
 

 

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ 

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ  

«Ολνκαζηηθά αξρεία επηβαηώλ, ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Μνλάδαο ηνηρείωλ 

Δπηβαηώλ - Δλζωκάηωζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (EE) 2016/681 (EE 

L 119 ηεο 4/5/2016 ζ.132-149)». 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A΄  

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Άξζξν 1 

θνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (EE) 

2016/681 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 Απξηιίνπ 2016 ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα νλνκαζηηθά αξρεία επηβαηψλ (PNR) γηα ηελ 

πξφιεςε, αλίρλεπζε, δηεξεχλεζε θαη δίσμε ηξνκνθξαηηθψλ θαη ζνβαξψλ εγθιεκάησλ (EE L 119 

ηεο 4/5/2016 ζ.132-149).  

 

 

Άξζξν 2  

Πεδίν εθαξκνγήο 

(Άξζξα 1 & 2 ηεο Οδεγίαο) 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη ζηε δηαβίβαζε απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα νλνκαζηηθά αξρεία επηβαηψλ (PNR) πηήζεσλ εληφο ή εθηφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), νη νπνίεο πξνζγεηψλνληαη ζε- ή απνγεηψλνληαη απφ- ειιεληθφ έδαθνο,  

θαζψο θαη ζηελ επεμεξγαζία, ζηε ζπιινγή, ζηε ρξήζε θαη δηαηήξεζε, αιιά θαη ζηελ αληαιιαγή 

ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, κε ηα ππφινηπα θξάηε κέιε. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ PNR πνπ 

ζπιιέγνληαη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ γίλεηαη κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο 

πξφιεςεο, δηεξεχλεζεο θαη δίσμεο ηξνκνθξαηηθψλ θαη ζνβαξψλ εγθιεκάησλ ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο πεξ. α΄, β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8. 

 

Άξζξν 3 

Οξηζκνί  

(Άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο) 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ λννχληαη σο: 

α) «αεξνκεηαθνξέαο»: επηρείξεζε αεξνκεηαθνξψλ κε ηζρχνπζα άδεηα εθκεηάιιεπζεο ή 

ηζνδχλακν ηεο ηειεπηαίαο πνπ επηηξέπεη ηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά επηβαηψλ·  

β) «Αεξνπνξηθή Αξρή»: ε Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, κέρξη ηελ έθδνζε ησλ 



πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 66 ηνπ λ. 4427/2017 (Α΄ 188) θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. 

γ) «αλσλπκνπνίεζε κέζσ θάιπςεο ησλ δεδνκέλσλ»: ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νξηζκέλα 

ζηνηρεία ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ άκεζε ηαπηνπνίεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, θαζίζηαληαη κε νξαηά ζηνπο ρξήζηεο· 

δ)«επηβάηεο»: θάζε πξφζσπν, πνπ κεηαθέξεηαη ή πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί κε αεξνζθάθνο κε ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ αεξνκεηαθνξέα, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ηνπ επηβάηε ζηνλ 

θαηάινγν επηβαηψλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, σο ηέηνηα πξφζσπα λννχληαη θαη νη 

κεηεπηβηβαδφκελνη (transfer) θαη δηεξρφκελνη (transit)επηβάηεο κηαο πηήζεο. ηελ έλλνηα απηή δελ 

πεξηιακβάλνληαη ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ηεο πηήζεο πνπ εθηειεί ην αεξνζθάθνο. 

ε) «νλνκαζηηθφ αξρείν επηβάηε» ή «PassengerNameRecord» (PNR): ηαμηδησηηθφο θάθεινο θάζε 

επηβάηε, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

θξαηήζεσλ πιεξνθνξίεο απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ θξάηεζε ή 

ζπκκεηέρνπλ ζηε κεηαθνξά γηα θάζε ηαμίδη γηα ην νπνίν γίλεηαη θξάηεζε απφ ην ίδην ην άηνκν ή 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν θάθεινο πεξηιακβάλεηαη ζε ζπζηήκαηα θξάηεζεο ή 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ αλαρσξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν επηβαηψλ πξηλ 

επηβηβαζζνχλ ζην αεξνπιάλν ή αληίζηνηρα ζπζηήκαηα κε ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο· 

ζη) «κέζνδνο πξνψζεζεο» («pushmethod»): ε κέζνδνο κε ηελ νπνία νη αεξνκεηαθνξείο 

δηαβηβάδνπλ δεδνκέλα PNR  ηνπ άξζξνπ 5 ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Μνλάδαο ηνηρείσλ 

Δπηβαηψλ· 

δ)«πηήζε εθηφο ηεο ΔΔ»: θάζε ηαθηηθή ή κε ηαθηηθή πηήζε εθηεινχκελε απφ αεξνκεηαθνξέα πνπ 

αλαρσξεί απφ ηξίηε ρψξα θαη πξνβιέπεηαη λα πξνζγεησζεί ζην έδαθνο θξάηνπο κέινπο ή 

αλαρσξεί απφ ην έδαθνο θξάηνπο κέινπο θαη πξνβιέπεηαη λα πξνζγεησζεί ζε ηξίηε ρψξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ζε ακθφηεξεο ηηο πεξηπηψζεηο πηήζεσλ κε πηζαλέο ελδηάκεζεο ζηάζεηο 

ζην έδαθνο θξαηψλ κειψλ ή ηξίησλ ρσξψλ· 

ε)«πηήζε εληφο ηεο ΔΔ»: θάζε ηαθηηθή ή κε ηαθηηθή πηήζε εθηεινχκελε απφ αεξνκεηαθνξέα, ε 

νπνία αλαρσξεί απφ ην έδαθνο θξάηνπο κέινπο θαη πξνβιέπεηαη λα πξνζγεησζεί ζην έδαθνο ελφο 

ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα ινηπά θξάηε κέιε, ρσξίο ελδηάκεζεο ζηάζεηο ζην έδαθνο ηξίηεο ρψξαο· 

ζ) «ζνβαξά εγθιήκαηα»: νη αμηφπνηλεο πξάμεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 4. 

η) «ζπζηήκαηα θξάηεζεο»: ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα ηνπ αεξνκεηαθνξέα, ζην νπνίν 

ζπγθεληξψλνληαη δεδνκέλα PNR γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θξαηήζεσλ· 

ηα) «ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο»: νη αμηφπνηλεο πξάμεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 187Α ΠΚ(άξζξα 1 έσο 4 ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ). 

ηβ) «δεδνκέλα API (AdvancePassengerInformation): ηα ζηνηρεία επηβαηψλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ 

ηνπο αεξνκεηαθνξείο θαη δηαβηβάδνληαη ζηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο ζχκθσλα κε ηα  

πξνβιεπφκελα ζην π.δ. 53/2008 (Α΄ 84). 

ηγ) «πεξίνδνο»: ην ρξνληθφ δηάζηεκα είηε κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο Κπξηαθήο ηνπ Μαξηίνπ θαη ηνπ 

ηειεπηαίνπ αββάηνπ ηνπ Οθησβξίνπ (ζεξηλή πεξίνδνο), είηε κεηαμχ ηειεπηαίαο Κπξηαθήο ηνπ 

Οθησβξίνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ αββάηνπ ηνπ Μαξηίνπ (ρεηκεξηλή πεξίνδνο)εθάζηνπ έηνπο.  



