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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωµάτων και των θεµελιωδών
ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως:
α) “∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα”, κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο
των δεδοµένων. ∆εν λογίζονται ως δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής
φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν µπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα
υποκείµενα των δεδοµένων.
β) “Ευαίσθητα δεδοµένα”, τα δεδοµένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση,
στα πολιτικά φρονήµατα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συµµετοχή σε
συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή,
στα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συµµετοχή σε συναφείς µε τα
ανωτέρω ενώσεις προσώπων.
Ειδικά για τα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες δύναται να επιτραπεί η
δηµοσιοποίηση µόνον από την εισαγγελική αρχή για τα αδικήµατα που αναφέρονται στο
εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 µε διάταξη του αρµόδιου Εισαγγελέα
Πρωτοδικών ή του Εισαγγελέα Εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεµεί στο Εφετείο. Η
δηµοσιοποίηση αυτή αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων,
των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσµιακών οµάδων και προς ευχερέστερη πραγµάτωση της
αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασµό των παραπάνω αδικηµάτων.
γ) “Υποκείµενο των δεδοµένων”, το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα,
και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή µπορεί να
προσδιορισθεί αµέσως ή εµµέσως, ιδίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός η
περισσότερων συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη
φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.
δ) “Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα” (“επεξεργασία”), κάθε εργασία ή
σειρά εργασιών που πραγµατοποιείται, από το ∆ηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο µε ή χωρίς τη βοήθεια
αυτοµατοποιηµένων µεθόδων και εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα,
όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση,
η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση, η συσχέτιση ή
ο συνδυασµός, η διασύνδεση, η δέσµευση (κλείδωµα), η διαγραφή, η καταστροφή.
ε) “Αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα” (“αρχείο”), κάθε διαρθρωµένο σύνολο
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά µε γνώµονα συγκεκριµένα
κριτήρια.
στ) “∆ιασύνδεση”, µορφή επεξεργασίας που συνίσταται στην δυνατότητα συσχέτισης των
δεδοµένων ενός αρχείου µε δεδοµένα αρχείου ή αρχείων που τηρούνται από άλλον ή
άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για
άλλο σκοπό.
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ζ) “Υπεύθυνος επεξεργασίας”, οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο
επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος
της επεξεργασίας καθορίζονται µε διατάξεις νόµου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή
κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων
γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.
η) “Εκτελών την επεξεργασία”, οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα για λογαριασµό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός.
θ) “Τρίτος”, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε
άλλος οργανισµός, εκτός από το υποκείµενο των δεδοµένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας
και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άµεση εποπτεία ή για λογαριασµό του υπεύθυνου
επεξεργασίας.
ι) “Αποδέκτης”, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή
οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, στον οποίο ανακοινώνονται ή µεταδίδονται τα δεδοµένα,
ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι.
ια) “Συγκατάθεση” του υποκειµένου των δεδοµένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική
δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται µε τρόπο σαφή, και εν πλήρη επιγνώσει, και µε την
οποία, το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται να
αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το
αφορούν. Η ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της
επεξεργασίας, τα δεδοµένα ή τις κατηγορίες δεδοµένων που αφορά η επεξεργασία, τους
αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και
το όνοµα, την επωνυµία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν
εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδροµικό
αποτέλεσµα.
ιβ) “Αρχή”, η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα που θεσπίζεται στο
κεφάλαιο ∆΄ του παρόντος νόµου.
*** Οι περιπτώσεις β και ε του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκαν ως άνω σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 18 Ν. 3471/2006, ΦΕΚ
133Α/2006.
*** Σύµφωνα µε το άρθρο 2 Ν. 3471/2006, πέραν των ορισµών που περιλαµβάνονται
στο παρόν άρθρο, λαµβανοµένων δε υπόψη των ορισµών του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α'
13), νοούνται, για τους σκοπούς του νόµου αυτού, και οι αναφερόµενοι στο άρθρο 2 Ν.
3741/2006.
*** Η περίπτωση β του παρόντος άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 Ν.
3471/2006, τροποποιήθηκε ως άνω σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3625/2007
(ΦΕΚ Α/290).
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στην εν όλω ή εν µέρει αυτοµατοποιηµένη
επεξεργασία καθώς και στη µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, τα οποία περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται στην επεξεργασία δεδοµένων η οποία
πραγµατοποιείται:
α) από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή
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οικιακών,
β) από τις δικαστικές – εισαγγελικές αρχές και τις υπηρεσίες που ενεργούν υπό την
άµεση εποπτεία τους στο πλαίσιο της απονοµής της δικαιοσύνης ή για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας τους µε σκοπό τη βεβαίωση εγκληµάτων,
που τιµωρούνται ως κακουργήµατα ή πληµµελήµατα µε δόλο και ιδίως εγκληµάτων
κατά της ζωής, κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, κατά της προσωπικής ελευθερίας, κατά της ιδιοκτησίας, κατά των
περιουσιακών δικαιωµάτων, παραβάσεων της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, επιβουλής
της δηµόσιας τάξης, ως και τελουµένων σε βάρος ανηλίκων θυµάτων.
Ως προς τα ανωτέρω εφαρµόζονται οι ισχύουσες ουσιαστικές και δικονοµικές ποινικές
διατάξεις.
Στις περιπτώσεις άσκησης από τους πολίτες του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι κατά το
άρθρο 11 του Συντάγµατος επιτρέπεται η απλή λειτουργία συσκευών καταγραφής ήχου
ή εικόνας ή άλλων ειδικών τεχνικών µέσων µε σκοπό την καταγραφή εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του επόµενου εδαφίου.
Η καταγραφή ήχου ή εικόνας µε οποιασδήποτε τεχνικής µορφής συσκευές µε σκοπό τη
βεβαίωση τέλεσης των παραπάνω εγκληµάτων γίνεται µόνον κατόπιν εντολής
εκπροσώπου της εισαγγελικής αρχής και εφόσον επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη
δηµόσια τάξη και ασφάλεια.
Σκοπός της καταγραφής αυτής είναι µόνον η χρησιµοποίηση του βεβαιούντος την
τέλεση των εγκληµάτων υλικού ως αποδεικτικού στοιχείου ενώπιον οποιασδήποτε
ανακριτικής, εισαγγελικής αρχής και δικαστηρίου. Η επεξεργασία κάθε άλλου υλικού
που δεν είναι αναγκαίο προς εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού για τη βεβαίωση των
εγκληµάτων απαγορεύεται, το δε σχετικό υλικό καταστρέφεται µε πράξη του αρµόδιου
Εισαγγελέα.
γ) από δηµόσια αρχή µε τη λειτουργία ειδικών τεχνικών µέσων καταγραφής ήχου ή
εικόνας σε δηµόσιους χώρους για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του κράτους, της
άµυνας, της δηµόσιας ασφάλειας, για την οποία είναι αρµόδια, και ιδίως για την
προστασία προσώπων και πραγµάτων, καθώς και για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
Το υλικό που συλλέγεται από τα ανωτέρω µέσα, εφόσον δεν εµπίπτει στην περίπτωση
β΄, τηρείται για χρονικό διάστηµα επτά (7) ηµερών, µετά το πέρας των οποίων
καταστρέφεται µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα. Η παράβαση των διατάξεων του
προηγούµενου εδαφίου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν δεν
τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
3. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε κάθε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον
αυτή εκτελείται:
α) Από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία, εγκατεστηµένο στην
Ελληνική Επικράτεια ή σε τόπο όπου βάσει του δηµοσίου διεθνούς δικαίου
εφαρµόζεται το ελληνικό δίκαιο.
β) Από υπεύθυνο επεξεργασίας που δεν είναι εγκατεστηµένος στην επικράτεια
Κράτους- Μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης ή κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, αλλά τρίτης χώρας και για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα προσφεύγει σε µέσα, αυτοµατοποιηµένα ή όχι, ευρισκόµενα
στην Ελληνική Επικράτεια, εκτός εάν τα µέσα αυτά χρησιµοποιούνται µόνο µε σκοπό
τη διέλευση από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να
υποδείξει µε γραπτή δήλωσή του προς την Αρχή εκπρόσωπο εγκατεστηµένο στην
Ελληνική Επικράτεια, ο οποίος υποκαθίσταται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του
υπεύθυνου, χωρίς ο τελευταίος αυτός να απαλλάσσεται από τυχόν ιδιαίτερη ευθύνη
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του. Το αυτό ισχύει και όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καλύπτεται από ετεροδικία,
ασυλία ή άλλο λόγο που κωλύει την ποινική δίωξη.
*** Το πρώην στοιχείο γ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου αναριθµήθηκε ως στοιχείο β µετά την
κατάργηση του πρώην στοιχείου β σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 3471/2006.(ΦΕΚ
Α/133/2006)
*** Το πρώτο εδάφιο στο νέο στοιχείο β (πρώην γ) της παρ. 3 του παρόντος άρθρου
τροποποιήθηκε ως άνω σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 3471/2006.
*** Στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, όπως είχε αντικατασταθεί µε την παράγραφο 1 του
άρθρου όγδοου του Ν. 3625/2007 (ΦΕΚ Α/290/2007) προστέθηκε η περίπτωση γ’, σύµφωνα µε το
άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 3783/2009, (ΦΕΚ Α/136/2009).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 4
Χαρακτηριστικά δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόµιµης επεξεργασίας πρέπει :
α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεµιτό και νόµιµο για καθορισµένους, σαφείς και
νόµιµους σκοπούς και να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη επεξεργασία ενόψει των
σκοπών αυτών.
β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν
όψει των σκοπών της επεξεργασίας.
γ) Να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενηµέρωση.
δ) Να διατηρούνται σε µορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισµό της ταυτότητας των
υποκειµένων τους µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, κατά την κρίση
της Αρχής, για την πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της
επεξεργασίας τους. Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής, η Αρχή µπορεί, µε
αιτιολογηµένη απόφασή της, να επιτρέπει τη διατήρηση δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα για ιστορικούς επιστηµονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, εφ΄ όσον κρίνει ότι
δεν θίγονται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση τα δικαιώµατα των υποκειµένων τους ή
και τρίτων.
