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«Πρόσφατες  εξελίξεις  στον  τομέα  των  προσωπικών  δεδομένων  στην  Ευρωπαϊκή 

Ένωση,Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR‐ σε εφαρμογή 

από τις 25 Μαΐου 2018)». 

 

  

Εισαγωγή.Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 

παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(«Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι , «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν». 

Η οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση, η οποία προέκυψε από τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είχε ως αποτέλεσμα  τη σημαντική αύξηση των 

διασυνοριακών ροών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι αλήθεια ότι, η 

ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων, ενώσεων και επιχειρήσεων 

σε ολόκληρη την Ένωση, έχει αυξηθεί. Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών 

καλούνται από το δίκαιο της Ένωσης να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ,προκειμένου να μπορούν να εκτελούν τις 

υποχρεώσεις τους . 

Παράλληλα, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση 

δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Η κλίμακα της συλλογής και της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα αυξήθηκε σημαντικά. Η τεχνολογία, πλέον,  επιτρέπει με πολύ μεγάλη 

ευκολία τη  χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε μια -ομολογουμένως-

πρωτοφανή κλίμακα . Τα φυσικά πρόσωπα ολοένα και περισσότερο δημοσιοποιούν 

προσωπικές πληροφορίες και τις καθιστούν διαθέσιμες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 

τεχνολογία έχει  επιφέρει αλλαγές τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνική ζωή, 

ενώ καλείται  να διευκολύνει περαιτέρω την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, όχι μόνο  εντός της Ένωσης  αλλά και τη διαβίβαση αυτών 

σε Τρίτες χώρες και Διεθνείς οργανισμούς, διασφαλίζοντας ,παράλληλα, υψηλό 

επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Οι εξελίξεις αυτές 



απαιτούν ένα ισχυρό και πιο συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων στην 

Ένωση, υποστηριζόμενο από αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, τον   Απρίλιο του 2016  δημοσιεύθηκαν στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης τρεις  ιδιαίτερα σημαντικές 

νομοθετικές πράξεις, οι οποίες στην ουσία αλλάζουν σταδιακά αλλά και ριζικά το 

νομικό καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Το νέο αυτό πλαίσιο σχηματίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις ετών, με  

έντονο διάλογο από τα εμπλεκόμενα μέρη ενώ  καθοριστικές για τη διαμόρφωση του 

νέου νομοθετικού πλαισίου ,υπήρξαν οι  επιρροές από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 

στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες. 

Νομοθετικό πλαίσιο. Το νέο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων 

συνδιαμορφώνεται από 2 νέες Οδηγίες και έναν Κανονισμό,  ενώ επίκειται και η 

τροποποίηση μίας ακόμη οδηγίας, σχετικά με την προστασία  της ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

Συγκεκριμένα, νέο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων   αποτελείται 

από: 

1. Τον Κανονισμό 2016/679, γνωστό και ως Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων/General Data Protection Regulation, τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά του οποίου θα αναπτυχθούν στη συνέχεια. 

2. Την Οδηγία 2016/680 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές    για τους 

σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή 

της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών . Υπό το φως των τρομοκρατικών επιθέσεων σε Παρίσι και Βρυξέλλες, η νέα 

αυτή οδηγία περιλαμβάνει ένα νέο σύστημα κανόνων σχετικά με τις μεταφορές 

δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η «ομαλότερη συνεργασία μεταξύ των 

δικαστικών και αστυνομικών αρχών» των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

οδηγία δεν αφορά μόνο στη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων εντός της ΕΕ, αλλά 

θεσπίζει για πρώτη φορά ελάχιστα πρότυπα για την επεξεργασία δεδομένων από τις 

αστυνομικές και δικαστικές αρχές στο εσωτερικό κάθε κράτους-μέλους.  