 

 

 

Άξζξν 4 

νβαξά Δγθιήκαηα 

(Παξάξηεκα ΙΙ ηεο Οδεγίαο) 

 

Ωο ζνβαξά εγθιήκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. ζ΄ ηνπ άξζξνπ 3,λννχληαη νη αθφινπζεο 

αμηφπνηλεο πξάμεηο, νη νπνίεο ηηκσξνχληαη, ζχκθσλα  είηε κε ηνπο ειιεληθνχο πνηληθνχο λφκνπο, 

φηαλ ηε ρνξήγεζε δεδνκέλσλ αηηείηαη ε ειιεληθή Μνλάδα ηνηρείσλ Δπηβαηψλ ή νη αξκφδηεο 

αξρέο ηνπ άξζξνπ 9, είηε κε ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ αηηείηαη ηε ρνξήγεζε δεδνκέλσλ 

PNR, κε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή ή ζηεξεηηθφ ηεο ειεπζεξίαο κέηξν αζθάιεηαο, ην 

αλψηαην φξην ησλ νπνίσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, 

β) εκπνξία αλζξψπσλ θαη ζσκαηεκπνξία, 

γ) πξνζβνιέο θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη εθκεηάιιεπζε ηεο γελεηήζηαο δσήο 

αλειίθσλ, πνξλνγξαθία ή πνξλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο αλειίθσλ, 

δ) παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, 

ε) παξάλνκε εκπνξία θαη δηαθίλεζε φπισλ, ππξνκαρηθψλ θαη εθξεθηηθψλ, 

ζη) δσξνιεςία ή δσξνδνθία πνιηηηθψλ αμησκαηνχρσλ, ππαιιήισλ θαη δηθαζηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ, εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο θαη δσξνιεςία ή δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, 

δ) απάηε, κεηαμχ άιισλ ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, 

ζ) εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ην λφκηζκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επξψ, 

η) ειεθηξνληθφ έγθιεκα θαη έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν, 

ηα) εγθιήκαηα θαηά ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ 

απεηινπκέλσλ δσηθψλ εηδψλ θαη ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ απεηινπκέλσλ θπηηθψλ εηδψλ 

θαη θπηηθψλ πνηθηιηψλ, 

ηβ) δηεπθφιπλζε ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ ή εμφδνπ απφ απηή ή ηεο παξάλνκεο κεηαθνξάο ηνπο, 

ηγ) αλζξσπνθηνλία κε πξφζεζε, βαξηά ζσκαηηθή βιάβε, 

ηδ) παξάλνκν εκπφξην αλζξσπίλσλ νξγάλσλ θαη ηζηψλ, 

ηε) απαγσγή, παξάλνκε θαηαθξάηεζε θαη πεξηαγσγή ζε νκεξία, 

ηζη) νξγαλσκέλε θαη έλνπιε ιεζηεία, 

ηδ) παξάλνκε δηαθίλεζε πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ αξραηνηήησλ θαη 

έξγσλ ηέρλεο, 

ηε) παξάλνκε απνκίκεζε θαη πεηξαηεία πξντφλησλ, 

ηζ) πιαζηνγξαθία δεκνζίσλ εγγξάθσλ θαη δηαθίλεζε πιαζηψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, 

θ) ιαζξεκπφξην νξκνληθψλ νπζηψλ θαη άιισλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ, 

θα) ιαζξεκπφξην ππξεληθψλ θαη ξαδηελεξγψλ νπζηψλ, 

θβ) βηαζκφο, 

θγ) εγθιήκαηα πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ, 

θδ) αεξνπεηξαηεία θαη πεηξαηεία, 

θε) δνιηνθζνξά, 

θζη) εκπνξία θιεκκέλσλ νρεκάησλ, 

θδ) βηνκεραληθή θαηαζθνπεία. 



 

 

Άξζξν 5 

Γεδνκέλα PNR 

(Παξάξηεκα Ι ηεο Οδεγίαο) 

Σα νλνκαζηηθά αξρεία επηβαηψλ (PNR), ζην κέηξν πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηνπο 

αεξνκεηαθνξείο, πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα δεδνκέλα: 

α) θσδηθφ αλεχξεζεο θαθέινπ PNR. 

β) εκεξνκελία θξάηεζεο/έθδνζεο εηζηηεξίνπ. 

γ) πξνβιεπφκελε/εο εκεξνκελία/-εο ηαμηδηνχ. 

δ) φλνκα/-ηα. 

ε) δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (αξηζκφο ηειεθψλνπ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ). 

ζη) φια ηα ζηνηρεία πιεξσκήο, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηεχζπλζε ρξέσζεο. 

δ) πιήξεο δξνκνιφγην γηα ην ζπγθεθξηκέλν θάθειν PNR. 

ε) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ηαθηηθνχ επηβάηε. 

ζ) ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν / ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο. 

η) ηαμηδησηηθφ ηζηνξηθφ ηνπ επηβάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβεβαηψζεσλ 

θξάηεζεο, ηνπ ειέγρνπ εηζηηεξίσλ, πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε κε εκθάληζε ηνπ επηβάηε 

ή κε ηελ αγνξά εηζηηεξίνπ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ρσξίο θξάηεζε. 

ηα) δηαρσξηζκέλεο/θαηαλεκεκέλεο πιεξνθνξίεο PNR. 

ηβ) επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

γηα αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο θάησ ησλ 18 εηψλ, φπσο φλνκα θαη θχιν ηνπ αλειίθνπ, 

ειηθία, γιψζζα ή γιψζζεο πνπ νκηιεί, νλνκαηεπψλπκν θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

θεδεκφλα θαηά ηελ αλαρψξεζε θαη ζρέζε κε ηνλ αλήιηθν, νλνκαηεπψλπκν θαη ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο θεδεκφλα θαηά ηε άθημε θαη ζρέζε κε ηνλ αλήιηθν, ηηο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξάθηνξα αλαρψξεζεο θαη άθημεο. 

ηγ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ησλ εηζηηεξίσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ αξηζκφ 

εηζηηεξίνπ, ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, ηα εηζηηήξηα απιήο κεηάβαζεο θαη ηα πεδία 

απηφκαηεο αλαγξαθήο λαχινπ (Automated Ticket Fare Quote). 

ηδ) αξηζκφ ζέζεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε. 

ηε) πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε θνηλνχ θσδηθνχ. 

ηζη) φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο απνζθεπέο. 

ηδ) αξηζκφ θαη άιια νλφκαηα ηαμηδησηψλ ηνπ θαθέινπ PNR. 

ηε) ηπρφλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπιιερζέληα δεδνκέλα γηα ηνπο επηβάηεο (δεδνκέλα API) 

κεηαμχ άιισλ είδνο εγγξάθνπ, αξηζκφο εγγξάθνπ, ρψξα έθδνζεο, εκεξνκελία ιήμεσο 

ηζρχνο ηνπ εγγξάθνπ ηαπηφηεηαο, ηζαγέλεηα, επψλπκν, φλνκα, θχιν, εκεξνκελία 

γέλλεζεο, αεξνπνξηθή εηαηξεία, αξηζκφο πηήζεο, εκεξνκελία αλαρψξεζεο, εκεξνκελία 

άθημεο, αεξνιηκέλαο αλαρψξεζεο, 

ηζ) ηζηνξηθφ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ησλ δεδνκέλσλ PNR πνπ απαξηζκνχληαη ζηηο πεξ. α΄ 

έσο ηε΄. 

