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Τα εργαλεία μας

» Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ.)

» Οδηγία (ΕΕ) 2016/680

» Ν. 4624/2019

» Ν. 3917/2011 (άρθρο 14)

» Κατευθυντήριες γραμμές ΕΣΠΔ (Guidelines 
3/2019 on processing of personal data through 
video devices)

» Οδηγία 1/2011 ΑΠΔΠΧ
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Σημεία «ελέγχου»

» Σκοπός επεξεργασίας – πεδίο εφαρμογής

» Αξιολόγηση νομιμότητας επεξεργασίας

» Αξιολόγηση νομιμότητας διαβίβασης σε τρίτους

» Ειδικές κατηγορίες δεδομένων

» Διαφάνεια – ενημέρωση υποκειμένων

» Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

» Χρονικός περιορισμός

» Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

» Εκτίμηση αντικτύπου
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Πεδίο εφαρμογής
Σκοπός επεξεργασίας

Οδηγία 680/2019

Συστήματα βιντεοεπιτήρησης από αρχές επιβολής 
του νόμου (διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη 
ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων, περιλαμβανομένων της προστασίας 
από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της 
αποτροπής τους.)

ΓΚΠΔ

Συστήματα βιντεοεπιτήρησης μπορεί να χρησιμοποιούνται για 
πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς:
• Προστασία προσώπων και αγαθών
• Παροχή υπηρεσιών υγείας
• Ανάλυση δραστηριότητας αθλητή
• Webcams (τουριστική προβολή)
• Drones (αναψυχή – κάλυψη εκδήλωσης)
• ……
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Δημόσιοι χώροι: Σκοποί άρ. 14. ν. 3917/2011 μόνο από δημόσιες αρχές
α) διαφύλαξη εθνικής άμυνας
β) προστασία πολιτεύματος, αποτροπή εγκλημάτων προδοσίας της χώρας, 
γ) αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων που συνιστούν επιβουλή της δημόσιας τάξης, 
δ) αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων βίας, εμπορίας ναρκωτικών, κοινώς επικίνδυνων 

εγκλημάτων, εγκλημάτων κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών και εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας…

ε) διαχείριση της κυκλοφορίας.
… ή εφόσον υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις (παρ. 7)

 Εξαίρεση οικιακών δραστηριοτήτων

N. 4624/2019

Σκοποί που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
ΓΚΠΔ ή Οδηγίας 680/2019



Νομικές βάσεις για την επεξεργασία

» Υπέρτερο έννομο συμφέρον (ΓΚΠΔ 6.1.στ)

» Εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας (ΓΚΠΔ 6.1.ε, άρ. 8 οδηγία 2016/680)
⋄ Τι σημαίνει το άρθρο 5 του ν. 4624/2019; Εφαρμόζεται για τους 

σκοπούς της οδηγίας; Εφαρμόζεται για τους σκοπούς του ΓΚΠΔ;
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Αδύνατη ή πολύ δύσκολη εφαρμογή

» Συγκατάθεση

» Σύμβαση

» Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση

» Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος



Το υπέρτερο έννομο συμφέρον

» Τεκμηρίωση εννόμου συμφέροντος

» Τεκμηρίωση αναγκαιότητας (αρχή ελαχιστοποίησης)

» Στάθμιση (με αρχή αναλογικότητας)
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Έννομο Συμφέρον Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δικαιώματα και συμφέροντα των 
επιτηρούμενων φυσικών προσώπων

Κίνδυνος που ο υπεύθυνος θέλει να αντιμετωπίσει 
σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό
• Επακριβής σκοπός: ανάλυση και τεκμηρίωση 
• Κίνδυνοι ασφάλειας: Ανάλυση και τεκμηρίωση 

από πλευρά υπευθύνου

• Ποιοι επηρεάζονται; 
• Τι δραστηριότητα κάνουν; 
• Θίγονται «θεμελιώδη δικαιώματα»; 
• Ποιοι οι «κίνδυνοι» και οι 

