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Α. ΔΗΑΓΩΓΖ  

 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 4864/81/1-ηε΄ απφ 15-2-2016 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ζπγθξνηήζεθε επηηξνπή κε αληηθείκελν ηε ζχληαμε: 

α) ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κεθαιαίνπ 6 ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Ηνπλίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ, β) ηεο ζρεηηθήο αηηηνινγηθήο έθζεζεο, γ) ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο 

ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ θαη δ) ηνπ πίλαθα αληηζηνίρηζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο απφθαζεο.  

Με ηελ απφθαζε 2008/615/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Ηνπλίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο, ελζσκαηψζεθαλ ζην λνκηθφ πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο ηεο ζπλζήθεο Prüm. Ζ πξσηνβνπιία απηή 

ππαγνξεχζεθε απφ ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ην ζθνπφ δηεξεχλεζεο αμηνπνίλσλ πξάμεσλ, φπσο επηβεβαηψζεθε θαη 

απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σάκπεξε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1999. 

Δπηπιένλ, ζην πξφγξακκα ηεο Υάγεο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2004 απνηππψζεθε ε βνχιεζε γηα κία 

θαηλνηφκν πξνζέγγηζε ηεο δηαζπλνξηαθήο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ, επί ηε βάζεη ηεο αξρήο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηεο ρξήζεο ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο ακνηβαίαο πξφζβαζεο ζηηο εζληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Πεξαηηέξσ, θξίζεθε φηη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη αθελφο κελ λα εμαζθαιίδνπλ ηαρέα, 

απνηειεζκαηηθά θαη νηθνλνκηθά κέζα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, αθεηέξνπ δε λα ππάγνληαη ζε επαξθή 

έιεγρν κε θαηάιιειεο εγγπήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαηά 

ηε δηαβίβαζε θαη ηελ απνζήθεπζε θαζψο θαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη. Οη απαηηήζεηο απηέο θαιχπηνληαη απφ ηε ζπλζήθε Prüm θαη κε ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ εμαζθαιίζηεθε ε εληαία εθαξκνγή ησλ θπξηφηεξσλ δηαηάμεσλ ηεο 

ζπλζήθεο ζε φια ηα θξάηε κέιε. 

Ζ απφθαζε 2008/615/ΓΔΤ επηρεηξεί λα αλαβαζκίζεη ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ζε 

ζέκαηα αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο (πξψελ ηξίηνπ ππιψλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), 

θαη ηδίσο ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη δηεξεχλεζε αμηνπνίλσλ πξάμεσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, πεξηέρεη 

δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία απηνκαηνπνηεκέλεο δηαβίβαζεο πξνθίι 

DNA, δαθηπινζθνπηθψλ δεδνκέλσλ θαη δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, 

θαζψο επίζεο θαη δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα 

κε δηαζπλνξηαθή δηάζηαζε, ηνπο φξνπο παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηξνκνθξαηηθψλ 

πξάμεσλ θαη ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο αλαβάζκηζεο ηεο δηαζπλνξηαθήο αζηπλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο κέζσ δηαθφξσλ κέηξσλ (άξζξν 1 ηεο απφθαζεο).  

Δμάιινπ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επφδσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο, θαζηεξψλεηαη ην 

ζχζηεκα νξηζκνχ εζληθψλ ζεκείσλ επαθήο, ηα νπνία ζπληζηνχλ ην δίαπιν επηθνηλσλίαο ησλ 

δηαθφξσλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ. εκεηψλεηαη φηη ε ρψξα καο έρεη ήδε πξνβεί 
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ζηνλ νξηζκφ ησλ εζληθψλ ζεκείσλ επαθήο, ζπκκνξθνχκελε ζηε ζρεηηθή επηηαγή ηεο 

απφθαζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ, ε νπνία, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 30 ηνπ π.δ. 178/2014 (Α΄ 281), έρεη νξηζηεί σο εζληθφ ζεκείν επαθήο γηα ηα πξνθίι DNA 

θαη ηα δαθηπινζθνπηθά δεδνκέλα, ελψ επηζεκαίλεηαη θαη ε θαη’ άξζξν 8 ηνπ ηδίνπ π.δ. θαζηέξσζε 

ηεο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο σο ηεο Τπεξεζίαο κε γεληθή θαη επξεία 

αξκνδηφηεηα εμαζθάιηζεο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο. ηηο παξακέηξνπο 

απηέο λνκηθνχ ραξαθηήξα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην γεγνλφο ηεο εηνηκφηεηαο ησλ ειιεληθψλ 

αξρψλ, απφ απφςεσο πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ θαη 

ηελ αληαιιαγή ησλ απαηηνχκελσλ θάζε θνξά πιεξνθνξηψλ.                 

