προσπάθειες 

 
Περιγραφή των μέτρων που εφαρμόσατε, 
βάσει των οποίων συντρέχει ο ως άνω λόγος  
 

Συμπληρώνεται υποχρεωτικώς εφόσον στην 1η 
Ερώτηση του 8.1 απαντήσατε ΌΧΙ. 

 
Περιγραφή της ενημέρωσης των προσώπων 
που έγινε με δημόσια ανακοίνωση ή με 
παρόμοιο μέτρο 
 

Συμπληρώνεται υποχρεωτικώς εφόσον στην 1η 
Ερώτηση του 8.1 απαντήσατε ΌΧΙ, και ως λόγο 
για τη μη ενημέρωση δηλώσατε ότι η 
εξατομικευμένη ενημέρωση προϋποθέτει 
δυσανάλογες προσπάθειες 

 

8.2 Μέτρα για την αντιμετώπιση του περιστατικού 
 
Περιγραφή των μέτρων που λήφθηκαν για την 
αντιμετώπιση της παραβίασης 
 

 

8.3 Διασυνοριακό περιστατικό και άλλα θέματα 
 
Η εν λόγω γνωστοποίηση αφορά περιστατικό 
παραβίασης που επηρεάζει πρόσωπα σε 
πολλά Κράτη Μέλη και υποβάλλεται στην 
επικεφαλής εποπτική Αρχή; (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

 

Άλλα Κράτη Μέλη που αφορά το εν λόγω 
περιστατικό 
 

Συμπληρώνεται υποχρεωτικώς εφόσον στην 1η 
Ερώτηση του 8.3 απαντήσατε ΝΑΙ 

 
Γνωστοποιήσατε ή προτίθεστε να 
γνωστοποιήσετε το περιστατικό και σε άλλα 
επηρεαζόμενα Κράτη Μέλη; (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Εάν ναι, να παραθέσετε τα Κράτη Μέλη, με 
ειδική αναφορά στο Κράτος όπου βρίσκεται η 
επικεφαλής εποπτική Αρχή  

 
Γνωστοποιήσατε ή προτίθεστε να 
γνωστοποιήσετε το περιστατικό και σε Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων κράτους εκτός ΕΕ; 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Εάν ναι, να παραθέσετε τα Κράτη εκτός EE 

 

Γνωστοποιήσατε ή προτίθεστε να 
γνωστοποιήσετε το περιστατικό και σε άλλο 
Όργανο ή Αρχή βάσει διατάξεων άλλων από 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
 

Εάν ναι, να παραθέσετε την Αρχή/Όργανο, 
καθώς και τη διάταξη βάσει της οποίας 
υποβάλατε ή θα υποβάλετε τη γνωστοποίηση 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με το αρ. 33 του  Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

 

1. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων 
Επωνυμία/Ονοματεπώνυμο: 
Αριθμός ΓΕΜΗ: 
ΑΦΜ: 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 
Τηλέφωνο: 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

2. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (αν υπάρχει) 
Ονοματεπώνυμο: 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 
Τηλέφωνο: 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
 

Α/Α 
   

Χρόνος που λήφθηκε γνώση της 
παραβίασης 
 

   

Πηγή ενημέρωσης: 
 

   

Είδος παραβίασης 
(εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, 
διαθεσιμότητας) 
 

   

Πραγματικά περιστατικά 
 

   

Συνέπειες 
 

   

Ληφθέντα διορθωτικά μέτρα 
 

   

Γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ  
 

   

Λόγος μη γνωστοποίησης 
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Λόγος καθυστέρησης γνωστοποίησης 
 

   

Ανακοίνωση στα υποκείμενα 
 

   

Λόγος μη ανακοίνωσης 
 

   

Λόγος καθυστέρησης ανακοίνωσης 
 

   

Σύνδεσμος/ Τόπος όπου έχουν 
αποθηκευτεί σχετικές πληροφορίες 
 

   

 