2. Η τήρηση των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου βαρύνει τον υπεύθυνο
επεξεργασίας. ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί ή υφίστανται
επεξεργασία κατά παράβαση της προηγούµενης παραγράφου καταστρέφονται µε ευθύνη
του υπεύθυνου επεξεργασίας. Η Αρχή, εάν εξακριβώσει αυτεπαγγέλτως ή µετά από σχετική
καταγγελία παράβαση των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου, επιβάλλει την
διακοπή της συλλογής ή της επεξεργασίας και την καταστροφή των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που έχουν ήδη συλλεγεί ή τύχει επεξεργασίας.
*** Το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. δ της παρ. 1 καταργήθηκε µε την παρ. 1 άρθρου
20 Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α' 133)
*** Το δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου τίθενται σε
αντικατάσταση του πρώην πρώτου εδαφίου της ιδίας παραγράφου σύµφωνα µε το
άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 3471/2006.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις επεξεργασίας
1. Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται µόνον όταν το υποκείµενο
των δεδοµένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
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2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν:
α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύµβασης, στην οποία
συµβαλλόµενο µέρος είναι υποκείµενο δεδοµένων ή για τη λήψη µέτρων κατόπιν
αιτήσεως του υποκειµένου κατά το προσυµβατικό στάδιο.
β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου
επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόµο.
γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος του
υποκειµένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νοµική αδυναµία να δώσει τη
συγκατάθεσή του.
δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δηµόσιου συµφέροντος ή
έργου που εµπίπτει στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας και εκτελείται από δηµόσια
αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον
οποίο γνωστοποιούνται τα δεδοµένα.
ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννοµου
συµφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους
οποίους ανακοινώνονται τα δεδοµένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει
προφανώς των δικαιωµάτων και συµφερόντων των προσώπων στα οποία
αναφέρονται τα δεδοµένα και δεν θίγονται οι θεµελιώδεις ελευθερίες αυτών.
3. Η Αρχή µπορεί να εκδίδει ειδικούς κανόνες επεξεργασίας για τις πλέον συνήθεις
κατηγορίες επεξεργασιών και αρχείων, οι οποίες προφανώς δεν θίγουν τα δικαιώµατα και
τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα. Οι κατηγορίες αυτές
προσδιορίζονται µε κανονισµούς που καταρτίζει η Αρχή και κυρώνονται µε προεδρικά
διατάγµατα, τα οποία εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης.

1.
2.

3.
4.

Άρθρο 6
Γνωστοποίηση αρχείων
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αρχή, τη
σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας.
Με τη γνωστοποίηση της προηγούµενης παραγράφου ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει
απαραιτήτως να δηλώνει:
α) Το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία ή τον τίτλο του, και τη διεύθυνσή του.
(*** Παραλείπεται το δεύτερο εδάφιο ως µη ισχύον)
β) Τη διεύθυνση όπου είναι εγκατεστηµένο το αρχείο ή ο κύριος εξοπλισµός που
υποστηρίζει την επεξεργασία.
γ) Την περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
που περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο.
δ) Το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται ή πρόκειται να
υποστούν επεξεργασία ή περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο.
ε) Το χρονικό διάστηµα για το οποίο προτίθεται να εκτελεί την επεξεργασία ή να
διατηρήσει το αρχείο.
στ) Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ανακοινώνει ή ενδέχεται να
ανακοινώνει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.
ζ) Τις ενδεχόµενες διαβιβάσεις και το σκοπό της διαβίβασης δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες.
η) Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος και των µέτρων ασφαλείας του αρχείου ή
της επεξεργασίας.
θ) (∆ιαγράφηκε µε την παρ. 2 άρθρου 8 Ν. 2819/2000, ΦΕΚ Α' 84)
Τα στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου καταχωρίζονται στο Μητρώο Αρχείων και
Επεξεργασιών που τηρεί η Αρχή.
Κάθε µεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρέπει να
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γνωστοποιείται εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση από τον υπεύθυνο στην Αρχή.
*** Η περίπτωση α΄ της παρ.2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω
σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρ. 8 Ν.2819/2000, ΦΕΚ84Α/2000.
*** Η περίπτωση θ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου διεγράφη σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000.
*** Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α της παρ. 2 καταργήθηκε µε το άρθρο 21 Ν.
3471/2006 (ΦΕΚ Α'133)
Άρθρο 7
Επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων
1. Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων.
2. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων, καθώς
και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν
συντρέχουν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Το υποκείµενο έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του εκτός εάν η συγκατάθεση έχει
αποσπασθεί µε τρόπο που αντίκειται στο νόµο ή τα χρηστά ήθη ή νόµος ορίζει ότι η
συγκατάθεση δεν αίρει την απαγόρευση.
β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος του
υποκειµένου ή προβλεπόµενου από το νόµο συµφέροντος τρίτου, εάν το υποκείµενο
τελεί σε φυσική ή νοµική αδυναµία να δώσει τη συγκατάθεσή του.
γ) Η επεξεργασία αφορά δεδοµένα που δηµοσιοποιεί το ίδιο το υποκείµενο ή είναι
αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώµατος ενώπιον
δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου.
δ) Η επεξεργασία αφορά θέµατα υγείας και εκτελείται από πρόσωπο που ασχολείται κατ’
επάγγελµα µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε καθήκον εχεµύθειας ή σε
συναφείς κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για
την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας.
ε) Η επεξεργασία εκτελείται από ∆ηµόσια Αρχή και είναι αναγκαία είτε αα) για λόγους
εθνικής ασφάλειας είτε ββ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών εγκληµατολογικής ή
σωφρονιστικής πολιτικής και αφορά τη διακρίβωση εγκληµάτων, ποινικές καταδίκες ή
µέτρα ασφαλείας είτε γγ) για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας είτε δδ) για την
άσκηση δηµόσιου φορολογικού ελέγχου ή δηµόσιου ελέγχου κοινωνικών παροχών.
στ) Η επεξεργασία πραγµατοποιείται για ερευνητικούς και επιστηµονικούς αποκλειστικά
σκοπούς και υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυµία και λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα
µέτρα για την προστασία των δικαιωµάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται.
ζ) Η επεξεργασία αφορά δεδοµένα δηµοσίων προσώπων, εφόσον αυτά συνδέονται µε την
άσκηση δηµοσίου λειτουργήµατος ή τη διαχείριση συµφερόντων τρίτων, και
πραγµατοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος.
Η άδεια της αρχής χορηγείται µόνο εφόσον η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία
για την εξασφάλιση του δικαιώµατος πληροφόρησης επί θεµάτων δηµοσίου
ενδιαφέροντος καθώς και στο πλαίσιο καλλιτεχνικής έκφρασης και εφόσον δεν
παραβιάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωµα προστασίας της ιδιωτικής και
οικογενειακής ζωής.
3.
Η Αρχή χορηγεί άδεια συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων, καθώς και
άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας σχετικού αρχείου, ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου
επεξεργασίας. Εφ’ όσον η Αρχή διαπιστώσει ότι πραγµατοποιείται επεξεργασία ευαίσθητων
δεδοµένων, η γνωστοποίηση αρχείου, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος νόµου, επέχει
θέση αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας. Η Αρχή µπορεί να επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις
για την αποτελεσµατικότερη προστασία του δικαιώµατος ιδιωτικής ζωής των υποκειµένων ή
τρίτων. Πριν χορηγήσει την άδεια, η Αρχή καλεί σε ακρόαση τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον
εκπρόσωπο του και τον εκτελούντα την επεξεργασία.
4. Η άδεια εκδίδεται για ορισµένο χρόνο, ανάλογα µε τον σκοπό της επεξεργασίας. Μπορεί να
ανανεωθεί ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας.
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5. Η άδεια περιέχει απαραιτήτως:
α) Το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία ή τον τίτλο καθώς και τη διεύθυνση του υπεύθυνου
επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του.
β) Τη διεύθυνση όπου είναι εγκατεστηµένο το αρχείο.
γ) Το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που επιτρέπεται να περιληφθούν στο
αρχείο.
δ) Το χρονικό διάστηµα για το οποίο χορηγείται η άδεια.
ε) Τους τυχόν όρους και προϋποθέσεις που έχει επιβάλει η Αρχή για την ίδρυση και
λειτουργία του αρχείου.
στ) Την υποχρέωση γνωστοποίησής του ή των αποδεκτών ευθύς ως εξατοµικευτούν.
6. Αντίγραφο της άδειας καταχωρίζεται στο Μητρώο Αδειών που διατηρεί η Αρχή.
7. Κάθε µεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 γνωστοποιείται χωρίς
καθυστέρηση στην Αρχή.
***Η περίπτωση γ΄ της παρ.2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε την
παρ. 1 άρθρ. 34 Ν. 2915/2001, ΦΕΚ 109Α/2001, η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρ. 34 Ν. 2915/2001 και η
υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 3156/2003, ΦΕΚ 157Α/2003, και προσετέθη
υποπερίπτωση δδ΄.
*** Το στοιχείο β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου τροποποιήθηκε ως άνω σύµφωνα µε το
άρθρο 22 παρ. 1 Ν. 3471/2006.
*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 καταργήθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 22 Ν. 3471/2006.
*** Για τον καθορισµό των παραβόλων, βλέπε την υπ΄αριθ. 121/2001 απόφαση του
Προέδρου της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β/1345)

Άρθρο 7Α
Απαλλαγή υποχρέωσης γνωστοποίησης
και λήψης άδειας
1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου
6 και από την υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 του παρόντος νόµου στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Όταν η επεξεργασία πραγµατοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται
άµεσα µε σχέση εργασίας ή έργου ή µε παροχή υπηρεσιών στο δηµόσιο τοµέα και είναι
αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλει ο νόµος ή για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων από τις παραπάνω σχέσεις και το υποκείµενο έχει προηγουµένως
ενηµερωθεί.
β) Όταν η επεξεργασία αφορά πελάτες ή προµηθευτές, εφόσον τα δεδοµένα δεν
διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Για την εφαρµογή της παρούσας
διάταξης τα δικαστήρια και οι δηµόσιες αρχές δεν λογίζονται ως τρίτοι, εφόσον τη
διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόµος ή δικαστική απόφαση. ∆εν απαλλάσσονται
από την υποχρέωση γνωστοποίησης οι ασφαλιστικές εταιρείες για όλους τους κλάδους
ασφάλισης, οι φαρµακευτικές εταιρείες, οι εταιρείες εµπορίας πληροφοριών και τα
χρηµατοπιστωτικά νοµικά πρόσωπα, όπως οι τράπεζες και οι εταιρείες έκδοσης
πιστωτικών καρτών.