«επιπτώσεις»  για  τα υποκείμενα δεδομένων;

Έννομο συμφέρον: Περιορισμός σε χώρους ευθύνης του υπεύθυνου επεξεργασίας
Αναγκαιότητα: Έχουν εξαντληθεί ηπιότερα μέτρα;
Ελαχιστοποίηση: Περιορισμός καμερών μόνο στις απολύτως απαραίτητες
Οδηγία 1/2011 ΑΠΔΠΧ: Καθοδήγηση για συχνές περιπτώσεις



Εκπλήρωση καθήκοντος προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας 

» Απαιτείται διάταξη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά!
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ΓΚΠΔ (αρ. 6 παρ. 2): Τα Κ-Μ μπορούν να θεσπίζουν πιο ειδικές διατάξεις για 

την προσαρμογή της εφαρμογής των 6.1.γ&ε του ΓΚΠΔ

• ειδικές απαιτήσεις για την επεξεργασία

• άλλα μέτρα προς εξασφάλιση σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας

ΓΚΠΔ (αρ. 6 παρ. 3):

• Η βάση για την επεξεργασία ορίζεται σύμφωνα με διάταξη νόμου (εθνική ή ΕΕ). 

• Η επεξεργασία να είναι αναγκαία για την εκπλήρωση καθήκοντος….

Οδηγία 2016/680 (αρ. 8 παρ. 1):

• στόχοι της επεξεργασίας

• δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που υποβάλλονται σε επεξεργασία 

• σκοποί της επεξεργασίας 

» Η διάταξη μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για την 
προσαρμογή της εφαρμογής των κανόνων του ΓΚΠΔ

ΓΚΠΔ (αρ. 6 παρ. 3):

• γενικές προϋποθέσεις για το σύννομο της επεξεργασίας

• είδη των δεδομένων - υποκείμενα των δεδομένων

• οντότητες και σκοπούς κοινοποίησης

• περιορισμός σκοπού

• περίοδοι αποθήκευσης

• πράξεις και διαδικασίες επεξεργασίας



Εκπλήρωση καθήκοντος προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας 

» Οι φορείς οφείλουν να αναζητούν τη διάταξη που απαιτεί η εφαρμογή της 
νομικής βάσης στη δική τους νομοθεσία και όχι στο ΓΚΠΔ ή στο ν. 4624/2019

» Σε δημόσιους χώρους ο ν. 3917/2011 παρέχει νομική βάση αλλά…
⋄ Όσο δεν εκδίδεται το ΠΔ που προβλέπεται στο άρ. 14 παρ. 4 η διάταξη 

μένει ανενεργή και περιορίζει τη δυνατότητα του δημοσίου (π.χ. 
Αστυνομία) να τη χρησιμοποιεί

⋄ Οι «μεταβατικές» διατάξεις που εξαιρούσαν από την εποπτεία της 
ΑΠΔΠΧ τη λειτουργία των συστημάτων βιντεοπιτήρησης για σκοπούς 
της Αστυνομίας είναι:
⋄ Ανεφάρμοστες;
⋄ Αντίθετες με την Οδηγία 2016/680;
⋄ Αντίθετες με ΕΣΔΑ; (Γνμ. 1/2009, 2/2010)
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Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

» Η διαβίβαση είναι μια πράξη επεξεργασίας! (ΓΚΠΔ αρ. 4.2 «…κοινολόγηση με διαβίβαση…»)
⋄ Ως προς αυτή εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ (δεν είναι ερώτηση…)
⋄ Ποιο το νόημα του αρ. 26 ν. 4624/2019;

⋄ Μπορεί να σταθεί αυτοτελώς;
⋄ Μπορεί να θεωρηθεί ως εξειδίκευση κανόνων επεξεργασίας; (κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 2 ΓΚΠΔ)