 

 

 



 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΠΙΒΑΣΩΝ 

 

Άξζξν 6  

Μνλάδα ηνηρείωλ Δπηβαηώλ 

(Άξζξα 4& 20 ηεο Οδεγίαο) 

 

 1.ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο θαη Αλάιπζεο Πιεξνθνξηψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

ζπληζηάηαη Σκήκα, ην νπνίν νξίδεηαη σο εζληθή Μνλάδα ηνηρείσλ Δπηβαηψλ (ΜΔ).  

 

 2.Ζ ΜΔ είλαη αξκφδηα: 

 

α) γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ PNR απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο, ηελ απνζήθεπζε, ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηε δηαβίβαζε απηψλ ή ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο ηνπ άξζξνπ 9,θαζψοθαη γηα ηε δηαβίβαζε ζε απηέο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 8, ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ΜΔ ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ.  

 

β) γηα ηελ αληαιιαγή ηφζν ησλ δεδνκέλσλ PNR φζν θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπο κε ηηο ΜΔ άιισλ θξαηψλ κειψλ θαη κε ηελ Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή 

Τπεξεζία (Europol), ζχκθσλα κε ηα άξζξα 11 θαη 12 αληίζηνηρα. 

 

 3.Ζ ΜΔ παξέρεη θάζε ρξφλν ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα 

δεδνκέλα PNR, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Σα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

 

α) ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ επηβαηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέρζεθαλ θαη αληαιιάρζεθαλ 

δεδνκέλα PNR·  

 

β) ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ πνπ ηαπηνπνηήζεθαλ γηα πεξαηηέξσ έιεγρν. 

 

 4.Ζ ΜΔ ζηειερψλεηαη απφ αζηπλνκηθφ πξνζσπηθφ, ελψ κε θνηλή απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ Τπνπξγνχ, κπνξεί λα απνζπάηαη ζηε 

ΜΔ πξνζσπηθφ ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9, κε εμαίξεζε ηηο δηθαζηηθέο θαη 

εηζαγγειηθέο Αξρέο. ην πξνζσπηθφ πνπ απνζπάηαη ζηελ ΜΔ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 178/2014 (Α’ 281), φπσο απηέο εθαξκφδνληαη 

θαη γηα ην αζηπλνκηθφ πξνζσπηθφ ηεο. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, θαηά ηξνπνπνίεζε θάζε 

ηζρχνπζαο δηάηαμεο, πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

θαη ησλ ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγψλ εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα κέζα 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΜΔ, ηα πξνζφληα, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη 

θάζε ζρεηηθφ ζέκα.  

 

 5.Ζ ΜΔ ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο.  



 

 

 

 

Άξζξν 7  

Τπεύζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλωλ ζηε ΜΔ 

(Άξζξα 5 θαη 6 παξ. 7 ηεο Οδεγίαο)  

 

 1.Ζ ΜΔ νξίδεη σο ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ γηα ηελ επνπηεία ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ PNR θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαζθαιίζεσλ, κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαηά 

απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε. Ζ επηινγή ηνπ ππεχζπλνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ γίλεηαη κε θξηηήξην 

ηα επαγγεικαηηθά ηνπ πξνζφληα θαη, ηδίσο, ηηο εηδηθέο ηνπ γλψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ.  

 2.Ο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ απνιαχεη πιήξνπο αλεμαξηεζίαο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Δπηπιένλ, έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα δεδνκέλα πνπ επεμεξγάδεηαη 

ε ΜΔ θαη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ επηιακβάλεηαη φισλ ησλ δεηεκάησλ, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

 3.Σα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ έρνπλ δηθαίσκα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππεχζπλν 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, σο εληαίν ζεκείν επαθήο γηα ηελ ΜΔ, ζρεηηθά κε φια ηα δεηήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ νηθείσλ δεδνκέλσλ PNR, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

 4.Ζ ΜΔ ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα γηα ην φλνκα, ηελ ηδηφηεηα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππεχζπλνπ πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία απηά.  

 5.Ο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ελεξγεί σο ζεκείν επηθνηλσλίαο κε ηελ Αξρή 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ζπλεξγάδεηαη κε απηή γηα θάζε δήηεκα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Αλ ν ππεχζπλνο ζεσξεί φηη ε επεμεξγαζία 

νπνηνλδήπνηε δεδνκέλσλ δελ ήηαλ λφκηκε, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΜΔ, 

κπνξεί λα παξαπέκςεη ην ζέκα ζηελ Αξρή ηεο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

 

Άξζξν 8  

Δπεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ PNR 

(Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο) 

 

 1. Ζ ΜΔ ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα PNR, πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10. Αλ ηα δεδνκέλα πνπ δηαβηβάζζεθαλ απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο 

πεξηιακβάλνπλ θαη άιια δεδνκέλα πιελ εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 5, ε ΜΔ ηα δηαγξάθεη ακέζσο θαη 

κφληκα κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο. 

 2. Ζ ΜΔ επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα PNR κφλν γηα ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο: 

α)αμηνιφγεζε ησλ επηβαηψλ πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηδφκελε άθημε ζηε -ή  ηελ αλαρψξεζε 

απφ ηε - ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα ηαπηνπνηεζνχλ ηα πξφζσπα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

ιεπηνκεξέζηεξα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ άξζξνπ 9 θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, απφ ηελ 

Europol, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12, επεηδή ελδέρεηαη είηε λα δηέπξαμαλ ή λα ζπκκεηείραλ ζηελ 

ηέιεζε ηξνκνθξαηηθήο πξάμεο ή ζνβαξνχ εγθιήκαηνο, είηε ζην κέιινλ λα δηαπξάμνπλ ή λα 



 

 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ηέιεζε ηξνκνθξαηηθήο πξάμεο ή ζνβαξνχ εγθιήκαηνο. 

β) απάληεζε, θαηά πεξίπησζε, ζε αηηηνινγεκέλν αίηεκα, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηε ΜΔ απφ 

ηηο αξκφδηεο αξρέο, γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ PNR, ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο, πξνο ην ζθνπφ ηεο πξφιεςεο, αλίρλεπζεο, δηεξεχλεζεο θαη δίσμεο 

ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ ή ζνβαξψλ εγθιεκάησλ θαη γλσζηνπνίεζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο ή 

θαηά πεξίπησζε ζηελ Europolησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο επεμεξγαζίαο. 

γ) αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ PNR κε ζθνπφ ηελ επηθαηξνπνίεζε ή ηε δεκηνπξγία λέσλ 

θξηηεξίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αμηνινγήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ 

πεξ.β΄ ηεο παξ. 3 κε ζθνπφ ηελ ηαπηνπνίεζε θάζε πξνζψπνπ επεηδή ελδέρεηαη είηε λα 

δηέπξαμε ή λα ζπκκεηείρε ζηελ ηέιεζε ηξνκνθξαηηθήο πξάμεο ή ζνβαξνχ εγθιήκαηνο, είηε 

ζην κέιινλ λα δηαπξάμεη ή λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ηέιεζε ηξνκνθξαηηθήο πξάμεο ή ζνβαξνχ 

εγθιήκαηνο. 

 3. Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πεξ. α΄ηεο παξ. 2, ε ΜΔ κπνξεί: 

α) λα αληηπαξαβάιεη ηα δεδνκέλα PNR κε βάζεηο δεδνκέλσλ, ζρεηηθέο κε ηνπο ζθνπνχο ηεο 

πξφιεςεο, αλίρλεπζεο, δηεξεχλεζεο θαη δίσμεο ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ θαη ζνβαξψλ 

εγθιεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα πξφζσπα ή αληηθείκελα πνπ 

αλαδεηνχληαη ή γηα ηα νπνία ππάξρεη ζρεηηθή θαηαρψξηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο 

ζπκβάζεηο, ην ελσζηαθφ δίθαην θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία πνπ ηζρχνπλ γηα ηέηνηεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ ή 

β) λα επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα PNR ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. 