 Δίλαη εκθαλέο απφ ηα αλσηέξσ, φηη ν ζεκέιηνο ιίζνο ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζε 

ζέκαηα ηνπ πξψελ ηξίηνπ ππιψλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζε αξθεηέο δε πεξηπηψζεηο νη πιεξνθνξίεο απηέο 

πεξηέρνπλ θαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Ζ αλάγθε εμαζθάιηζεο επαξθνχο θαη 

απνηειεζκαηηθνχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ απνηειεί λνκηθή ππνρξέσζε, ε νπνία, 

ζην πιαίζην ηεο ελσζηαθήο δηθαηνηαμίαο θαη ζε επίπεδν πξσηνγελνχο δηθαίνπ, απνξξέεη απφ ηα 

άξζξα 7 θαη 8 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ απνηειεί 

ηζφθπξν πξνο ηηο πλζήθεο ηηο Έλσζεο λνκηθφ θείκελν (άξζξν 6 ΔΔ). Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

θηλείηαη θαη ην Κεθάιαην 6 ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ, πνπ πεξηέρεη αλαιπηηθέο δηαηάμεηο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο σο άλσ απφθαζεο. 

 Απαξαίηεηε λνκηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

ελ γέλεη ηελ επεμεξγαζία απηψλ ζην πιαίζην ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ, είλαη ε κεηαθνξά ζηηο 

εζσηεξηθέο έλλνκεο ηάμεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ σο άλσ αλαθεξφκελνπ Κεθαιαίνπ 6 πεξί ηεο 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Ζ επηηαγή απηή αλαθέξεηαη ξεηψο ζην άξζξν 25 παξ. 2 ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο. Σν παξφλ ζρέδην λφκνπ εθπιεξψλεη γηα ηε ρψξα καο ηελ ππνρξέσζε απηή θαη θαζηζηά 

πιένλ θαη λνκηθψο δπλαηή ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ (απφθαζε 

Prüm).    

 Σν άξζξν 25 ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο πεξηέρεη έλα βαζηθφ θαλφλα, ν νπνίνο 

απνηειεί απαξαίηεην εξκελεπηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ εθαξκνζηή ηνπ δηθαίνπ θαη ελ πξνθεηκέλσ γηα 

ηελ αξρή πνπ ζα θιεζεί λα εξκελεχζεη θαη εθαξκφζεη ην παξφλ ζρέδην λφκνπ. Δηδηθφηεξα, ξεηψο 

νξίδεηαη φηη ην επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ε απφθαζε είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακν κε εθείλν 

πνπ απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηεο 28
εο 

 Ηαλνπαξίνπ 1981 (ε 

Διιάδα θχξσζε ηε ζχκβαζε απηή κε ην λ. 2068/1992, ΦΔΚ Α΄ 118) θαη ην πξφζζεην πξσηφθνιιν 

ηεο 8
εο

 Ννεκβξίνπ 2001. πλεπψο, ζε πεξίπησζε εξκελεπηηθψλ δπζρεξεηψλ πνπ ηπρφλ αλαθχςνπλ 

θαηά ην ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ θαη ελδερφκελσλ λνεκαηηθψλ ακθηζεκηψλ ησλ 

δηαηάμεσλ απηνχ θαηά ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ ελφςεη πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, 

επηβάιιεηαη λα πξνθξίλεηαη ε εξκελεπηηθή εθείλε εθδνρή πνπ εμαζθαιίδεη ην σο άλσ 

πεξηγξαθφκελν επίπεδν πξνζηαζίαο. 
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Β. ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΓΗΑΣΑΞΔΗ     

 

Άρθρο 1 

Με ηελ παξάγξαθν 1 νξηνζεηείηαη ν ζθνπφο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηε 

κεηαθνξά ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηνπ Κεθαιαίνπ 6 ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ αλαθνξηθά 

κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Όπσο ήδε εηπψζεθε, ε λνκηθή απηή 

ππνρξέσζε απνξξέεη επζέσο απφ ην άξζξν 25 παξ. 2 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο. 