γ) Όταν η επεξεργασία γίνεται από σωµατεία, εταιρείες, ενώσεις προσώπων και πολιτικά
κόµµατα και αφορά δεδοµένα των µελών ή εταιρειών τους, εφόσον αυτοί έχουν δώσει
την συγκατάθεσή τους και τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε
τρίτους. ∆εν λογίζονται τρίτοι τα µέλη ή εταίροι, εφόσον η διαβίβαση γίνεται προς
αυτούς για τους σκοπούς των ως άνω νοµικών προσώπων ή ενώσεων, ούτε τα
δικαστήρια και οι δηµόσιες αρχές, εφόσον τη διαβίβαση επιβάλλει νόµος ή δικαστική
απόφαση.
δ) Όταν η επεξεργασία αφορά δεδοµένα υγείας και γίνεται από ιατρούς ή άλλα πρόσωπα
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που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεσµεύεται από το
ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο που προβλέπει νόµος ή κώδικας δεοντολογίας και
τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Για την εφαρµογή της
παρούσας διάταξης τα δικαστήρια και οι δηµόσιες αρχές δεν λογίζονται ως τρίτοι,
εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόµος ή δικαστική απόφαση. ∆εν
εµπίπτουν στην απαλλαγή της παρούσας διάταξης τα νοµικά πρόσωπα ή οργανισµοί
που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως κλινικές, νοσοκοµεία, κέντρα αποθεραπείας και
αποτοξίνωσης, ασφαλιστικά ταµεία και ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και οι
υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όταν η επεξεργασία
διεξάγεται στο πλαίσιο προγραµµάτων τηλεϊατρικής ή παροχής ιατρικών υπηρεσιών
µέσω δικτύου.
ε) Όταν η επεξεργασία γίνεται από δικηγόρους, συµβολαιογράφους, άµισθους
υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιµελητές ή εταιρείες των προσώπων αυτών και
αφορά στην παροχή νοµικών υπηρεσιών προς πελάτες τους, εφόσον ο υπεύθυνος
επεξεργασίας και τα µέλη των εταιρειών δεσµεύονται από υποχρέωση απορρήτου που
προβλέπει νόµος και τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους,
εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο και συνδέεται άµεσα µε την
εκπλήρωση εντολής του πελάτη.
στ) Όταν η επεξεργασία γίνεται από δικαστικές αρχές ή υπηρεσίες εκτός από τις λοιπές
αρχές του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 στο πλαίσιο απονοµής της
δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας τους.
2. Σε όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο υπεύθυνος
επεξεργασίας υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο παρών νόµος και
υποχρεούται να συµµορφώνεται µε ειδικούς κανόνες επεξεργασίας που η Αρχή εκδίδει
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.
3. Οι προθεσµίες των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 2472/1997 παρατείνονται
έως την 21η Ιανουαρίου 2001.
***Το άρθρο 7Α προσετέθη µε την παρ. 4 άρθρ. 8 Ν.2819/2000 ΦΕΚ 84Α/2000.
***Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω
σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρ. 34 του Ν. 2915/2001.
*** Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όπως προστέθηκε µε το άρθρο
10 Ν. 3090/2002, ΦΕΚ Α 329/24.12.2002, συµπληρώθηκε ως άνω σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρ. 8 Ν. 3625/2007(ΦΕΚ Α/290)
*** Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου δ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τροποποιήθηκε
ως άνω σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 Ν. 3471/2006.
*** Το στοιχείο ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τροποποιήθηκε ως άνω σύµφωνα µε
το άρθρο 23 παρ. 2 Ν. 3471/2006.
*** Το στοιχείο στ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τροποποιήθηκε ως άνω σύµφωνα
µε το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3625/2007(ΦΕΚ Α/290).
Άρθρο 8
∆ιασύνδεση αρχείων
1. ∆ιασύνδεση αρχείων επιτρέπεται µόνον υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Κάθε διασύνδεση γνωστοποιείται στην Αρχή µε δήλωση την οποία υποβάλλουν από κοινού
οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας που διασυνδέει δύο ή περισσότερα
αρχεία που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς.
3.Εάν ένα τουλάχιστον από τα αρχεία που πρόκειται να διασυνδεθούν περιέχει ευαίσθητα
δεδοµένα, ή εάν η διασύνδεση έχει ως συνέπεια την αποκάλυψη ευαίσθητων δεδοµένων, ή εάν
για την πραγµατοποίηση της διασύνδεσης, πρόκειται να γίνει χρήση ενιαίου κωδικού αριθµού,
η διασύνδεση επιτρέπεται µόνον µε προηγούµενη άδεια της Αρχής (άδεια διασύνδεσης).
4. Η άδεια διασύνδεσης της προηγούµενης παραγράφου χορηγείται ύστερα από ακρόαση των
υπεύθυνων επεξεργασίας των αρχείων και περιέχει απαραιτήτως:
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α) Τον σκοπό για τον οποίο η διασύνδεση θεωρείται αναγκαία.
β) Το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά η διασύνδεση.
γ) Το χρονικό διάστηµα για το οποίο επιτρέπεται η διασύνδεση.
δ) Τους τυχόν όρους και προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότερη προστασία των
δικαιωµάτων και ελευθεριών και ιδίως του δικαιώµατος ιδιωτικής ζωής των υποκειµένων ή
τρίτων.
5. Η άδεια διασύνδεσης µπορεί να ανανεωθεί ύστερα από αίτηση των υπεύθυνων επεξεργασίας.
6.Οι δηλώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθώς και αντίγραφα των αδειών διασύνδεσης
καταχωρίζονται στο Μητρώο ∆ιασυνδέσεων που τηρεί η Αρχή.
Άρθρο 9
∆ιασυνοριακή ροή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ελεύθερη:
α) προς χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) προς χώρα µη µέλος της Ευρωπαικής Ένωσης, µετά από άδεια της Αρχής που παρέχεται
εάν κρίνει ότι η εν λόγω χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Προς τούτο,
λαµβάνει υπόψη ιδιώς τη φύση των δεδοµένων, τους σκοπούς και τη διάρκεια της
επεξεργασίας, τους σχετικούς γενικούς και ειδικούς κανόνες δικαίου, τους κώδικες
δεοντολογίας, τα µέτρα ασφαλείας για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
καθώς και το επίπεδο προστασίας των χωρών προέλευσης, διέλευσης και τελικού
προορισµού των δεδοµένων. ∆εν απαιτείται άδεια της Αρχής εφόσον η Ευρωπαική
Επιτροπή έχει αποφανθεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 31 παρ. 2 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ
του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995, ότι η χώρα
αυτή εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, κατά την έννοια της παρ. 2 του
άρθρου 25 της ανωτέρω Οδηγίας.
2. Η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς χώρα που δεν ανήκει στην
Ευρωπαϊκή ΄Ένωση και η οποία δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας,
επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, µε άδεια της Αρχής, εφ’ όσον συντρέχει µία ή περισσότερες από
τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) Το υποκείµενο των δεδοµένων έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη διαβίβαση, εκτός εάν
η συγκατάθεση έχει αποσπασθεί µε τρόπο που να αντίκειται στο νόµο ή τα χρηστά ήθη.
β) Η διαβίβαση είναι απαραίτητη i) για τη διασφάλιση ζωτικού συµφέροντος του
υποκειµένου των δεδοµένων, εφ΄όσον αυτό τελεί σε φυσική ή νοµική αδυναµία να
δώσει τη συγκατάθεσή του, ή ii) για τη συνοµολόγηση και εκτέλεση σύµβασης µεταξύ
αυτού και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή µεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας και
τρίτου προς το συµφέρον του υποκειµένου των δεδοµένων, ή iii) για την εκτέλεση
προσυµβατικών µέτρων που έχουν ληφθεί κατ΄αίτηση του υποκειµένου των
δεδοµένων.
γ) Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την αντιµετώπιση εξαιρετικής ανάγκης και τη
διαφύλαξη υπέρτερου δηµόσιου συµφέροντος, ιδίως για την εκτέλεση συµβάσεων
συνεργασίας µε δηµόσιες αρχές της άλλης χώρας, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας
παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεµελιωδών
ελευθεριών και την άσκηση των σχετικών δικαιωµάτων.
δ) Η διαβίβαση είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώµατος
ενώπιον του δικαστηρίου.
ε) Η µετάδοση πραγµατοποιείται από δηµόσιο µητρώο, το οποίο κατά το νόµο
προορίζεται για την παροχή πληροφοριών στο κοινό και είναι προσιτό στο κοινό ή σε
κάθε πρόσωπο που αποδεικνύει έννοµο συµφέρον, εφόσον στη συγκεκριµένη
περίπτωση πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο µητρώο.
στ) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων των υποκειµένων και την άσκηση των σχετικών δικαιωµάτων
τους, όταν οι εγγυήσεις προκύπτουν από συµβατικές ρήτρες, σύµφωνες µε τις
ρυθµίσεις του παρόντος νόµου. ∆εν απαιτείται άδεια εάν η Ευρωπαική Επιτροπή
έκρινε, κατά το άρθρο 26 παρ. 4 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, ότι ορισµένες συµβατικές
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ρήτρες παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
3. Στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων η Αρχή ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τις αντίστοιχες Αρχές των άλλων κρατών µελών: α) όταν θεωρεί ότι µία χώρα
δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας και β) για τις άδειες που χορηγεί κατ'
εφαρµογήν της παραγράφου 2 στοιχείο στ'.
*** Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε το άρθρο 24
παρ. 1 Ν. 3471/2006.
*** Η περ. ii του στοιχ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω
σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 3471/2006.
*** Στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου προστέθηκε στοιχείο στ ως άνω σύµφωνα µε το
άρθρο 24 παρ. 3 Ν. 3471/2006.
*** Η παρ. 3 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε το άρθρο 24
παρ. 4 Ν. 3471/2006.

1.
2.
3.

4.

Άρθρο 10
Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας
Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. ∆ιεξάγεται
αποκλειστικά και µόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και µόνον κατ’ εντολή του.
Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να επιλέγει πρόσωπα
µε αντίστοιχα επαγγελµατικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς
τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά
µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε
άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Αυτά τα µέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο
ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των
δεδοµένων που είναι αντικείµενο της επεξεργασίας. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, η
Αρχή παρέχει οδηγίες ή εκδίδει κανονιστικές πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 ι' για
τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τον βαθµό ασφαλείας των δεδοµένων και των
υπολογιστικών και επικοινωνιακών υποδοµών, τα µέτρα ασφάλειας που είναι αναγκαίο να
λαµβάνονται για κάθε κατηγορία και επεξεργασία δεδοµένων, καθώς και για τη χρήση
τεχνολογιών ενίσχυσης της ιδιωτικότητας.
