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Ενημέρωση και Συγκατάθεση Σπουδαστών 
 

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (εφεξής: «ΕΣΔΙ»), σας ενημερώνει δια του παρόντος σχετικά με την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων, στην οποία θα προβεί στο πλαίσιο της αίτησής σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής: «ΓΚΠΔ») και τις 
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. 
 

1. Επεξεργασία δεδομένων 
1.1 Η ΕΣΔΙ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που 
συλλέγονται από εσάς, ή/και από την ΕΣΔΙ, ή/και από τρίτους 
(π.χ. αρχές τήρησης ποινικού μητρώου, κ.α.). Συγκεκριμένα, η 
ΕΣΔΙ επεξεργάζεται στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, 
πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή σας κατάσταση, 
φορολογικά και οικονομικά στοιχεία και στοιχεία τραπεζικού 
λογαριασμού, πληροφορίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προηγούμενης επαγγελματικής απασχόλησης, πληροφορίες 
σχετικά με τη σωματική και την ψυχική σας υγεία, προσωπικά 
δεδομένα σχετικά με ποινικές διώξεις ή/και καταδίκες σας, 
φωτογραφίες ή/και βιντεοσκοπήσεις που σας περιλαμβάνουν, 
καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα σε 
συνάρτηση με τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που 
περιγράφονται παρακάτω. 
 

1.2 Τα παραπάνω δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται 
σε επεξεργασία από την ΕΣΔΙ για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, καθοριζόμενο από τα ακόλουθα κριτήρια: 
(α) Τη συμμόρφωση της ΕΣΔΙ με τις νόμιμες υποχρεώσεις της, 
(β) Τυχόν εφαρμοστέες νομοθετικές και/ή κανονιστικές διατάξεις 
σχετικά με τις περιόδους διατήρησης δεδομένων, και 
(γ) Τις τυχόν νομικές συνέπειες της σχέσης σας με την ΕΣΔΙ. 
 

4. Νομική βάση επεξεργασίας και υποχρέωση παροχής 
δεδομένων  
4.1 Η ΕΣΔΙ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα: 
(α) διότι η επεξεργασία είναι αναγκαία, ώστε η ΕΣΔΙ να 
συμμορφώνεται με τις νομικές της υποχρεώσεις, ή/και 
(β) διότι η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση 
καθήκοντος που η ΕΣΔΙ εκτελεί προς το δημόσιο συμφέρον, 
ή/και 
(γ) ώστε να επιδιώκει την ικανοποίηση των νόμιμων 
συμφερόντων της, όπως η ασφάλεια των σπουδαστών, του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεών της, ή/και 
(δ) διότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους 
ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος επί τη βάσει του 
Ελληνικού ή του ενωσιακού δικαίου, ή/και 
(ε) διότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της 
ικανότητας των σπουδαστών της προς ενάσκηση του 
δικαστικού λειτουργήματος, ή/και 
(στ) διότι παρείχατε τη συγκατάθεσή σας, στο βαθμό που η 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΕΣΔΙ 
βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. 
   

4.2. Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα απαιτείται από τον νόμο. Συνεπώς, η τυχόν μη 
παροχή τους θα καταστήσει αδύνατη την εγγραφή και φοίτησή 
σας στην ΕΣΔΙ. 

2. Τα δικαιώματά σας 
Έχετε το δικαίωμα να: (α) ζητήσετε πρόσβαση και πληροφορίες 
σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την ΕΣΔΙ, 
(β) ζητήσετε διορθώσεις ή/και συμπλήρωση των δεδομένων 
σας, (γ) ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, (δ) ζητήσετε 
περιορισμό του πεδίου, του τρόπου ή του σκοπού της 
επεξεργασίας, (ε) παραλάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει 
στην ΕΣΔΙ σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, 
αναγνώσιμη μορφή, να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο 
επεξεργασίας δεδομένων ή/και να ζητήσετε από την ΕΣΔΙ να τα 
διαβιβάσει σε άλλη ΕΣΔΙ, εάν είναι τεχνικώς εφικτό, (στ) 
αντιταχθείτε στην επεξεργασία, για λόγους που σχετίζονται με 
την ιδιαίτερη κατάστασή σας και (ζ) υποβάλετε καταγγελία 
ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Αν η 
επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το 
δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Για να 
ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με την 
ΕΣΔΙ, όπως ορίζεται παρακάτω υπό 6. 

5. Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων 
Η ΕΣΔΙ επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ώστε να 
συμμορφώνεται με έννομες υποχρεώσεις της, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η εγγραφή και φοίτηση των σπουδαστών 
στην ΕΣΔΙ, ώστε να εκπληρώνει τον εκ του νόμου ορισθέντα 
σκοπό της, ώστε να αξιολογείται η σωματική, ψυχική και εν 
γένει ικανότητα των σπουδαστών προς άσκηση του δικαστικού 
λειτουργήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 
σπουδαστών και των υπαλλήλων της, καθώς και ώστε να 
ταυτοποιεί τους σπουδαστές. 
 

3. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους 
Τα δεδομένα σας ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΣΔΙ όπως επίσης και σε 
τρίτους, όπως οι αρμόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων και το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Ανάπτυξης, εταιρείες 
τεχνολογίας πληροφορικής που παρέχουν υπηρεσίες στην 
ΕΣΔΙ, τράπεζες, κλπ.. 
 

6. Επικοινωνία 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΣΔΙ ως εξής: 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 
Τέρμα Φοίνικα 
2310.494100 
info@esdi.gr 
Η ΕΣΔΙ έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), τα 
στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι τα ακόλουθα: 
Ρόκας Δικηγορική εταιρεία 
Βικτωρία Χατζάρα 210.3616816 
Email:athens@rokas.com 
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□ ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ – Έλαβα γνώση των παραπάνω πληροφοριών. 
□ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ - Συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από την ΕΣΔΙ, ώστε  να αξιολογηθεί η 
σωματική, ψυχική και εν γένει ικανότητά μου προς άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος. 
 
 
ΟΝΟΜΑ        ΥΠΟΓΡΑΦΗ       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
____________________                ___________________                                    ________________ 