3. Τέλος, το «πακέτο» των τροποποιήσεων ολοκληρώνεται, τουλάχιστον επί 

του παρόντος, με την  Οδηγία 2016/681 (Passenger Name Record, στο εξής PNR), 

σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων 

επιβατών  για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 



σοβαρών εγκλημάτων.  Τα κράτη- μέλη θα πρέπει να ιδρύσουν ή να ορίσουν μια 

αρχή αρμόδια για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 

σοβαρών εγκλημάτων, η οποία θα είναι αρμόδια για τη συλλογή και διαχείριση των 

δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς και τη μεταβίβασή τους στις αρχές 

(Μονάδα Στοιχείων Επιβατών ή ΜΣΕ).Οι πληροφορίες αυτές θα διατηρούνται σε 

βάση δεδομένων για περίοδο 5 ετών, αλλά μετά από 6 μήνες, όλα τα δεδομένα θα 

"ανωνυμοποιούνται" με την κάλυψη των στοιχείων που μπορούν να χρησιμεύσουν 

στην άμεση ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίο αναφέρονται (πχ. όνομα, διεύθυνση 

και στοιχεία επικοινωνίας).  Τα κράτη μέλη θα μπορούν να συλλέγουν και να 

επεξεργάζονται δεδομένα PNR και από οικονομικούς φορείς που δεν είναι 

μεταφορείς, όπως ταξιδιωτικά γραφεία και διοργανωτές ταξιδιών που παρέχουν 

σχετιζόμενες με ταξίδια υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων πτήσεων. 

Με δεδομένο ότι  ο  Κανονισμός  679/2016 – η συνοπτική έρευνα του οποίου 

αποτελεί και αντικείμενο της παρούσας εισήγησης,   τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 

Μαΐου 2018, κρίνουμε σκόπιμο να εστιάσουμε  στα πιο σημαντικά σημεία του νέου 

νομοθετικού πλαισίου .  

Όπως έχει αναφερθεί, ο εν λόγω Κανονισμός αποτέλεσε  προϊόν χρονοβόρων 

διαδικασιών και ισχυρών πιέσεων, οι οποίες διήρκησαν περισσότερο από τέσσερα 

χρόνια.Ο Κανονισμός αυτός αντικαθιστά την ισχύουσα οδηγία (   οδηγία 95/46/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) για την προστασία των 

δεδομένων, η οποία δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στις ανάγκες μίας εποχής  με 

smartphones, social media, internet banking κτλ.  

Το διάστημα  των  2 ετών  που μεσολάβησε  από την δημοσίευση  μέχρι την 

θέση σε εφαρμογή , αποτέλεσε  περίοδο προσαρμογής για τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες  έπρεπε να  

εξασφαλίσουν ότι θα συμμορφώνονται με το νέο σύνολο κανόνων, ενώ οι εθνικές 

αρχές προστασίας δεδομένων, η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 αλλά και ο 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων  ήταν υποχρεωμένες  να εκδίδουν και 

γνωμοδοτήσεις, προκειμένου να βοηθήσουν τα εμπλεκόμενα μέρη στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας τους. 

Αντικείμενο και στόχοι .Ο νέος Κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν 

στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ( άρθρο 1, παρ.1) 



   Δομή.Ο   Κανονισμός  679/2016 αποτελείται από 99 άρθρα  και είναι ενιαίος 

για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την ημερομηνία  εφαρμογής του , δηλ.από  

25/5/2018  καταργείται ρητά (άρθρο 94 ) η οδηγία  95/46/ΕΚ . Οι παραπομπές 

στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό. Οι 

παραπομπές στην ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε με το άρθρο 29 της οδηγίας 

95/46/ΕΚ, θεωρούνται παραπομπές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 

Δεδομένων που συστήνεται με τον παρόντα κανονισμό.   

Όσον αφορά την ελληνική έννομη τάξη , τόσο το σχετικό  νομοθετικό πλαίσιο   

Ν. 2472/97(ΦΕΚ Α' 50) - στο οποίο είχε ενσωματωθεί η  οδηγία  95/46/ΕΚ- καθώς 

και  η πρόσφατη κωδικοποίηση των σχετικών διατάξεων  που πραγματοποιήθηκε με 

το   Π.Δ. 28/15,( ΦΕΚ-34 Α/23-3-15) θα κληθούν να εναρμονιστούν σε όσα σημεία 

διαφοροποιούνται, έτσι ώστε να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τον Κανονισμό, ως 

υπερκείμενη πηγή δικαίου σε σχέση με τα δύο νομοθετήματα της ελληνικής έννομης 

τάξης . 

Υποκείμενα προστασίας .Από την ανάγνωση του Κανονισμού, και ιδιαίτερα 

από το άρθρο 2  προκύπτει με ευκολία ότι βασικό υποκείμενο προστασίας  αποτελούν 

τα φυσικά πρόσωπα. Υπό αυτή την έννοια ο    Κανονισμός  679/2016 δεν καλύπτει 

την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν νομικά πρόσωπα 

και ιδίως επιχειρήσεις συσταθείσες ως νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων της 

επωνυμίας, του τύπου και των στοιχείων επικοινωνίας του νομικού προσώπου.  