Αν η επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασµό του υπεύθυνου από πρόσωπο µη εξαρτώµενο
από αυτόν, η σχετική ανάθεση γίνεται υποχρεωτικά εγγράφως. Η ανάθεση προβλέπει
υποχρεωτικά ότι ο ενεργών την επεξεργασία την διεξάγει µόνο κατ’ εντολή του υπεύθυνου
και ότι οι λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου βαρύνουν αναλόγως και αυτόν.
*** Το εδάφιο 3 της παρ. 3 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα
µε το άρθρο 25 Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α/133).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 11
∆ικαίωµα ενηµέρωσης
1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, να ενηµερώνει µε τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείµενο για τα εξής
τουλάχιστον στοιχεία:
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α. την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του
β. το σκοπό της επεξεργασίας.
γ. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων.
δ. την ύπαρξη του δικαιώµατος πρόσβασης
2. Εάν για τη συλλογή των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος επεξεργασίας
ζητεί τη συνδροµή του υποκειµένου, οφείλει να το ενηµερώνει ειδικώς και εγγράφως για τα
στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και για τα δικαιώµατά του, σύµφωνα µε τα
άρθρα 11 έως και 13 του παρόντος νόµου. Με την αυτή ενηµέρωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας
γνωστοποιεί στο υποκείµενο εάν υποχρεούται ή όχι να παράσχει τη συνδροµή του, µε βάση
ποιες διατάξεις, καθώς και για τις τυχόν συνέπειες της αρνήσεώς του.
3. Εάν τα δεδοµένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείµενο ενηµερώνεται για την
ανακοίνωση πριν από αυτούς.
4. Με απόφαση της Αρχής, µπορεί να αρθεί εν όλω ή εν µέρει η υποχρέωση ενηµέρωσης
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3, εφόσον η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών
εγκληµάτων. Σε επείγουσες περιπτώσεις η άρση της υποχρέωσης ενηµέρωσης µπορεί να γίνει
µε προσωρινή, άµεσα εκτελεστή, απόφαση του Προέδρου, ο οποίος πρέπει να συγκαλέσει το
συντοµότερο την Αρχή για την έκδοση οριστικής απόφασης επί του θέµατος.
5. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων εκ των άρθρων 12 και 13, η υποχρέωση ενηµέρωσης
δεν υφίσταται όταν η συλλογή γίνεται αποκλειστικά για δηµοσιογραφικούς σκοπούς και αφορά
δηµόσια πρόσωπα.
*** Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 4
άρθρ. 34 Ν. 2915/2001 ΦΕΚ 109Α/2001.
*** Για την υποχρέωση της ενηµέρωσης του υποκειµένου από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας βλέπε την υπ΄ αριθ. 1/1999 κανονιστική πράξη της Αρχής Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β/555)

Άρθρο 12
∆ικαίωµα πρόσβασης
1. Καθένας έχει δικαίωµα να γνωρίζει εάν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν
αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας. Προς τούτο, ο υπεύθυνος
επεξεργασίας, έχει υποχρέωση να του απαντήσει εγγράφως.
2. Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να ζητεί και να λαµβάνει από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες
πληροφορίες:
α) Όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την προέλευσή
τους.
β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την προηγούµενη
ενηµέρωση ή πληροφόρησή του.
δ)Τη λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας. Το δικαίωµα πρόσβασης µπορεί να
ασκείται από το υποκείµενο των δεδοµένων και µε τη συνδροµή ειδικού.
ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσµευση (κλείδωµα) των δεδοµένων
των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδοµένων, και
στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδοµένα, κάθε
διόρθωσης, διαγραφής ή δέσµευσης (κλειδώµατος) που διενεργείται σύµφωνα µε την
περίπτωση ε, εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες
προσπάθειες.
3. Το δικαίωµα της προηγούµενης παραγράφου και τα δικαιώµατα του άρθρου 13 ασκούνται
µε την υποβολή της σχετικής αίτησης στον υπεύθυνο της επεξεργασίας και ταυτόχρονη
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καταβολή χρηµατικού ποσού, το ύψος του οποίου, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλο
συναφές ζήτηµα ρυθµίζονται µε απόφαση της Αρχής. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον
αιτούντα εάν το αίτηµα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδοµένων κριθεί βάσιµο είτε από τον
υπεύθυνο της επεξεργασίας είτε από την Αρχή, σε περίπτωση προσφυγής του σ' αυτήν. Ο
υπεύθυνος έχει υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να χορηγήσει στον αιτούντα, χωρίς
καθυστέρηση δωρεάν και σε γλώσσα κατανοητή, αντίγραφο του διορθωµένου µέρους της
επεξεργασίας που τον αφορά.
4. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών ή εάν η
απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να
προσφύγει στην Αρχή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνηθεί να
ικανοποιήσει το αίτηµα του ενδιαφερόµενου, κοινοποιεί την απάντησή του στην Αρχή και
ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο ότι µπορεί να προσφύγει σε αυτήν.
5. Με απόφαση της Αρχής, ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας, η υποχρέωση
πληροφόρησης, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, µπορεί να αρθεί, εν όλω ή
εν µέρει, εφ’ όσον η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για λόγους
εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Στην περίπτωση αυτή
ο Πρόεδρος της Αρχής ή ο αναπληρωτής του προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και
έχει ελεύθερη πρόσβαση στο αρχείο.
6. ∆εδοµένα που αφορούν την υγεία γνωστοποιούνται στο υποκείµενο µέσω ιατρού.
*** Στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου προστέθηκαν οι περιπτώσεις ε και στ ως άνω
σύµφωνα µε το άρθρο 26 Ν. 3471/2006.
*** Σχετικά µε το ύψος του χρηµατικού ποσού της παρ. 3, εκδόθηκε η υπ΄αριθ.
122/2001 απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.
Άρθρο 13
∆ικαίωµα αντίρρησης
1. Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για
την επεξεργασία δεδοµένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον
υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτηµα για συγκεκριµένη ενέργεια, όπως
διόρθωση, προσωρινή µη χρησιµοποίηση, δέσµευση, µη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο υπεύθυνος
επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Στην απάντησή του οφείλει να ενηµερώσει
το υποκείµενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχοµένως, για τους λόγους που δεν
ικανοποίησε το αίτηµα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων πρέπει να
κοινοποιείται και στην Αρχή.
2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εµπροθέσµως ή η απάντησή του δεν είναι
ικανοποιητική, το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή και να
ζητήσει την εξέταση των αντιρρήσεών του. Εάν η Αρχή πιθανολογήσει ότι οι αντιρρήσεις
είναι εύλογες και ότι συντρέχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υποκειµένου από την συνέχιση
της επεξεργασίας, µπορεί να επιβάλλει την άµεση αναστολή της επεξεργασίας έως ότου
εκδώσει οριστική απόφαση επί των αντιρρήσεων.
3. Καθένας έχει δικαίωµα να δηλώσει στην Αρχή ότι δεδοµένα που τον αφορούν δεν επιθυµεί
να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για λόγους προώθησης
πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η Αρχή τηρεί µητρώο µε τα
στοιχεία ταυτότητας των ανωτέρω. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών αρχείων έχουν
την υποχρέωση να συµβουλεύονται πριν από κάθε επεξεργασία το εν λόγω µητρώο και να
διαγράφουν από το αρχείο τους τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 14
∆ικαίωµα προσωρινής δικαστικής προστασίας
1. Καθένας έχει δικαίωµα να ζητήσει από το αρµόδιο κάθε φορά δικαστήριο την άµεση
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αναστολή ή µη εφαρµογή πράξης ή απόφασης που τον θίγει, την οποία έχει λάβει
διοικητική αρχή, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση
προσώπων ή φυσικό πρόσωπο αποκλειστικά µε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία στοιχείων,
εφόσον η επεξεργασία αυτή αποβλέπει στην αξιολόγηση της προσωπικότητάς του και ιδίως
της αποδοτικότητάς του στην εργασία, της οικονοµικής φερεγγυότητάς του, της αξιοπιστίας
του και της εν γένει συµπεριφοράς του.
2. Το δικαίωµα του παρόντος άρθρου µπορεί να ικανοποιηθεί και όταν δεν συντρέχουν οι
λοιπές ουσιαστικές προϋποθέσεις της προσωρινής δικαστικής προστασίας, όπως
προβλέπονται κάθε φορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 15
Σύσταση - αποστολή - νοµική φύση
1. Συνιστάται Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή), µε αποστολή
την εποπτεία της εφαρµογής του παρόντος νόµου και άλλων ρυθµίσεων που αφορούν την
προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και
την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά.
2. Η Αρχή αποτελεί ανεξάρτητη δηµόσια αρχή, και εξυπηρετείται από δική της γραµµατεία. Η
Αρχή δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε διοικητικό έλεγχο. Κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους τα µέλη της Αρχής απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής
ανεξαρτησίας. Η Αρχή υπάγεται στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και εδρεύει στην Αθήνα.
3. Οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται σε ειδικό φορέα, που
ενσωµατώνεται στον ετήσιο Προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. ∆ιατάκτης της
δαπάνης είναι ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.
*** Οι παρ.2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ. 15 άρθρ. 13 Ν.2703/1999
Α72
του ως άνω νόµου.
Άρθρο 16
Συγκρότηση της Αρχής
1. Η Αρχή συγκροτείται από έναν δικαστικό λειτουργό βαθµού Συµβούλου της Επικρατείας ή
αντίστοιχου και άνω, ως Πρόεδρο, και έξι µέλη ως εξής:
(α) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ΑΕΙ σε γνωστικό αντικείµενο του δικαίου.
(β) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ΑΕΙ σε γνωστικό αντικείµενο της
πληροφορικής.
(γ) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι.
(δ, ε, στ) Τρία πρόσωπα κύρους και εµπειρίας στον τοµέα της προστασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Ο δικαστικός λειτουργός - Πρόεδρος και οι καθηγητές - µέλη µπορεί να είναι εν
ενεργεία ή µη.
“Στα µέλη της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα επιτρέπεται
η άσκηση καθηκόντων µέλους διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. µε καθεστώς πλήρους ή
µερικής απασχόλησης.»