 4. Κάζε αμηνιφγεζε ησλ επηβαηψλ πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε άθημε ζε ή ηελ αλαρψξεζε 

απφ ηε ρψξα, ζχκθσλα κε ηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 πξαγκαηνπνηείηαη 

ρσξίο δηαθξίζεηο. Σα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα είλαη ζηνρνζεηεκέλα, αλαινγηθά θαη εηδηθά. Σα ελ 

ιφγσ θξηηήξηα θαζνξίδνληαη απφ ηε ΜΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, θαη επαλεμεηάδνληαη ηαθηηθά ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ 

άξζξνπ 9 θαη ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Σα θξηηήξηα δελ 

βαζίδνληαη ζηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ζηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ζηηο ζξεζθεπηηθέο ή 

θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ζηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο, ζηε ζεμνπαιηθή δσή ή ζην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ελφο αηφκνπ. 

 5. Κάζε ζεηηθφ απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

PNR, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελπεξ. α΄ ηεο παξ. 2,ειέγρεηαη κεκνλσκέλα κε κε 

απηνκαηνπνηεκέλα κέζα γηα λα εμαθξηβσζεί  εάλ είλαη απαξαίηεηε ε παξέκβαζε ηεο αξκφδηαο 

αξρήο ηνπ άξζξνπ 9. 

 6. Ζ ΜΔ δηαβηβάδεη ηα δεδνκέλα PNR ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηαπηνπνηεζεί ζχκθσλα 

κεηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 2 ή ηα απνηειέζκαηα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, γηα πεξαηηέξσ 

εμέηαζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ άξζξνπ 9. Ζ ΜΔ δηαβηβάδεη ηα δεδνκέλα απηά κφλν έπεηηα απφ 

κεκνλσκέλε επαλεμέηαζε κε κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα. 

 7. Ζ δηαηήξεζε, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ PNR απφ ηελ ΜΔ 

πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε αζθαιή ρψξν ηεο ΜΔ. 

 8. Οη ζπλέπεηεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 2 αμηνινγήζεσλ ησλ επηβαηψλ δελ 

ζίγνπλ ην δηθαίσκα εηζφδνπ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα πξνζψπσλ πνπ απνιαχνπλ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελαζην π.δ. 106/2007 (Α΄ 

135, ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2004/38/ΔΚ). Οη ζπλέπεηεο ησλ αμηνινγήζεσλ ζε ζρέζε κε πηήζεηο 

εληφο ηεο ΔΔ κεηαμχ Διιάδαο θαη άιισλ θξαηψλ κειψλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ν Καλνληζκφο 

(ΔΔ) αξηζ. 399/2016 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πξέπεη λα 

ελαξκνλίδνληαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ απηφ(ΔΔ L77 ηεο 23/03/2016, ζει. 1-52). 

 

 

 



 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ PNR 

 

Άξζξν 9  

Αξκόδηεο αξρέο 

(Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο) 

 

 1. Ωο αξκφδηεο γηα λα δεηνχλ ή λα ιακβάλνπλ δεδνκέλα PNR ή ην απνηέιεζκα ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ απφ ηε ΜΔ αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάδνπλ πεξαηηέξσ ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ή λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξφιεςεο, αλίρλεπζεο, δηεξεχλεζεο 

θαη δίσμεο ηξνκνθξαηηθψλ ή ζνβαξψλ εγθιεκάησλ νξίδνληαη νη ππεξεζίεο ησλ αξρψλ επηβνιήο 

ηνπ λφκνπ, φπσο νη ηειεπηαίεο θαζνξίδνληαη ζην πξψην εδάθην ηεο πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 

135/2013 (Α΄ 209, ελζσκάησζε ζην εζληθφ δίθαην ηεο Απφθαζεο - Πιαίζην 2006/960/ΓΔΤ), 

θαζψο θαη ε Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ, νη εηζαγγειηθέο θαη νη δηθαζηηθέο αξρέο θαη ε Αξρή 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο.  

 2. Ζ ΜΔ θνηλνπνηεί ηνλ θαηάινγν ησλ αξρψλ ηεο παξ. 1 θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπ ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 3.Σα δεδνκέλα PNR θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηε ΜΔ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

ηεο παξ. 1 κφλν γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ηεο πξφιεςεο, ηεο αλίρλεπζεο, ηεο 

δηεξεχλεζεο ή ηεο δίσμεο ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ ή ζνβαξψλ εγθιεκάησλ. Μεηά ην πέξαο ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ ηέιεζε άιισλ 

εγθιεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, νη αξρέο ηεο παξ. 1 κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ, λα ιακβάλνπλ ππφςε ή θαη λα επεμεξγάδνληαη πεξαηηέξσ ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία.  

 4. Οη αξρέο ηεο παξ. 1 δελ ιακβάλνπλ απφθαζε πνπ έρεη δπζκελείο λνκηθέο ζπλέπεηεο γηα 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ή ζίγεη απηφζεκαληηθά κε κφλν θξηηήξην ην απνηέιεζκα ηεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ PNR. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηε ιήςε ηέηνηαο  

απφθαζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, νη 

ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ε ζεμνπαιηθή δσή ή νζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ αηφκνπ. 

 

Άξζξν 10 

Τπνρξεώζεηο ηωλ αεξνκεηαθνξέωλ όζνλ αθνξά ηηο δηαβηβάζεηο δεδνκέλωλ 

(Άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο) 

 

 1. Οη αεξνκεηαθνξείο ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ κε ηε κέζνδν ηεο «πξνψζεζεο» ηα 

δεδνκέλα PNR ηνπ  άξζξνπ 5, ηα νπνία έρνπλ ήδε ζπγθεληξψζεη θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ 



 

 

εξγαζηψλ ηνπο, ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΜΔ. Όηαλ ε πηήζε εθηειείηαη κε θνηλφ θσδηθφ κεηαμχ 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αεξνκεηαθνξέσλ, ε ππνρξέσζε δηαβίβαζεο ησλ δεδνκέλσλ PNR φισλ ησλ 

επηβαηψλ ηεο πηήζεο βαξχλεη ηνλ αεξνκεηαθνξέα πνπ εθηειεί ηελ πηήζε. Ζ ππνρξέσζε 

δηαβίβαζεο ησλ δεδνκέλσλ PNRζηηο ΜΔ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ κειψλ βαξχλεη 

ηνπο αεξνκεηαθνξείο θαη φηαλ ε πηήζε πεξηιακβάλεη κηα ή πεξηζζφηεξεο ελδηάκεζεο ζηάζεηο κε 

επηβίβαζε ή απνβίβαζε επηβαηψλ ζε αεξνδξφκηα δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ κειψλ, φηαλ πξφθεηηαη  

φκσο γηα πηήζεηο εληφο ηεο ΔΔ ε ππνρξέσζε ηζρχεη κφλν εθφζνλ ηα ζπγθεθξηκέλα θξάηε κέιε 

ζπιιέγνπλ δεδνκέλα PNR απφ πηήζεηο εληφο ΔΔ.  