» Αντίστοιχα, μπορεί να νομιμοποιηθεί χρήση για άλλο σκοπό;
⋄ Ποιο το νόημα των άρθρων 24-25 του ν. 4624/2019;
⋄ Από πού απορρέει η δυνατότητα του Κ-Μ να τα νομοθετήσει;

» Απαραίτητο να προσδιορίζονται εκ των προτέρων οι αποδέκτες. Κάθε άλλη 
διαβίβαση αξιολογείται ξεχωριστά, ως προς τη συμβατότητα.
⋄ Υποβοήθηση από άρθρο 9 οδηγίας 1/2011
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Διαφάνεια – ενημέρωση υποκειμένων

» Πλέον απαραίτητη η πολυεπίπεδη ενημέρωση
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Δικαιώματα υποκειμένων

» Ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ικανοποιεί το σύνολο των 
δικαιωμάτων του ΓΚΠΔ

» Καθοδήγηση από ΕΣΠΔ (3/2019)

» Το κόστος ικανοποίησης δικαιωμάτων πρέπει να συνεκτιμάται στην απόφαση 
για τη λειτουργία καμερών

» Μπορεί να εφαρμοστούν οι περιορισμοί των άρθρων 31-35 του ν. 4624/2019;
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ΓΚΠΔ (αρ. 23): …μπορεί να περιορίζει μέσω νομοθετικού μέτρου το πεδίο εφαρμογής των 

υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων…

• Παρ. 1: προσδιορισμός (με ευρύτητα) σκοπών περιορισμού

• Παρ. 2:  …κάθε νομοθετικό μέτρο περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις τουλάχιστον για:

α) ...σκοπούς ή κατηγορίες επεξεργασίας, β) κατηγορίες δεδομένων, γ) πεδίο εφαρμογής 

περιορισμών, δ) εγγυήσεις, ε) ειδική περιγραφή υπευθύνου επεξεργασίας, στ) περιόδους 

αποθήκευσης, ζ) κινδύνους, η) δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον περιορισμό



Πόσο ορθά 
αξιοποιήθηκαν οι 
«ρήτρες ευελιξίας» 

και οι «ρήτρες 
ανοίγματος»;

Επίσης, πόσο δυσνόητο είναι 
το νέο πλαίσιο για τους DPOs;
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Ο δρόμος για τη «συμμόρφωση»
» Προσδιορισμός σκοπού

⋄ Εξέταση – τεκμηρίωση αναγκών υπεύθυνου επεξεργασίας

» Επιλογή και τεκμηρίωση κατάλληλης νομικής βάσης
⋄ 3/2019 ΕΣΠΔ – 1/2011 ΑΠΔΠΧ
⋄ Περιορισμός σκοπού για εργαζόμενους - απαγόρευση χρήσης για αξιολόγηση αποδοτικότητας 

(άρ. 27 παρ. 7 ν. 4624/2019)

» Αναγκαιότητα – αναλογικότητα στην πράξη
⋄ 3/2019 ΕΣΠΔ  - αρ. 5, 6 και ειδικό μέρος 1/2011 ΑΠΔΠΧ

» Διαφάνεια – ενημέρωση υποκειμένων
⋄ 3/2019 ΕΣΠΔ

» Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
⋄ 3/2019 ΕΣΠΔ – 1/2011 ΑΠΔΠΧ

» Χρονικός περιορισμός
⋄ Κατ’ αρχήν έως 15 μέρες (1/2011 ΑΠΔΠΧ)
⋄ Ειδική αιτιολόγηση για παραπάνω

» Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας - εκτίμηση αντικτύπου
⋄ 3/2019 ΕΣΠΔ
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“Είναι αυτονόητο ότι, κατά την 
εφαρμογή του ν. 4624/2019 από την 

Αρχή, οι διατάξεις του θα 
ερμηνεύονται στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ 
και το κύρος τους θα εξετάζεται από 

την άποψη της συμμόρφωσης προς τον 
ΓΚΠΔ και την ορθή ενσωμάτωση της 

Οδηγίας.”
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Ευχαριστώ!
Ερωτήσεις;
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