*** Το άνω εντός «» εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 14 Ν. 3068/2002, ΦΕΚ Α
274/14.11.2002.
(2. Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα από
εισήγηση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης. Εάν για τη θέση του Προέδρου επιλεγεί εν ενεργεία
δικαστικός λειτουργός, απαιτείται απόφαση του οικείου Ανώτατου ∆ικαστικού
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Συµβουλίου. Με την ίδια διαδικασία επιλέγεται και διορίζεται ο αναπληρωτής του
Προέδρου.
3. Τα µέλη της Αρχής διορίζονται µε την εξής διαδικασία: ο Υπουργό ∆ικαιοσύνης
υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής πρόταση για το διορισµό των έξι τακτικών µελών της
Αρχής και των ισάριθµων αναπληρωτών τους. Η πρόταση περιλαµβάνει διπλάσιο αριθµό
υποψηφίων. Ο Πρόεδρος της Βουλής διαβιβάζει την πρόταση στην Επιτροπή Θεσµών και
∆ιαφάνειας, η οποία διατυπώνει γνώµη. Τα τακτικά µέλη της Αρχής και οι αντίστοιχοι
αναπληρωτές τους επιλέγονται από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων. Οι επιλεγέντες
διορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.)
(Οι παράγραφοι 2 και 3 καταργήθηκαν σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 5 του ν.
3051/2002 και ισχύουν οι γενικές διατάξεις του ως άνω νόµου)
4. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Αρχής διορίζονται µε θητεία. Η θητεία τους είναι τετραετής
και µπορεί να ανανεωθεί µία µόνο φορά. Κανείς δεν µπορεί να υπηρετήσει συνολικά
περισσότερο από οκτώ (8) χρόνια. Η σύνθεση των έξι µελών της Αρχής ανανεώνεται κατά
το ήµισυ ανά διετία.
Kατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η θητεία των έξι (6) µελών της Αρχής είναι
τετραετής. Μετά τη δεύτερη συγκρότηση της Αρχής γίνεται κλήρωση µεταξύ των έξι
τακτικών µελών της, ώστε τρία να έχουν τετραετή θητεία και τρία διετή.
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 άρθρο 11
Ν.2623/1998.
5. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Αρχής διορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές, οι οποίοι
πρέπει να διαθέτουν τις αυτές ιδιότητες και προσόντα. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και
των µελών µετέχουν στις συνεδριάσεις της Αρχής µόνο σε περίπτωση προσωρινής
απουσίας ή κωλύµατος του αντίστοιχου τακτικού. Με απόφασή του ο Πρόεδρος της Αρχής
αναθέτει ειδικά καθήκοντα στους αναπληρωτές. «Οπότε οι τελευταίοι µετέχουν στη
συνεδρίαση µε ψήφο ανεξάρτητα από την παράλληλη παρουσία του τακτικού µέλους». Η
θητεία του κάθε αναπληρωτή είναι ίση µε τη θητεία του αντίστοιχου τακτικού.
*** Το εντός «»άνω εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.1 άρθρο 47 Ν.2721/1999 ΦΕΚ Α 112.
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Άρθρο 17
Κωλύµατα - ασυµβίβαστα µελών της Αρχής
1. ∆εν µπορεί να διορισθεί µέλος της Αρχής :
α) Υπουργός, υφυπουργός, γενικός γραµµατέας υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής
γραµµατείας και βουλευτής.
β) ∆ιοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή ασκών
διευθυντικά καθήκοντα εν γένει σε επιχείρηση η οποία παράγει, µεταποιεί, διαθέτει ή
εµπορεύεται υλικά χρησιµοποιούµενα στην πληροφορική ή τις τηλεπικοινωνίες ή
παρέχει υπηρεσίες σχετικές µε την πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες ή την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και οι συνδεόµενοι µε
σύµβαση έργου µε τέτοια επιχείρηση.
2. Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του µέλους της Αρχής όποιος, µετά το διορισµό
του :
α) Αποκτά µία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυµα διορισµού, σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο.
β) Προβαίνει σε πράξεις ή αναλαµβάνει οποιαδήποτε εργασία ή έργο ή αποκτά άλλη
ιδιότητα που, κατά την κρίση της Αρχής, δεν συµβιβάζονται µε τα καθήκοντά του ως
µέλους της Αρχής.
3. Στην διαπίστωση των ασυµβίβαστων της προηγούµενης παραγράφου προβαίνει η Αρχή,
χωρίς συµµετοχή του µέλους της, στο πρόσωπο του οποίου ενδέχεται να συντρέχει το
ασυµβίβαστο. Η Αρχή αποφασίζει ύστερα από ακρόαση του εν λόγω µέλους. Την
διαδικασία κινεί είτε ο Πρόεδρος της Αρχής είτε ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης.
4. Απώλεια της ιδιότητας βάσει της οποίας µέλος της Αρχής διορίσθηκε, σύµφωνα µε την
παρ.1 του άρθρου 18 του παρόντος νόµου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του αν
οφείλεται σε αµετάκλητη πειθαρχική ή ποινική καταδίκη.
Άρθρο 18
Υποχρεώσεις και δικαιώµατα µελών της Αρχής
1 Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα µέλη της Αρχής υπακούουν στη συνείδησή
τους και το νόµο. Υπόκεινται στο καθήκον εχεµύθειας. Ως µάρτυρες ή πραγµατογνώµονες
µπορούν να καταθέτουν στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά και µόνο την τήρηση των
διατάξεων του παρόντος νόµου από υπεύθυνους επεξεργασίας. Το καθήκον εχεµύθειας
υφίσταται και µετά την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των µελών της Αρχής.
2 Oι µηνιαίες αποδοχές του Προέδρου της Αρχής είναι αντίστοιχες µε το σύνολο των
εκάστοτε µηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, των
δε µελών της Αρχής αντίστοιχες µε το σαράντα τοις εκατό (40%) των αποδοχών του
Προέδρου κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Οι αποδοχές των αναπληρωτών του
Προέδρου και των µελών της Αρχής είναι αντίστοιχες µε το 1/3 των µηνιαίων αποδοχών
του Προέδρου και των τακτικών µελών της Αρχής και καταβάλλονται σε αυτούς εφόσον
κατά βεβαίωση του Προέδρου της Αρχής προσέφεραν κατά τη διάρκεια του µηνός
υπηρεσία πλην της τυχόν συµµετοχής τους σε συνεδριάσεις της Αρχής. Η αποζηµίωση του
Προέδρου, των µελών της Αρχής και του Γραµµατέα για κάθε συνεδρίαση στην οποία
µετέχουν ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Οικονοµικών. Οι
διατάξεις για τις δαπάνες κινήσεως των µετακινούµενων προσώπων µε εντολή του
∆ηµοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας που ισχύουν κάθε φορά έχουν εφαρµογή και για την
µετακίνηση των µελών και των υπαλλήλων της Αρχής. Ο Πρόεδρος της Αρχής εκδίδει τις
σχετικές εντολές µετακίνησης. Η ισχύς των παραπάνω διατάξεων αρχίζει από την έναρξη
λειτουργίας της Αρχής.
3 Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον παρόντα νόµο, τα µέλη
της Αρχής υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική αγωγή ασκεί ενώπιον του
πειθαρχικού συµβουλίου ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης για τον Πρόεδρο και τα µέλη της Αρχής
και ο Πρόεδρος της Αρχής για τα µέλη της. Το πειθαρχικό συµβούλιο συντίθεται από έναν
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Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρο, έναν Αρεοπαγίτη, ένα
Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δύο Καθηγητές Α.Ε.Ι. σε γνωστικό αντικείµενο
του δικαίου. Χρέη γραµµατέα του συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Αρχής. Ο πρόεδρος,
τα µέλη και ο γραµµατέας του συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές. Για τα
µέλη του συµβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου
ανώτατου δικαστικού συµβουλίου. Το συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
∆ικαιοσύνης µε τριετή θητεία. Το συµβούλιο συνεδριάζει µε την παρουσία τεσσάρων
τουλάχιστον µελών, µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, και
αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του προέδρου. Αν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώµες, οι ακολουθούντες την
ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις επικρατέστερες. Το πειθαρχικό
συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό την απαλλαγή ή την παύση του
εγκαλουµένου. Η αµοιβή του προέδρου, των µελών και του γραµµατέα του συµβουλίου
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως.
Μέλος της Αρχής που, κατά παράβαση του παρόντος νόµου, γνωστοποιεί µε οποιονδήποτε
τρόπο δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι προσιτά σε αυτό λόγω της υπηρεσίας
του ή αφήνει άλλον να λάβει γνώση αυτών, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2)
ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών έως δέκα
εκατοµµυρίων (10.000.000) δραχµών. Αν όµως τέλεσε την πράξη µε σκοπό να προσπορίσει
στον εαυτό του ή σε άλλο αθέµιτο όφελος ή να βλάψει άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη. Αν η
πράξη του πρώτου εδαφίου τελέστηκε από αµέλεια επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον
τριών (3) µηνών και χρηµατική ποινή.
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 4 άρθρ. 11 Ν.2623/1998 Α139.
Άρθρο 19
Αρµοδιότητες, λειτουργία και αποφάσεις της Αρχής
1. Η Αρχή έχει τις εξής ιδίως αρµοδιότητες :
α) Εκδίδει οδηγίες προς τον σκοπό ενιαίας εφαρµογής των ρυθµίσεων που αφορούν την
προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
β) Καλεί και επικουρεί τα επαγγελµατικά σωµατεία και τις λοιπές ενώσεις φυσικών ή
νοµικών προσώπων που διατηρούν αρχεία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην
κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας για την αποτελεσµατικότερη προστασία της
ιδιωτικής ζωής και των εν γένει δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών των φυσικών
προσώπων στον τοµέα της δραστηριότητάς τους.
γ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους τυχόν
εκπροσώπους τους και δίδει κατά την κρίση της δηµοσιότητα σε αυτές.
δ) Χορηγεί τις άδειες που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου και καθορίζει το
ύψος των σχετικών παραβόλων.
ε) Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόµου στις αρµόδιες
διοικητικές και δικαστικές αρχές.
στ) Επιβάλλει τις κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόµου διοικητικές κυρώσεις.
ζ) Αναθέτει σε µέλος ή µέλη της τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων.
η) Ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας διοικητικούς ελέγχους στο πλαίσιο των
οποίων ελέγχονται η τεχνολογική υποδοµή και άλλα, αυτοµατοποιηµένα ή µη, µέσα
που υποστηρίζουν την επεξεργασία των δεδοµένων. Έχει προς τούτο δικαίωµα
προσβάσεως στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και συλλογής κάθε πληροφορίας
για τους σκοπούς του ελέγχου, χωρίς να µπορεί να της αντιταχθεί κανενός είδους
απόρρητο. Κατ’ εξαίρεση, η Αρχή δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας
συνεργατών που περιέχονται σε αρχεία που τηρούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή
για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Τον έλεγχο διενεργεί µέλος ή µέλη
της Αρχής ή υπάλληλος του κλάδου των ελεγκτών της Γραµµατείας, ειδικά προς τούτο
εντεταλµένος από τον Πρόεδρο της Αρχής. Κατά τον έλεγχο αρχείων που τηρούνται
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για λόγους εθνικής ασφαλείας, παρίσταται αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος της Αρχής.
θ) Γνωµοδοτεί για κάθε ρύθµιση που αφορά την επεξεργασία και προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα.
ι) Εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθµιση ειδικών, τεχνικών και λεπτοµερειακών
θεµάτων, στα οποία αναφέρεται ο παρών νόµος.
ια) Ανακοινώνει στη Βουλή παραβάσεις των ρυθµίσεων που αφορούν την προστασία του
ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
ιβ) Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής της κατά το
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Στην έκθεση επισηµαίνονται και οι τυχόν
ενδεικνυόµενες νοµοθετικές µεταβολές στον τοµέα της προστασίας του ατόµου από
την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Η έκθεση υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο της Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρωθυπουργό και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε ευθύνη της Αρχής, η οποία µπορεί να δώσει και
άλλου είδους δηµοσιότητα στην έκθεση.
ιγ) Εξετάζει τα παράπονα των υποκειµένων των δεδοµένων σχετικά µε την εφαρµογή του
νόµου και την προστασία των δικαιωµάτων τους, όταν αυτά θίγονται από την
επεξεργασία δεδοµένων που τους αφορούν. Εξετάζει επίσης αιτήσεις του υπευθύνου
επεξεργασίας µε τις οποίες ζητείται ο έλεγχος και η εξακρίβωση της νοµιµότητας της
επεξεργασίας. Η Αρχή µπορεί να θέτει στο αρχείο αιτήσεις ή παράπονα που κρίνονται
προδήλως αόριστα, αβάσιµα ή υποβάλλονται καταχρηστικώς ή ανωνύµως. Η Αρχή
ενηµερώνει τα υποκείµενα των δεδοµένων και τους αιτούντες για τις ενέργειές της.
ιδ) Συνεργάζεται µε αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του Συµβουλίου της Ευρώπης σε ζητήµατα σχετικά µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της.
ιε) Ασκεί ανεξάρτητο έλεγχο στο εθνικό τµήµα του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν,
σύµφωνα µε το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Σύµβασης Εφαρµογής της Συµφωνίας
Σένγκεν (ν. 2514/1997 ΦΕΚ 140 Α'), ασκεί τις αρµοδιότητες της εθνικής εποπτικής
αρχής που προβλέπεται στο άρθρο 23 της Σύµβασης ΕΥΡΩΠΟΛ (ν. 2605/1998 ΦΕΚ
88 Α'), και τις αρµοδιότητες της εθνικής εποπτικής αρχής που προβλέπεται στο άρθρο
17 της Σύµβασης για τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τοµέα (ν.
2706/1999 ΦΕΚ 77 Α'), καθώς και τις αρµοδιότητες εποπτείας που προκύπτουν από
οποιαδήποτε άλλη διεθνή συµφωνία.
2. Η Αρχή συνεδριάζει τακτικώς ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συνεδριάζει
εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση δύο τουλάχιστον µελών της. Οι
αποφάσεις της Αρχής λαµβάνονται µε πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων µελών της. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.
3. Η Αρχή καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας της, µε τον οποίο ρυθµίζονται ιδίως η
κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών της, η προηγούµενη ακρόαση των
ενδιαφεροµένων, θέµατα πειθαρχικής διαδικασίας και ο τρόπος διεξαγωγής των κατά την
περίπτωση η’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ελέγχων.
«Η Αρχή µπορεί να συνεδριάζει και σε τµήµατα, συντιθέµενα από τρία τουλάχιστον
τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη και προεδρευόµενα από τον Πρόεδρο της Αρχής ή τον
αναπληρωτή του. Ο κανονισµός λειτουργίας της ρυθµίζει περαιτέρω τη σύνθεση, τους
όρους λειτουργίας των τµηµάτων και την κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ
ολοµέλειας και τµηµάτων. Αποφάσεις των τµηµάτων µπορεί να τροποποιούνται ή
ανακαλούνται από την ολοµέλεια».
4. Η Αρχή τηρεί τα ακόλουθα µητρώα :
α) Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, στο οποίο περιλαµβάνονται τα αρχεία και οι
επεξεργασίες που γνωστοποιούνται στην Αρχή.
β) Μητρώο Αδειών, στο οποίο περιλαµβάνονται οι άδειες που εκδίδει η Αρχή για την
ίδρυση και λειτουργία αρχείων που περιέχουν ευαίσθητα δεδοµένα.
γ) Μητρώο ∆ιασυνδέσεων, στο οποίο περιλαµβάνονται οι δηλώσεις και οι άδειες που
εκδίδει η Αρχή για τη διασύνδεση αρχείων.
δ) Μητρώο προσώπων που δεν επιθυµούν να περιλαµβάνονται σε αρχεία, τα οποία έχουν
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ως σκοπό την προώθηση προµήθειας αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως.
ε) Μητρώο Αδειών ∆ιαβίβασης, στο οποίο καταχωρίζονται οι άδειες διαβίβασης
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
στ) Μητρώο Απόρρητων Αρχείων, στο οποίο καταχωρίζονται, µε απόφαση της Αρχής
ύστερα από αίτηση του εκάστοτε υπεύθυνου επεξεργασίας, αρχεία που τηρούν τα
Υπουργεία Εθνικής Άµυνας και ∆ηµόσιας Τάξης καθώς και η Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών
εγκληµάτων. Στο Μητρώο Απόρρητων Αρχείων καταχωρίζονται και οι διασυνδέσεις
µε ένα τουλάχιστον αρχείο της περίπτωσης αυτής.
5. Καθένας έχει πρόσβαση στα υπό στοιχεία α, β, γ, δ και ε µητρώα της προηγούµενης
παραγράφου. Ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και µε απόφαση της Αρχής είναι
δυνατό να επιτραπεί εν όλω ή εν µέρει, η πρόσβαση και στο Μητρώο Απόρρητων Αρχείων.
Ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του και µε απόφαση
της Αρχής είναι δυνατόν να απαγορευθεί, εν όλω ή εν µέρει, η πρόσβαση στο Μητρώο
Αδειών ∆ιαβίβασης, εφ’ όσον από αυτήν θα προέκυπτε κίνδυνος για την ιδιωτική ζωή
τρίτου, την εθνική ασφάλεια, τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις.
6. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Αρχή ενώπιον κάθε άλλης αρχής, καθώς και σε επιτροπές
και οµάδες, συνεδριάσεις και συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και
άλλων διεθνών οργανισµών και οργάνων που προβλέπονται από διεθνείς συµβάσεις ή στις
οποίες µετέχουν εκπρόσωποι αντίστοιχων αρχών άλλων χωρών. Ο Πρόεδρος µπορεί να
αναθέτει την εκπροσώπηση της Αρχής σε µέλος της, αναπληρωτή ή και υπάλληλο του
κλάδου ελεγκτών της Γραµµατείας.
7. Στον Πρόεδρο της Αρχής ανήκει η ευθύνη της λειτουργίας της καθώς και της λειτουργίας
της Γραµµατείας. Ο Πρόεδρος µπορεί να εξουσιοδοτεί µέλος της Αρχής ή τον προϊστάµενο
της Γραµµατείας ή προϊστάµενο υπηρεσίας της Γραµµατείας να υπογράφει µε “εντολή
Προέδρου” έγγραφα, εντάλµατα πληρωµής ή άλλες πράξεις. Ο Πρόεδρος είναι ο
διοικητικός προϊστάµενος του προσωπικού της Γραµµατείας, ασκεί την επ’ αυτού
πειθαρχική εξουσία και µπορεί να επιβάλλει πειθαρχική ποινή το πολύ προστίµου ίσου
προς το ήµισυ των µηνιαίων αποδοχών του εγκαλουµένου.
7α. Όταν η προστασία του ατόµου από την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
επιβάλλει την άµεση λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος µπορεί, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφεροµένου, να εκδίδει προσωρινή διαταγή για άµεση, ολική ή µερική, αναστολή
της επεξεργασίας ή της λειτουργίας του αρχείου. Η διαταγή ισχύει µέχρι την έκδοση
της οριστικής απόφασης από την Αρχή. Την παραπάνω αρµοδιότητα έχει και η Αρχή,
όταν επιλαµβάνεται του θέµατος.
8. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Αρχής δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Οι λοιπές αποφάσεις της Αρχής ισχύουν από την έκδοση ή την κοινοποίησή
τους.
9. Ένδικα βοηθήµατα κατά των αποφάσεων της Αρχής µπορεί να ασκεί και το ∆ηµόσιο. Το
ένδικο βοήθηµα ασκεί ο κατά περίπτωση αρµόδιος υπουργός. «Σε κάθε δίκη που αφορά
απόφαση της Αρχής διάδικος είναι η ίδια, εκπροσωπούµενη από τον Πρόεδρο. Η
παράσταση στο δικαστήριο γίνεται είτε από µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
είτε από µέλος της Αρχής, τακτικό ή αναπληρωµατικό, ή ελεγκτή, που είναι δικηγόρος και
ενεργεί µε εντολή του Προέδρου χωρίς αµοιβή.»
10. Κάθε δηµόσια αρχή παρέχει τη συνδροµή της στην Αρχή.
*** Η περ. η της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε
το άρθρο 27 Ν. 3471/2006.
*** Η περ. ιγ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε
το άρθρο 28 Ν. 3471/2006.
*** Στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκε περίπτωση ιε ως άνω σύµφωνα µε
το άρθρο 29 Ν. 3471/2006.
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***Τα εντός «» εδάφια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου προστέθηκαν µε την
παρ. 5 του άρθρ. 34 του Ν. 2915/2001.
***Η παράγραφος 7α προστέθηκε µε την παρ. 6 του άρθρ. 34 του Ν. 2915/2001
παράγραφος 7α.