 2. Αλ νη αεξνκεηαθνξείο έρνπλ ζπιιέμεη εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλα γηα ηνπο επηβάηεο (API) 

πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ πεξ. ηε΄ ηνπ άξζξνπ 5, αιιά δελ δηαηεξνχλ ηα δεδνκέλα απηά κε ηα ίδηα 

ηερληθά κέζα φπσο γηα ηα άιια δεδνκέλα PNR, δηαβηβάδνπλ θαη ηα δεδνκέλα απηά ζηελ ΜΔ κε 

ηε κέζνδν ηεο «πξνψζεζεο». ε πεξίπησζε δηαβίβαζεο ηέηνησλ δεδνκέλσλ, φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα δεδνκέλαAPI. 

 3.Οη αεξνκεηαθνξείο δηαβηβάδνπλ ηα δεδνκέλα PNRκε ειεθηξνληθά κέζα ρξεζηκνπνηψληαο 

ηα θνηλά πξσηφθνιια κεηάδνζεο θαη ηνπο ππνζηεξηδφκελνπο κνξθφηππνπο δεδνκέλσλ ηνπ 

άξζξνπ 18, σο εμήο: 

α) ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 48 έσο 24σξψλ, πξηλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν 

αλαρψξεζεο ηεο πηήζεο θαη 

β) ακέζσο κεηά ην θιείζηκν ηεο πηήζεο, δειαδή αθνχ επηβηβαζηνχλ νη επηβάηεο ζην 

αεξνζθάθνο πνπ εηνηκάδεηαη λα αλαρσξήζεη θαη δελ είλαη πιένλ δπλαηή ε επηβίβαζε ή 

απνβίβαζε επηβαηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη αεξνκεηαθνξείο κπνξνχλ λα πεξηνξίδνληαη 

ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαβηβάζηεθαλ θαηά ηελ πεξ. α΄. 

 4.ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο βιάβεο ή φηαλ πξφθεηηαη γηα αεξνκεηαθνξείο πνπ δελ εθηεινχλ 

πηήζεηο εληφο ή εθηφο ΔΔ κε ζπγθεθξηκέλν θαη δεκνζηεπκέλν πξφγξακκα θαη δελ δηαζέηνπλ ηελ 

αλαγθαία ππνδνκή γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο κνξθφηππνπο δεδνκέλσλ θαη ηα πξσηφθνιια 

δηαβίβαζεο ηνπ άξζξνπ 18, νη αλσηέξσ δηαβηβάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε θάζε άιιν πξφζθνξν 

ειεθηξνληθφ κέζν πνπ εμαζθαιίδεη θαηάιιειν επίπεδν αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 5.Όηαλ ε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα PNR είλαη αλαγθαία γηα λα αληηκεησπηζηεί ζπγθεθξηκέλε 

θαη πξαγκαηηθή απεηιή πνπ ζπλδέεηαη κε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο ή ζνβαξά εγθιήκαηα ηνπ 

άξζξνπ 4, νη αεξνκεηαθνξείο ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ ηα δεδνκέλα PNR θαη ζε άιιεο 

ρξνληθέο ζηηγκέο, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΜΔ. 

 

Άξζξν 11 

Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ θξαηώλ κειώλ 

(Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο) 

 

 1. Ζ ΜΔ, φηαλ πξφθεηηαη γηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηαπηνπνηεζεί, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α΄ ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8, δηαβηβάδεη φια ηα ζπλαθή θαη αλαγθαία δεδνκέλα PNR ή ην απνηέιεζκα ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπο, ζηηο ΜΔ ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ, κφλν εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 8. 

 2. Ζ ΜΔ κε αίηεζή ηεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηε ΜΔ άιινπ θξάηνπο κέινπο δεδνκέλα 



PNR πνπ δηαηεξνχληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ηειεπηαίαο θαη δελ έρνπλ αθφκα αλσλπκνπνηεζεί 

κέζσ θάιπςεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14, θαζψο θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

επεμεξγαζίαο πνπ πηζαλφλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ.  2 ηνπ άξζξνπ 

8. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε ΜΔ δηαβηβάδνληαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ άξζξνπ 

9, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 8. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε σο άλσ 

αίηεζε κπνξεί λα αθνξά ζε δεδνκέλα PNR θαη άιισλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ, κε εμαίξεζε απηψλ ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10, φηαλ ε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα απηά είλαη αλαγθαία γηα λα αληηκεησπηζηεί 

ζπγθεθξηκέλε θαη πξαγκαηηθή απεηιή πνπ ζπλδέεηαη κε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο ή ζνβαξά 

εγθιήκαηα. 

 3. Ζ ΜΔ, θαηφπηλ αίηεζεο ΜΔ άιινπ θξάηνπο κέινπο, δηαβηβάδεη δεδνκέλα PNRπνπ 

δηαηεξεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο θαη δελ έρνπλ αθφκα αλσλπκνπνηεζεί κέζσ θάιπςεο ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14, θαζψο επίζεο θαη ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο πνπ πηζαλφλ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ8.Ζ ΜΔ παξέρεη ηηο αηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε σο άλσ δηαβίβαζε κπνξεί 

λα αθνξά ζε δεδνκέλα PNR θαη άιισλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ, κε εμαίξεζε απηψλ ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 10, φηαλ ε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα απηά είλαη αλαγθαία γηα λα αληηκεησπηζηεί 

ζπγθεθξηκέλε θαη πξαγκαηηθή απεηιή πνπ ζπλδέεηαη κε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο ή ζνβαξά 

εγθιήκαηα. 

 4. Ζ ΜΔ δηαβηβάδεη δεδνκέλα PNRπνπ δηαηεξεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο απεπζείαο ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο άιινπ θξάηνπο κέινπο, κφλν φηαλ απαηηείηαη ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 3.  

 5. ε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ άξζξνπ 9, κπνξνχλ λα δεηνχλ 

απεπζείαο δεδνκέλα PNR, ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ΜΔ άιινπ θξάηνπο 

κέινπο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2. Οη αηηήζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ είλαη αηηηνινγεκέλεο 

θαη αληίγξαθν ηεο αηηήζεψο ηνπο απνζηέιιεηαη πάληνηε ζηε ΜΔ. ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, 

νη αξκφδηεο αξρέο ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κέζσ ηεο ΜΔ. 

 6. ηηο παξ. 2 θαη 5, ε αίηεζε ηεο ΜΔ ή ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ηνπ άξζξνπ 9 πξέπεη λα είλαη 

πιήξσο αηηηνινγεκέλε. Ζ αηηηνιφγεζε ζεκειηψλεηαη ζε νπνηνδήπνηε κεκνλσκέλν ζηνηρείν 

δεδνκέλσλ ή ζε ζπλδπαζκφ ηέηνησλ ζηνηρείσλ, πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ππφζεζε πξφιεςεο, αλίρλεπζεο, δηεξεχλεζεο ή δίσμεο, ηξνκνθξαηηθψλ ή ζνβαξψλ εγθιεκάησλ. 

ηηο παξ. 3 θαη 4 ε ΜΔ δηαβηβάδεη ηηο αηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζηηο ΜΔ ησλ άιισλ θξαηψλ 

κειψλ ή ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπο, εθφζνλ ε αίηεζή ηνπο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.   

 7. Δάλ ηα δεηνχκελα δεδνκέλα ησλ παξ. 3 θαη 4έρνπλ αλσλπκνπνηεζεί κέζσ θάιπςεο 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ14, ε ΜΔ γλσζηνπνηεί ηα πιήξε δεδνκέλα κφλνλ εθφζνλ 

εθηηκάηαη εχινγα φηη είλαη αλαγθαίν γηα ην ζθνπφ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8θαη έρεη 

εμνπζηνδνηεζεί απφ αξκφδηα αξρήηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ14. 