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ζητήματα προστασίας θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που σχετίζονται με δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (άρθρο 2), όπως δραστηριότητες που αφορούν 

την εθνική ασφάλεια. Παράλληλα,  ο κανονισμός δεν  τυγχάνει εφαρμογής στην 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη ,όταν αυτά 

εκτελούν δραστηριότητες συναφείς με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφάλειας της Ένωσης. Παράλληλα, εξαιρείται από την εφαρμογή του Κανονισμού 

,η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της 

διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 

εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων.Τα θέματα αυτά ρυθμίζονται από  ειδική ενωσιακή 

νομική πράξη.   



Σκοπός : Ο   Κανονισμός 679/2016  σκοπεύει να συμβάλλει στην επίτευξη 

ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και μιας οικονομικής ένωσης, 

προς την κατεύθυνση  της  οικονομικής  και κοινωνικής  προόδου, στην ενίσχυση και 

σύγκλιση των οικονομιών εντός της εσωτερικής αγοράς και στην ευημερία των 

φυσικών προσώπων . 

Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν 

είναι απόλυτο δικαίωμα. Πρόκειται για έννομο αγαθό που η προστασία του δεν είναι 

δεδομένη και απόλυτη αλλά σταθμίζεται,  με άλλα δικαιώματα , όπως το δικαίωμα 

της πληροφόρησης , της πρόσβασης σε αρχεία και έγγραφα κτλ).Βασικό εργαλείο 

στην στάθμιση αυτή αποτελεί , η  αρχή της αναλογικότητας.  

Μερικοί σημαντικοί « Ορισμοί » του «Κανονισμού»  

1. «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια 

αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, 

καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα·    

2. Ο «εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η 

δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της 

επεξεργασίας, 

3. «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της 

ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, 

μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή 

υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, 

4.  «Εποπτική αρχή»: ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από 

κράτος μέλος επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εφαρμογής 

του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας που τα αφορούν και τη διευκόλυνση της ελεύθερης 

κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, 

5.  «Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων» - Data Protection Officer 

(DPO): Πρόκειται για τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος θα ενημερώνει 

τους χρήστες των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται η εταιρεία αλλά 



και θα είναι εκείνος ο οποίος έρχεται σε επικοινωνία με την Εποπτική 

Αρχή. 

6. «Φορέας Παρακολούθησης»: Με την επιφύλαξη των καθηκόντων και 

των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας εποπτικής αρχής ,σύμφωνα με τα 

άρθρα 57 και 58 του Κανονισμού, η παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης με κώδικα δεοντολογίας δυνάμει του άρθρου 40 μπορεί 

να διεξάγεται από φορέα που διαθέτει το ενδεδειγμένο επίπεδο 

εμπειρογνωμοσύνης σε σχέση με το αντικείμενο του κώδικα και είναι 

διαπιστευμένος για τον σκοπό αυτόν από την αρμόδια εποπτική αρχή. 

 

Ορισμένα από τα βασικότερα σημεία του νέου Κανονισμού είναι τα εξής: 

 

1. Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη). Σύμφωνα με το άρθρο 17 του 

Κανονισμού, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από 

τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που το αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους προβλεπόμενους 

στον Κανονισμό λόγους. 

2.  Σαφής συγκατάθεση. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού, τίθενται 

αυστηρές προϋποθέσεις αναφορικά με τη συγκατάθεση από το ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, την οποία 

έχει δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή. 

 Παράλληλα, σύμφωνα με  το άρθρο 8 , σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών 

της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα παιδιού είναι σύννομη ,εάν το παιδί είναι τουλάχιστον 

16 χρονών. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή 

είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή 

εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. Τα κράτη 

μέλη δύνανται να προβλέπουν διά νόμου μικρότερη ηλικία για τους εν λόγω 

σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μικρότερη ηλικία δεν είναι κάτω από 

τα 13 έτη.  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να 

επαληθεύσει στις περιπτώσεις αυτές ότι η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται 

από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τη 



διαθέσιμη τεχνολογία .  Το γενικό ενοχικό δίκαιο των κρατών μελών,   περί  των 

προϋποθέσεων , κατάρτισης ή συνεπειών μιας σύμβασης σε σχέση με ορισμένο 

παιδί, παραμένει σε ισχύ. 

3. Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων .Σύμφωνα με το άρθρο 34 του 

Κανονισμού, όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται 

να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών 

προσώπων ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων. 

4.  Σαφής και κατανοητή γλώσσα στις πολιτικές απορρήτου .Σύμφωνα με το 

άρθρο 12 του Κανονισμού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα 

κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων κάθε 

απαιτούμενη από το νόμο πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία σε 

συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, 

χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση, ιδίως όταν πρόκειται για 

πληροφορία απευθυνόμενη ειδικά σε παιδιά. 

5.  Αυστηρότερη εφαρμογή του νόμου και πρόστιμα στις επιχειρήσεις που τον 

παραβιάζουν. Το άρθρο 83 του Κανονισμού προβλέπει τους γενικούς όρους 

επιβολής διοικητικών προστίμων. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 

ορισμένες παραβάσεις επισύρουν διοικητικά πρόστιμα έως και 20 εκατ. ευρώ 

ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου 

κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο 

είναι υψηλότερο.  Ειδικά , για τους φορείς του δημοσίου, κεντρική θέση 

κατέχει η υποχρέωση ορισμού υπευθύνου για τη λήψη και την τήρηση των 

διαδικασιών και των μέτρων ασφαλείας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (DPO – Data Protection Officer) και επισημαίνεται  πως η μη 

συμμόρφωση ενός Οργανισμού ή μίας Επιχείρησης  προς τις επιταγές του 

νέου Κανονισμού  μπορεί να επιφέρει ιδιαίτερα μεγάλα διοικητικά πρόστιμα. 

6. Δικαίωμα αποζημίωσης και ευθύνη. Σύμφωνα με το άρθρο 82, κάθε 

πρόσωπο το οποίο υπέστη υλική ή μη υλική ζημία, ως αποτέλεσμα 

παραβίασης του παρόντος κανονισμού δικαιούται αποζημίωση από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για τη ζημία που 

υπέστη. 

 



Συσχετισμός με τα εσωτερικά δίκαια των Κρατών-Μελών: Οσάκις ο παρών 

κανονισμός προβλέπει προδιαγραφές ή περιορισμούς των κανόνων του από το 

δίκαιο των κρατών μελών, τα κράτη μέλη μπορούν να ενσωματώσουν στοιχεία του 

παρόντος κανονισμού στο εθνικό τους δίκαιο, στην έκταση που απαιτείται για λόγους 

συνεκτικότητας και για να είναι κατανοητές οι εθνικές διατάξεις στα πρόσωπα για τα 

οποία αυτές εφαρμόζονται. Ο   νέος Κανονισμός παρέχει  δηλ. περιθώρια χειρισμού 

στα κράτη μέλη, ώστε να εξειδικεύσουν τους κανόνες του, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών που αφορούν την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»). Σε αυτόν τον βαθμό, ο παρών κανονισμός δεν 

αποκλείει το δίκαιο των κρατών μελών να προσδιορίζει τις περιστάσεις ειδικών 

καταστάσεων επεξεργασίας, μεταξύ άλλων τον ακριβέστερο καθορισμό των 

προϋποθέσεων ,υπό τις οποίες η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

είναι σύννομη. 

Επίλογος.   Ο επίκαιρος και επιτακτικός χαρακτήρας του νέου νομοθετικού 

πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει ενεργοποιήσει και την 

εσωτερική νομοθετική πρωτοβουλία. Προς την κατεύθυνση αυτή, στις 5 Μαρτίου 

2018 έληξε η   δημόσια διαβούλευση - κατόπιν  νομοθετικής πρωτοβουλίας του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-υπό τον τίτλο: 

«Θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 

την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων) και ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 

ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου και συμπληρωματικές διατάξεις». 

 Το μέλλον θα  αποδείξει σίγουρα, κατά πόσο η ελληνική έννομη τάξη  θα 

είναι καθ όλα  έτοιμη και σε θέση  να συμμορφωθεί   στις επιταγές του νέου   

νομοθετικού πλαισίου ή αν θα υπάρξουν πρακτικές δυσκολίες , οι οποίες μπορούν να 

εντοπιστούν και να καταδειχθούν  , μόνο μέσα από την πρακτική εφαρμογή .   
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