***Τα εντός «» εδάφια στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου προστέθηκαν µε την
παρ. 7 του άρθρ. 34 του Ν. 2915/2001.
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Άρθρο 20
Γραµµατεία της Αρχής
Η Αρχή εξυπηρετείται από Γραµµατεία. Η Γραµµατεία λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιευθύνσεως.
Η υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν
εκάστοτε για τους δηµόσιους διοικητικούς υπαλλήλους.
Η οργάνωση της Γραµµατείας, η διαίρεση της σε τµήµατα και γραφεία και οι επί µέρους
αρµοδιότητες τούτων, ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού κατά κλάδους και
ειδικότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που
εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης,
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, η οποία διατυπώνεται
µέσα σε δύο (2) µήνες από τη συγκρότησή της. Με το αυτό διάταγµα προβλέπεται
συγκρότηση, ως υπηρεσιακής µονάδας της Γραµµατείας, τµήµατος Ελεγκτών, η πρόσληψη
και η υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του οποίου ρυθµίζεται κατά παρέκκλιση από
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο προϊστάµενος της Γραµµατείας προέρχεται
υποχρεωτικά από τον κλάδο ελεγκτών. Ο αριθµός των θέσεων του πάσης φύσεως
προσωπικού της Γραµµατείας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30).
Ως υπάλληλοι του Τµήµατος Ελεγκτών της Γραµµατείας της Αρχής µπορούν να
προσλαµβάνονται και δικηγόροι, χωρίς να αποβάλλουν τη δικηγορική ιδιότητα, αλλά µε
αναστολή της ασκήσεως της δικηγορίας κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Η πλήρωση των θέσεων της Γραµµατείας γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις για την πρόσληψη δηµόσιων υπαλλήλων. Ειδικά για τους υπαλλήλους του
κλάδου ελεγκτών της Γραµµατείας η πρόσληψή τους γίνεται από την Αρχή, µε επιλογή ή
διαγωνισµό, ύστερα από προκήρυξή της.
Τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γραµµατείας κρίνονται από
υπηρεσιακό συµβούλιο, που συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου της Αρχής και
αποτελείται από δύο (2) µέλη της, έναν (1) υπάλληλο που ορίζεται από αυτήν και δύο (2)
αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις για τα υπηρεσιακά συµβούλια του προσωπικού των δηµόσιων
υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Οι τακτικοί υπάλληλοι της Γραµµατείας της Αρχής υπάγονται ως προς την επικουρική
ασφάλισή τους στο Ταµείο Αρωγής Προσωπικού Υπηρεσιών Αρµοδιότητος Υπουργείου
∆ικαιοσύνης. ΄Όσοι προέρχονται από άλλες υπηρεσίες µπορούν να διατηρήσουν τα ταµεία
ασφαλίσεως της προηγούµενης υπηρεσίας τους. Οι υπάλληλοι της Γραµµατείας
ασφαλίζονται υποχρεωτικώς στο Ταµείο Νοµικών, υπό τους αυτούς όρους µε τους οποίους
ασφαλίζονται και οι λοιποί έµµισθοι ασφαλισµένοι του. Οι διατάξεις της παραγράφου
αυτής έχουν εφαρµογή και επί των υπαλλήλων που µετατάσσονται στη Γραµµατεία της
Αρχής από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η πλήρωση των θέσεων προϊσταµένων
υπηρεσιακών µονάδων της Γραµµατείας, εκτός του Τµήµατος Ελεγκτών, γίνεται ύστερα
από προκήρυξη της Αρχής, είτε µε µετάταξη υπαλλήλων βαθµού Α’ ή αντίστοιχου του
∆ηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, είτε µε διορισµό. ∆ιορισµός γίνεται
µόνο στις θέσεις που δεν θα πληρωθούν µε µετάταξη. Η επιλογή των µετατασσοµένων ή
διοριζοµένων γίνεται από την Αρχή. Ο διορισµός των επιλεγοµένων από την Αρχή γίνεται
µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και η µετάταξη µε απόφαση του ίδιου και του
οικείου Υπουργού. Για την µετάταξη δεν απαιτείται γνώµη του οικείου υπηρεσιακού
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συµβουλίου της υπηρεσίας από την οποία µετατάσσεται ο υπάλληλος. Τον προϊστάµενο της
Γραµµατείας επιλέγει η Αρχή από τους υπαλλήλους του κλάδου ελεγκτών, κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.
7. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι λοιπές θέσεις της Γραµµατείας πληρούνται µε
τις προϋποθέσεις και την διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου. Προτιµούνται
υποψήφιοι που έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα πληροφορικής. Για τους
υπαλλήλους του κλάδου ελεγκτών ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
8. Ο χρόνος της προηγούµενης υπηρεσίας των µετατασσοµένων από νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.
9. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 εφαρµόζονται και επί των υπαλλήλων της
Γραµµατείας.
10. Στο προσωπικό της Γραµµατείας της Αρχής, πλέον του µισθού και των λοιπών επιδοµάτων
που καταβάλλονται κάθε φορά στους µόνιµους υπαλλήλους του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
µπορεί να καταβάλλεται και πρόσθετη αµοιβή που καθορίζεται κατά κατηγορία, µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης.
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε µε την παρ.5 άρθρο 11 Ν.2623/1998.
Βλ. επίσης και ΥΑ 3994/2004 (ΦΕΚ Β/1803) µε την οποία συνιστώνται 20 επιπλέον
θέσεις.
*** Η παρ.10 προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρο 13 Ν.2703/1999 ΦΕΚ Α΄ 72.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 21
∆ιοικητικές κυρώσεις
1. Η Αρχή επιβάλλει στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή στους τυχόν εκπροσώπους τους τις
ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν
από τον παρόντα νόµο και από κάθε άλλη ρύθµιση που αφορά την προστασία του ατόµου
από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα :
α) Προειδοποίηση, µε αποκλειστική προθεσµία για άρση της παράβασης.
β) Πρόστιµο ποσού από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) έως πενήντα εκατοµµύρια
(50.000.000) δραχµές.
γ) Προσωρινή ανάκληση άδειας.
δ) Οριστική ανάκληση άδειας.
ε) Καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή, επιστροφή ή κλείδωµα
(δέσµευση) των σχετικών δεδοµένων.
2. Οι υπό στοιχεία β, γ, δ και ε διοικητικές κυρώσεις της προηγούµενης παραγράφου
επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του
εκπροσώπου του. Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα της παράβασης που καταλογίζεται. Οι
υπό στοιχεία γ, δ και ε διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα
σοβαρής ή καθ’ υποτροπή παράβασης. Πρόστιµο µπορεί να επιβληθεί σωρευτικά και µε τις
υπό στοιχεία γ, δ και ε κυρώσεις. Εάν επιβληθεί η κύρωση της καταστροφής αρχείου, για
την καταστροφή ευθύνεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρχείου, στον οποίο µπορεί να
επιβληθεί και πρόστιµο για µη συµµόρφωση.
3. Τα ποσά των προστίµων της παρ. 1 µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του
Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση της Αρχής.
4. Οι πράξεις της Αρχής µε τις οποίες επιβάλλονται πρόστιµα συνιστούν εκτελεστό τίτλο
και επιδίδονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον τυχόν εκπρόσωπό του. Η είσπραξη των
προστίµων γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε).
*** Η περίπτωση ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω
σύµφωνα µε το άρθρο 30 Ν. 3471/2006.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. άρθρο 8 Ν. 3144/2003 σχ. µε Προστασία Ατοµικών
∆εδοµένων των εργαζοµένων και επιβολή κυρώσεων του παρόντος
***Με την παρ. 2 άρθρου 13 Ν. 2774/1999 (ΦΕΚ Α' 287) ορίστηκε ότι, υπεύθυνος
επεξεργασίας που δεν συµµορφώνεται µε τις πράξεις της Αρχής που επιβάλλουν τις
διοικητικές κυρώσεις των περιπτ. γ, δ και ε της παρ.1 του παρόντος άρθρου, τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον 1.000.000
έως 5.000.000 δρχ. - Σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρου 8 Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α' 111)
όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδοµένα κατά παράβαση
της παρ. 1 του ανωτέρου νόµου τιµωρούνται µε τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 22 του
παρόντος νόµου αντίστοιχα. Σε περίπτωση πρόκλησης περιουσιακής ή ηθικής βλάβης
εφαρµόζεται το παρόν άρθρο. Σύµφωνα µε την παρ. 4 άρθρου 13 Ν. 3471/2006, σε
περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 1 έως 17 του ανωτέρου νόµου, για
την τήρηση των οποίων αρµόδια είναι η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, αυτή επιβάλλει τις προβλεπόµενες από το παρόν άρθρο διοικητικές
κυρώσεις. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν. 3471/2006, για την τήρηση
των οποίων αρµόδια η Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, αυτή
επιβάλλει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 11 του Ν. 3115/2003 διοικητικές κυρώσεις.
Οι πράξεις της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Αρχής
∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, µε τις οποίες επιβάλλονται οι
διοικητικές κυρώσεις σε φορείς παροχής δηµοσίου δικτύου ή/και διαθέσιµης στο κοινό
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υπηρεσίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών, γνωστοποιούνται στην Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
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Άρθρο 22
Ποινικές κυρώσεις
Όποιος παραλείπει να γνωστοποιήσει στην Αρχή, κατά το άρθρο 6 του παρόντος νόµου τη
σύσταση και λειτουργία αρχείου ή οποιαδήποτε µεταβολή στους όρους και τις
προϋποθέσεις χορηγήσεως της άδειας που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 7 του
παρόντος νόµου, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή
τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών έως πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000)
δραχµών.
Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 7 του παρόντος νόµου διατηρεί αρχείο χωρίς άδεια ή
κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της άδειας της Αρχής, τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000) δραχµών έως πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών.
Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 8 του παρόντος νόµου προβαίνει σε διασύνδεση
αρχείων χωρίς να την γνωστοποιήσει στην Αρχή, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τριών (3)
ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών έως πέντε
εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών. Όποιος προβαίνει σε διασύνδεση αρχείων χωρίς την
άδεια της Αρχής, όπου αυτή απαιτείται ή κατά παράβαση των όρων της άδειας που του έχει
χορηγηθεί, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή
τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών έως πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000)
δραχµών.