 8. Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν,γίλεηαη ακειιεηί, κε ηε ρξήζε 

ησλ πθηζηάκελσλ δηαχισλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζε 

γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ επηιεγφκελν δίαπιν. ηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ δηεμάγεηαη κέζσ ηνπ ζεκείνπ επαθήο πνπ νξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

απφ ηε ΜΔ. Σα ζηνηρεία ηνπ ζεκείνπ επαθήο θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζε απηά γλσζηνπνηνχληαη 

ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 



 

 

 

 

Άξζξν 12 

Πξνϋπνζέζεηο πξόζβαζεο ηεο Δπξωπαϊθήο Αζηπλνκηθήο Τπεξεζίαο(Europol) ζε δεδνκέλα 

PNR 

(Άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο) 

 

 1. Ζ Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Τπεξεζία (Europol), εληφο ησλ νξίσλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, κπνξεί λα δεηήζεη δεδνκέλα PNR ή ην απνηέιεζκα ηεο 

επεμεξγαζίαο απηψλ απφ ηε ΜΔ. Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ δηεμάγεηαη κέζσ ηνπ αζθαινχο 

δηαχινπ επηθνηλσλίαο SIENAθαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 794/2016 (ΔΔ L 135 ηεο 

24.5.2016, ζει. 53-114). Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αίηεζε θαη θαηά ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ είλαη εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ δίαπινSIENA. 

 2. Ζ σο άλσ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ππνβνιή 

ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζηε ΜΔ, κέζσ ηεο Δζληθήο Μνλάδαο Europol, φηαλ ε δηαβίβαζε είλαη 

απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δξάζεο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα 

ηελ πξφιεςε, αλίρλεπζε ή δηεξεχλεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηξνκνθξαηηθήο πξάμεο ή ελφο 

ζνβαξνχ εγθιήκαηνο, εθφζνλ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Europol, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 794/2016.Ζ αίηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ε Europol ζεσξεί φηη ε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ PNR ή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ PNR ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πξφιεςε, αλίρλεπζε ή δηεξεχλεζε ηεο 

ζρεηηθήο αμηφπνηλεο πξάμεο. 

 

Άξζξν 13 

Γηαβίβαζε δεδνκέλωλ ζε ηξίηεο ρώξεο 

(Άξζξα 11 ηεο Οδεγίαο) 

 

 1. Οη αξκφδηεο αξρέο ηνπ άξζξνπ 9 αηηνχληαη, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ πεξ. β΄ 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 δηαδηθαζία, κφλν γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δεδνκέλα PNR θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί απφ ηε ΜΔ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 14, πξνθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα ηα δηαβηβάζνπλ 

ζε ηξίηε ρψξα θαη εθφζνλ: 

α) πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2008/977/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 350 ηεο 30/12/2008, ζει. 60-71) ή ησλ αληίζηνηρσλ εζληθψλ δηαηάμεσλ 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηπγράλνπλ 

επεμεξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο 

ππνζέζεηο, 

 

β) ε δηαβίβαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 2.   

 

γ) ε Σξίηε ρψξα ζπκθσλεί λα δηαβηβάζεη δεδνκέλα ζε άιιε ηξίηε ρψξα κφλνλ εθφζνλ 

απηφ είλαη απνιχησο αλαγθαίν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 2θαη κφλν κε ηεξεηή έγθξηζε 

ηεο απνζηέιινπζαο αξρήο θαη 



 

δ) πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11. 

 

 2. Οη δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ PNR, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ θξάηνπο κέινπο απφ 

ην νπνίν ειήθζεζαλ, επηηξέπνληαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

13 ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2008/977/ΓΔΤ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κφλν εθφζνλ: 

α) ε δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη αλαγθαία γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλεο θαη πξαγκαηηθήο απεηιήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηξνκνθξαηηθέο 

πξάμεηο ή ζνβαξά εγθιήκαηα, εληφο ελφο θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο θαη·  

 

β) ε πξνεγνχκελε έγθξηζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ιεθζεί εγθαίξσο. 

Σν αξκφδην γηα ηελ παξνρή ηεο έγθξηζεο θξάηνο κέινο ελεκεξψλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη 

ε δηαβίβαζε θαηαγξάθεηαη δεφλησο θαη κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε έιεγρν εθ ησλ πζηέξσλ. 

 

 3. Σαδεδνκέλα PNR δηαβηβάδνληαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ηξίησλ ρσξψλ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη κφλνλ φηαλ δηαζθαιίδεηαη φηη ν ζθνπφο ηεο ρξήζεο ηνπο 

απφ ηνπο παξαιήπηεο ζπλάδεη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εγγπήζεηο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. 

 

 4. Ζ αξκφδηα αξρή πνπ δηαβηβάδεη δεδνκέλα PNR ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν 

ελεκεξψλεη θάζε θνξά ηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηεο ΜΔ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ  

 

Άξζξν 14 

Πεξίνδνο δηαηήξεζεο θαη αλωλπκνπνίεζε ηωλ δεδνκέλωλ 

(Άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο)  

 1. Ζ ΜΔ δηαηεξεί ηα δεδνκέλα PNR, πνπ δηαβηβάδνπλ νη αεξνκεηαθνξείο, ζε βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ ιεηηνπξγεί ζε απηή γηα πεξίνδν πέληε εηψλ κεηά ηε δηαβίβαζή ηνπο. 

 

 2.Έμη κήλεο κεηά ηε δηαβίβαζε ηεο παξ. 1 ηα δεδνκέλα PNR αλσλπκνπνηνχληαη κε ηελ 

θάιπςε ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ άκεζε ηαπηνπνίεζε, 

ηνπ επηβάηε ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη: 

α) ην φλνκα (ή ηα νλφκαηα), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νλνκάησλ άιισλ επηβαηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ θάθειν PNR, θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ επηβαηψλ πνπ ζπληαμηδεχνπλ, νη 

νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν PNR· 

β) ε δηεχζπλζε θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο· 

γ)φια ηα ζηνηρεία πιεξσκήο, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δηεχζπλζε ρξέσζεο, 

εθφζνλ πεξηιακβάλνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ άκεζε ηαπηνπνίεζε ηνπ επηβάηε 

ζηνλ νπνίνλ αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα PNR, ή άιισλ πξνζψπσλ· 

δ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ηαθηηθνχ επηβάηε· 

ε) γεληθέο πιεξνθνξίεο εθφζνλ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ άκεζε ηαπηνπνίεζε ηνπ 



 

 

επηβάηε ζηνλ νπνίνλ αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα PNR· 

ζη)νπνηαδήπνηε δεδνκέλα API πνπ έρνπλ ζπιιερζεί. 

 3.Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε άξζε 

ηεο αλσλπκνπνίεζεο, κέζσ απνθάιπςεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ PNR, εγθξίλεηαη κφλνλ 

εθφζνλ εθηηκάηαη εχινγα φηη είλαη αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

8 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα δηθαζηηθή ή εηζαγγειηθή αξρή. 

 4.Σα δεδνκέλα PNR δηαγξάθνληαη κφληκα κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο 

παξ. 1, κε εμαίξεζε ηα δεδνκέλα PNRζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο, ηα νπνία έρνπλ δηαβηβαζηεί 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ αξκφδηα αξρή ζην πιαίζην έξεπλαο γηα ηελ πξφιεςε ή δίσμε 

ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ ή ζνβαξψλ εγθιεκάησλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ 

δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 

 5.Σν απνηέιεζκα ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ πεξ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 επεμεξγαζίαο, 

δηαηεξείηαη απφ ηε ΜΔ κφλν γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη απαξαίηεην, ψζηε λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηελ χπαξμε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ηφζν νη αξκφδηεο αξρέο φζν θαη νη ΜΔ 

ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ11. Αλ κεηά ηελ πξνβιεπφκελε 

ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8 κεκνλσκέλε επαλεμέηαζε κε κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα, ην 

απνηέιεζκα κηαο απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο απνδεηρζεί αξλεηηθφ, απηφ κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ έρνπλ αθφκε δηαγξαθεί ηα ζρεηηθά δεδνκέλα, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ζην κέιινλ αλαθξηβή απνηειέζκαηα 

απφ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία. 

 

Άξζξν 15 

Πξνζηαζία δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα 

(Άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο) 

 

 1.Ο επηβάηεο ηνπ νπνίνπ ηα δεδνκέλα PNR ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, έρεη σο ππνθείκελν απηψλ, θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα αθφινπζα 

δηθαηψκαηα: 

α) πξφζβαζεο, 

β)δηφξζσζεο, 

γ)δηαγξαθήο θαη πεξηνξηζκνχ, θαη 

δ) απνδεκίσζεο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, γηα θάζε παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ.  

 2.Ζ ΜΔ εθαξκφδεη ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα θαη δηαδηθαζίεο, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ν απφξξεηνο ραξαθηήξαο ηεο επεμεξγαζίαο θαη ην θαηάιιειν επίπεδν αζθαιείαο 

ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ε επεμεξγαζία θαη ε θχζε ησλ δεδνκέλσλ . 

 3.Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ ζίγνπλ ηελ εθαξκνγή άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη βαξχλνπλ ηνπο αεξνκεηαθνξείο θαηά ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηδίσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο λα ιακβάλνπλ ηα 

θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ε αζθάιεηα θαη ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 



 4. Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ PNR πνπ απνθαιχπηνπλ ηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ηα 

πνιηηηθά θξνλήκαηα, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζε 

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ηελ πγεία, ηε ζεμνπαιηθή δσή ήην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ελφο 

αηφκνπ απαγνξεχεηαη. Αλ παξαιεθζνχλ απφ ηε ΜΔ δεδνκέλα PNR πνπ απνθαιχπηνπλ ηέηνηνπο 

είδνπο πιεξνθνξίεο, απηά δηαγξάθνληαη ακέζσο. 

 5. Ζ ΜΔ δηαηεξεί ηεθκεξίσζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζίαο πνπ 

ηεινχλ ππφ ηελ επζχλε ηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

α) ην φλνκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο ΜΔ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πνπ έρνπλ 

επηθνξηηζηεί κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ PNR θαη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα άδεηαο 

πξφζβαζεο· 

β) ηα αηηήκαηα ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη ησλ ΜΔ άιισλ θξαηψλ κειψλ· 

γ) φιεο ηηο αηηήζεηο θαη ηηο δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ PNR πξνο ηξίηε ρψξα. 

Ζ ΜΔ θαζηζηά φιε ηελ ηεθκεξίσζε δηαζέζηκε, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

 6. Ζ ΜΔ ηεξεί γηα πέληε έηε αξρεία θαηαγξαθήο ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο αθφινπζεο πξάμεηο 

επεμεξγαζίαο: ζπιινγή, αλαδήηεζε δεδνκέλσλ PNR, άξζε ηεο αλσλπκνπνίεζεο, θνηλνπνίεζε 

θαη δηαγξαθή. Δηδηθφηεξα ηα αξρεία θαηαγξαθήο ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο άξζεο ηεο 

αλσλπκνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ: ηνλ ζθνπφ, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ 

θαη, εθφζνλ είλαη δπλαηφ, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαδήηεζε πιεξνθνξίεο ή 

θνηλνπνίεζε ηα δεδνκέλα απηά, θαζψο θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ απνδεθηψλ ησλ ελ ιφγσ 

δεδνκέλσλ. Σα αξρεία θαηαγξαθήο ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο εμαθξίβσζεο, 

απηνειέγρνπ θαη θαηνρχξσζεο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ή γηα 

ζθνπνχο ειέγρνπ. Καηφπηλ αηηήκαηνο, ε ΜΔ παξέρεη πξφζβαζε ζηα ζπγθεθξηκέλα αξρεία ζηελ 

Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

 7. Όηαλ κηα παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ελδέρεηαη λα ελέρεη ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ή λα ζίμεη ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπο, ε ΜΔ 

γλσζηνπνηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηελ παξαβίαζε ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε. 

 

Άξζξν 16 

Κπξώζεηο 

(Άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο)  

 

 1.ε πεξίπησζε πνπ ν αεξνκεηαθνξέαο δελ δηαβηβάδεη ηα δεδνκέλα PNR ζηε ΜΔ ή δελ ηα 

δηαβηβάδεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 10 θαη 18, επηβάιιεηαη ζηνλ αεξνκεηαθνξέα 

κε Απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Αεξνπνξηθήο Αξρήο ηνπ αεξνιηκέλα, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο 

ΜΔ, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο 5.000 επξψ αλά πηήζε. Γηα θάζε λέα παξάβαζε εληφο ηεο ίδηαο 

πεξηφδνπ κπνξεί κε φκνηα απφθαζε λα επηβιεζεί ην πξφζηηκν ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζην 

δηπιάζην θαζψο θαη απαγφξεπζε απνγείσζεο ηνπ αεξνζθάθνπο κέρξη ηελ πιεξσκή ηνπ 

πξνζηίκνπ ή ηελ θαηάζεζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλεο ζηελ 

Διιάδα αιινδαπήο ηξάπεδαο. Ζ απαγφξεπζε εθηειείηαη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ 

θπβεξλήηε ή ζηνλ εθκεηαιιεπφκελν ην αεξνζθάθνο ή ζε λφκηκν αληηπξφζσπν απηνχ.  



 

 

 2.Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δζσηεξηθψλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Αεξνπνξηθήο Αξρήο, κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην 

αλψηαην φξην ηνπ πξνζηίκνπ ηεο παξ. 1 θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ην χςνο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ 

ηνπ πξνζηίκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 30.000 επξψ.  

 3.ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ παξαβάζεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1εληφο ηεο ίδηαο 

πεξηφδνπ απφ αεξνκεηαθνξείο κπνξεί, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Αεξνπνξηθήο Αξρήο ηνπ αεξνιηκέλα ή ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Αεξνπνξηθήο Αξρήο, λα επηβάιινληαη κε Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αεξνπνξηθήο Αξρήο άιιεο 

κνξθήο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 4.Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζε βάξνο ησλ αεξνκεηαθνξέσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ PNR δελ θαζίζηαηαη ηερληθά δπλαηή ιφγσ βιάβεο. Ζ επζχλε 

απφδεημεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίαο δηαβίβαζεο ησλ δεδνκέλσλ PNR αλήθεη ζηνλ 

αεξνκεηαθνξέα.  

 5. Οη ζηγφκελνη αεξνκεηαθνξείο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηελ πξνζθπγή ηνπ άξζ. 24 ηνπ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην λ. 2690/1999) θαη 

αθνινχζσο, ζε πεξίπησζε απφξξηςήο ηεο, λα πξνζθχγνπλ ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα. Ζ 

πξνζεζκία θαη ε άζθεζε ηεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαη ησλ ελδίθσλ κέζσλ δελ αλαζηέιιεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο  απφθαζεο επηβνιήο θπξψζεσλ. Σα επηβαιιφκελα πξφζηηκα εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ, θαζψο θαη ηηο εηδηθφηεξεο ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο Αεξνπνξηθήο Αξρήο. 