Όποιος χωρίς δικαίωµα επεµβαίνει µε οποιονδήποτε τρόπο σε αρχείο δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα ή λαµβάνει γνώση των δεδοµένων αυτών ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει,
βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, µεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε µη
δικαιούµενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω
δεδοµένων, ή τα εκµεταλλεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο, τιµωρείται µε φυλάκιση και
χρηµατική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδοµένα µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός
(1) έτους και χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) έως δέκα
εκατοµµυρίων (10.000.000) δραχµών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλες
διατάξεις.
Υπεύθυνος επεξεργασίας που δεν συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της Αρχής που
εκδίδονται για την ικανοποίηση του δικαιώµατος πρόσβασης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του
άρθρου 12, για την ικανοποίηση του δικαιώµατος αντίρρησης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 13, καθώς και µε πράξεις επιβολής των διοικητικών κυρώσεων των περιπτώσεων
γ’, δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 21 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών
και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών έως πέντε
εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών. Με τις ποινές του προηγούµενου εδαφίου τιµωρείται ο
υπεύθυνος επεξεργασίας που διαβιβάζει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα κατά παράβαση
του άρθρου 9 καθώς και εκείνος που δεν συµµορφώνεται προς την δικαστική απόφαση του
άρθρου 14 του παρόντος νόµου.
Αν ο υπαίτιος των πράξεων των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου είχε σκοπό να
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, ή να βλάψει
τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δύο
εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών έως δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) δραχµών.
Αν από τις πράξεις των παρ. 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου προκλήθηκε κίνδυνος για
την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος ή για την εθνική ασφάλεια,
επιβάλλεται κάθειρξη και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000)
δραχµών έως δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) δραχµών.
Αν οι πράξεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου τελέσθηκαν από αµέλεια, επιβάλλεται
φυλάκιση έως τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή.
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αν υπεύθυνος επεξεργασίας δεν
είναι φυσικό πρόσωπο, ευθύνεται ο εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου ή ο επικεφαλής
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της δηµόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή οργανισµού αν ασκεί και ουσιαστικά τη διοίκηση ή
διεύθυνση αυτών.
10. Για τα εγκλήµατα του παρόντος άρθρου ο Πρόεδρος και τα µέλη της Αρχής καθώς και οι
προς τούτο ειδικά εντεταλµένοι υπάλληλοι του τµήµατος ελεγκτών της Γραµµατείας, είναι
ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και έχουν όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει σχετικά ο
Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας. Μπορούν να διενεργούν προανάκριση και χωρίς
εισαγγελική παραγγελία, όταν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργηµα ή πληµµέληµα ή
υπάρχει κίνδυνος από την αναβολή.
11. Για τα εγκλήµατα της παρ. 5 του παρόντος άρθρου καθώς επίσης και σε κάθε άλλη
περίπτωση όπου προηγήθηκε διοικητικός έλεγχος από την Αρχή, ο Πρόεδρος αυτής
ανακοινώνει γραπτώς στον αρµόδιο εισαγγελέα οτιδήποτε αποτέλεσε αντικείµενο έρευνας
από την Αρχή και διαβιβάζει σε αυτόν όλα τα στοιχεία και τις αποδείξεις.
12. Η προανάκριση για τα εγκλήµατα του παρόντος άρθρου περατώνεται µέσα σε δύο (2) το
πολύ µήνες από την άσκηση της ποινικής δίωξης και εφόσον υπάρχουν αποχρώσες
ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου σε δίκη, η δικάσιµος ορίζεται σε ηµέρα
που δεν απέχει περισσότερο από τρεις (3) µήνες από το πέρας της προανάκρισης ή αν η
παραποµπή έγινε µε βούλευµα δύο (2) µήνες από τότε που αυτό έγινε αµετάκλητο. Σε
περίπτωση εισαγωγής της υπόθεσης µε απευθείας κλήση του κατηγορουµένου στο
ακροατήριο δεν επιτρέπεται η προσφυγή κατά του κλητήριου θεσπίσµατος.
13. ∆εν επιτρέπεται αναβολή της δίκης για τα εγκλήµατα του παρόντος άρθρου παρά µόνον µία
φορά για εξαιρετικά σοβαρό λόγο. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται ρητή δικάσιµος, που δεν
απέχει περισσότερο από δύο (2) µήνες και η υπόθεση εκδικάζεται κατ’ εξαίρεση πρώτη.
14. Τα κακουργήµατα που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο υπάγονται στην αρµοδιότητα
του δικαστηρίου των εφετών.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 3 άρθρ. 13 Ν. 2774/1999, ΦΕΚ Α 287/22.12.1999
«Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα»,
ορίζεται ότι:
«Οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 14 του άρθρου 22 του ν. 2472/1997
εφαρµόζονται και επί των πράξεων των προηγουµένων παραγράφων».
Σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρου 8 Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α' 111), όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή
επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδοµένα κατά παράβαση της παρ.1 του ανωτέρου νόµου τιµωρούνται
µε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 21 του
παρόντος νόµου και του παρόντος άρθρου αντίστοιχα. Σε περίπτωση πρόκλησης περιουσιακής ή
ηθικής βλάβης εφαρµόζεται το άρθρο 23 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 23
Αστική ευθύνη
1. Φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που κατά παράβαση του παρόντος
νόµου, προκαλεί περιουσιακή βλάβη, υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση. Αν προκάλεσε ηθική
βλάβη, υποχρεούται σε χρηµατική ικανοποίηση. Η ευθύνη υπάρχει και όταν ο υπόχρεος όφειλε να
γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον.
2. Η κατά το άρθρο 932 ΑΚ χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για παράβαση του
παρόντος νόµου ορίζεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών,
εκτός αν ζητήθηκε από τον ενάγοντα µικρότερο ποσό ή η παράβαση οφείλεται σε αµέλεια. Η
χρηµατική αυτή ικανοποίηση επιδικάζεται ανεξαρτήτως από την αιτούµενη αποζηµίωση για
περιουσιακή βλάβη.
3. Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου εκδικάζονται κατά τα άρθρα 664 - 676 του Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας, ανεξάρτητα από την τυχόν έκδοση ή µη απόφασης της Αρχής ή την τυχόν
άσκηση ποινικής δίωξης, καθώς και από την αναστολή ή αναβολή της για οποιοδήποτε λόγο. Η
απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την πρώτη συζήτηση στο
ακροατήριο.
*** Σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρου 8 Ν.3144/2003 (ΦΕΚ Α' 111), όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν
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ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδοµένα κατά παράβαση της παρ. 1 του ανωτέρου νόµου
τιµωρούνται µε τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων
21 και 22 του παρόντος νόµου αντίστοιχα. Σε περίπτωση πρόκλησης περιουσιακής ή ηθικής
βλάβης εφαρµόζεται το παρόν άρθρο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24
Υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας
1. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας αρχείων τα οποία λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, υποχρεούνται να υποβάλλουν την κατά το άρθρο 6 γνωστοποίηση
λειτουργίας στην Αρχή µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής.
2. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας αρχείων µε ευαίσθητα δεδοµένα,
τα οποία λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, προκειµένου να
εκδοθεί η κατά την παρ. 3 του άρθρου 7 άδεια.
3. Για αρχεία που λειτουργούν και επεξεργασίες που εκτελούνται κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να προβούν στην κατά την παρ. 1 του
άρθρου 11 ενηµέρωση των υποκειµένων µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη λειτουργίας
της Αρχής. Η ενηµέρωση, εφόσον αφορά µεγάλο αριθµό υποκειµένων µπορεί να γίνει και
δια του τύπου. Στην περίπτωση αυτή τις λεπτοµέρειες καθορίζει η Αρχή. Οι διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 11 έχουν εφαρµογή και εν προκειµένω.
4. Για τα εξ ολοκλήρου µη αυτοµατοποιηµένα αρχεία οι προθεσµίες των προηγουµένων
παραγράφων είναι ενός (1) χρόνου.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, και 19 παρ. 1 του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται
στο ποινικό µητρώο και στα υπηρεσιακά αρχεία που τηρούνται από τις αρµόδιες δικαστικές
αρχές για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας της ποινικής δικαιοσύνης και στο
πλαίσιο της λειτουργίας της.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 11 Ν. 2623/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 2
άρθρ. 47 Ν. 2721/1999 ορίστηκε ότι οι προθεσµίες που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2, 3, και
4 του άρθρου 24 του ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 παρ. 2 του ν.
2623/1998 λήγουν στις 31 ∆εκεµβρίου 1999.»
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 5 άρθρου 8. Ν. 2819/2000, ΦΕΚ Α 84/15.3.2000
ορίζεται
ότι οι προθεσµίες των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 24 του ν.2472/199παρατείνονται
έως την 21η Ιανουαρίου 2001».
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Άρθρο 25
Έναρξη λειτουργίας της Αρχής
Μέσα σε εξήντα (60) µέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, διορίζεται ο
Πρόεδρος της Αρχής και ο αναπληρωτής του. Μέσα στην ίδια προθεσµία ο Υπουργός
∆ικαιοσύνης υποβάλει στον Πρόεδρο της Βουλής πρόταση για τον διορισµό των τεσσάρων
τακτικών µελών της Αρχής και των ισάριθµων αναπληρωτών τους.
Ο χρόνος της έναρξης λειτουργίας της Αρχής ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
∆ικαιοσύνης που εκδίδεται το αργότερο µέσα σε τέσσερις (4) µήνες µετά τη συγκρότηση
της Αρχής. Από τον διορισµό των µελών της και έως την κατά τις παρ. 6 και 7 του άρθρου
20 του παρόντος νόµου πλήρωση των θέσεων της Γραµµατείας της, η Αρχή εξυπηρετείται
από προσωπικό το οποίο αποσπάται προσωρινά σε αυτήν, µε απόφασή της, κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.
Έως ότου η Αρχή λειτουργήσει σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, η εκκαθάριση
των δαπανών της γίνεται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, σε βάρος του προϋπολογισµού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.
Η κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης για τον
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χρόνο έναρξης λειτουργίας της Αρχής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
σε τέσσερις (4) τουλάχιστον ηµερήσιες πολιτικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας που
εκδίδονται στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες
οικονοµικές εφηµερίδες.
*** Με την ΥΑ 130406/21-29.10.1997 (ΦΕΚ Β/967) ορίστηκε χρόνος έναρξης λειτουργίας της
Αρχής η 10.11.1997.
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Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 20 του παρόντος νόµου αρχίζει από
τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων αρχίζει από την κατά το προηγούµενο άρθρο έναρξη
λειτουργίας της Αρχής.
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