 

Άξζξν 17 

Δπνπηηθή Αξρή 

(Άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο) 

 

 1. Ζ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ή επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, γηα θάζε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηφλ θαη 

εξγάδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία απηή.  

 2. Ζ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο: 

α) ρεηξίδεηαη ηηο θαηαγγειίεο πνπ ππνβάιινληαη απφ θάζε ππνθείκελν δεδνκέλσλ, εξεπλά ηελ 

ππφζεζε θαη ελεκεξψλεη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ έθβαζε ηεο 

θαηαγγειίαο εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο· 

β) ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, δηεμάγεη έξεπλεο θαη ειέγρνπο, είηε 

απηεπαγγέιησο, είηε βάζεη θαηαγγειίαο ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α΄. 

 3. Ζ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ζπκβνπιεχεη, θαηφπηλ 

αηηήκαηνο, ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 



 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

 

Άξζξν 18 

Κνηλά πξωηόθνιια θαη ππνζηεξηδόκελνη κνξθόηππνη δεδνκέλωλ 

[Άξζξν 16 ηεο Οδεγίαο θαη  άξζξν 1 θαη Παξάξηεκα ηεο ππ’ αξηζ. 2017/759 Δθηειεζηηθήο 

Απόθαζεο ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο (EEL113 ηεο 29/04/2017, ζει.48-51)] 

 

 

 1.Όιεο νη δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ PNR απφ αεξνκεηαθνξείο ζηε ΜΔ γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ γίλνληαη ειεθηξνληθά, ψζηε λα παξέρνληαη επαξθείο 

εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ηα κέηξα ηερληθήο αζθάιεηαο θαη νξγάλσζεο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ 

πξέπεη λα δηελεξγεζεί. ε πεξίπησζε ηερληθήο βιάβεο, ηα δεδνκέλα PNR κπνξνχλ λα 

δηαβηβαζζνχλ κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν εθφζνλ δηαηεξείηαη ην ίδην επίπεδν 

αζθάιεηαο θαη ππάξρεη πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ.  

 

 2.Όηαλ νη αεξνκεηαθνξείο δηαβηβάδνπλ ζηε ΜΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, δεδνκέλα PNR ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ απφ ηνπο κνξθφηππνπο δεδνκέλσλ 

θαη ηα πξσηφθνιια δηαβίβαζεο πνπ απαξηζκνχληαη ζηα ζεκεία 1 θαη 2 ηνπ παξαξηήκαηνο 

ηεο παξ. 5. Αληίζεηα αλ δηαβηβάδνπλ ζηε ΜΔ, ρσξηζηά απφ ηα δεδνκέλα PNR γηα ηελ ίδηα 

πηήζε, δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10, 

ρξεζηκνπνηνχλ ην κνξθφηππν ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξ. 5.  

 

 

 3.Οη αεξνκεηαθνξείο πνπ δελ εθηεινχλ πηήζεηο εληφο θαη εθηφο ΔΔ ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλν θαη δεκνζηεπκέλν πξφγξακκα θαη δελ δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία ππνδνκή γηα 

λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο κνξθφηππνπο δεδνκέλσλ θαη ηα πξσηφθνιια δηαβίβαζεο ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο παξ. 5, θαηά παξέθθιηζε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 1 θαη 2, 

δηαβηβάδνπλ ηα δεδνκέλα PNR κε ειεθηξνληθά κέζα πνπ παξέρνπλ επαξθείο εγγπήζεηο 

φζνλ αθνξά ζηα κέηξα ηερληθήο αζθάιεηαο θαη ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε δηκεξή 

ζπκθσλία ηνπ αεξνκεηαθνξέα θαη ηεο ΜΔ. 

 

 4.Σα πξσηφθνιια ηεο παξ. 2 είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο δηαβηβάζεηο, ψζηε λα 

θαηνρπξψλεηαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ PNRθαηά ηε δηαβίβαζε. Σα δεδνκέλα 

PNRδηαβηβάδνληαη κε ππνζηεξηδφκελν κνξθφηππν δεδνκέλσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα αλάγλσζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Όινη νη 

αεξνκεηαθνξείο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηιέγνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ ζηε ΜΔ ην 

θνηλφ πξσηφθνιιν θαη ηνλ κνξθφηππν δεδνκέλσλ πνπ πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

γηα ηηο δηαβηβάζεηο ηνπο  απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζεκεία 1 θαη 2 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο 

παξ. 5. Ζ ΜΔ ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ηερληθά κέηξα γηα λα ηελ ππνζηήξημε ησλ 



 

 

αλσηέξσ θνηλψλ πξσηνθφιισλ θαη κνξθνηχπσλ δεδνκέλσλ . 

 

 

 5.Πξνζαξηάηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ην Παξάξηεκα 

πνπ αθνινπζεί: 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

1.   Μνξθόηππνη δεδνκέλωλ γηα ηε δηαβίβαζε δεδνκέλωλ PNR 

 

—EDIFACT PNRGOV, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ νδεγφ εθαξκνγήο EDIFACT· δεδνκέλα PNR 

πνπ πξνσζνχληαη ζε θξάηε ή άιιεο αξρέο· κήλπκα PNRGOV έθδνζε 11.1 ή κεηαγελέζηεξε 

 

—XML PNRGOV, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ νδεγφ εθαξκνγήο XML· δεδνκέλα PNR πνπ 

πξνσζνχληαη ζε θξάηε κέιε ή άιιεο αξρέο· κήλπκα PNRGOV έθδνζε 13.1 ή κεηαγελέζηεξε. 

 

 

2.   Πξωηόθνιια δηαβίβαζεο γηα ηε δηαβίβαζε δεδνκέλωλ PNR 

 

—IBMMQ 

—IATATypeΒ 

—Πξνθίι AS4 ηνπ ebMS 3.0 έθδνζε 1.0, πξφηππν OASIS, δεκνζηεπκέλν ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 

2013.Δθαξκνγή ηνπ AS4 ζχκθσλα κε ην πξνθίι e-SENS AS4 πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ην 

πηινηηθφ έξγν κεγάιεο θιίκαθαο e-SENS, ηξέρνλ αλαγλσξηζηηθφ θαη έθδνζε: «PR — AS4-1.10». 

Απφ ην 2017 ν ρξεκαηνδνηηθφο κεραληζκφο «πλδένληαο ηελ Δπξψπε» ζα εμαθνινπζεί λα 

δηαηεξεί θαη λα βειηηψλεη ηηο ελ ιφγσ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 

 

3. Μνξθόηππνη δεδνκέλωλ γηα ηε δηαβίβαζε ηωλ δεδνκέλωλ API όηαλ δηαβηβάδνληαη 

ρωξηζηά από ην κήλπκα PNR 

 

—EDIFACT PAXLST, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ νδεγφ εθαξκνγήο ησλ WCO/IATA/ICAOγηα ηα 

κελχκαηα θαηάζηαζεο επηβαηψλ (PAXLST), έθδνζε 2003 ή κεηαγελέζηεξε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Άξζξν 19 

Έλαξμε ηζρύνο 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζε 

ηνπ σο Νφκνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 

Αζήλα,                                        2017 
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