Με ηελ παξάγξαθν 2 απνζαθελίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ratione materiae ηνπ ζρεδίνπ 

λφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα νξίδεηαη φηη εθαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ή έρνπλ 

παξαζρεζεί δπλάκεη ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ (δεδνκέλα Prüm), εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο ζηηο 

θαη’ ηδίαλ δηαηάμεηο ηεο ηειεπηαίαο. Με ην ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο απνηξέπεηαη 

ηπρφλ ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο πεξηπηψζεηο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηδίσο δε φηαλ απηή ιακβάλεη ρψξα επί ηε βάζεη δηαθφξσλ δηαηάμεσλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ, ελσζηαθνχ θαη δηεζλνχο δηθαίνπ.  

 

Άρθρο 2 

 Γίδνληαη νη αλαγθαίνη λνκνζεηηθνί νξηζκνί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ. 

Δηδηθφηεξα, δίδεηαη ε έλλνηα ηεο «επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα», ηεο 

«απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο», ηνπ «ραξαθηεξηζκνχ» θαη ηνπ «θιεηδψκαηνο». 

πλεπψο, φπνπ ζην ζρέδην λφκνπ απαληψληαη νη φξνη απηνί, ε αιεζήο έλλνηά ηνπο πξέπεη λα 

αλαδεηάηαη ζην άξζξν απηφ. Αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο «δαθηπινζθνπηθά δεδνκέλα» θαη «αξρείν», 

νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θείκελν ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ, ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ 

απφθαζε 2008/616/ΓΔΤ, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ν φξνο «dactyloscopic data» κεηαθξάζηεθε σο 

δαθηπιηθά απνηππψκαηα, ελψ ν φξνο «file» σο θάθεινο. Ωζηφζν, γηα ηνλ κελ πξψην φξν, ζην άξζξν 

2 ηεο απφθαζεο 2008/616/ΓΔΤ, σο «δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα δαθηπιηθά απνηππψκαηα» λννχληαη 

πέξαλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη ηα απνηππψκαηα παιάκεο θαη ιαλζάλνληα απνηππψκαηα παιάκεο 

θαη σο εθ ηνχηνπ ν φξνο απηφο ζεσξήζεθε πεξηνξηζηηθφο. Γηα ηνλ φξν «θάθεινο» ζεκεηψλεηαη φηη, 

ζην αγγιηθφ θείκελν ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ νξίδεηαη σο «file», ελψ ζην γαιιηθφ θείκελν σο 

«fichier». Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, σο πην δφθηκνο φξνο θξίζεθε ν φξνο «αξρείν» αληί ηνπ 

θαθέινπ. 

 

 

Άρθρο 3 

 ηελ παξάγξαθν 1 πξνζδηνξίδεηαη κία βαζηθή έλλνηα ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, ε νπνία απαληάηαη 

ζε φια ηα ζπλαθή λνκνζεηήκαηα πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη απνηειεί 

κία ζεκειηαθή αξρηθή εγγχεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ έλλνηα ηνπ 

ζθνπνχ ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα, ε επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα επηηξέπεηαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ απηά 

παξαζρεζεί ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 2008/615/ΓΔΤ. Ζ δηαηχπσζε απηή θαη’ αλάγθε παξαπέκπεη 

ζην άξζξν 1 ηεο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζθνπφο απηήο είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζε ζέκαηα αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο 

ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη ηδίσο ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηε δηεξεχλεζε αμηνπνίλσλ πξάμεσλ αξρψλ. πλεπψο, ν ίδηνο απηφο ζθνπφο ζπληζηά 

θαη ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ 

λφκνπ. Ωζηφζν, παξέρεηαη θαη ε θαη’ εμαίξεζε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη γηα 

άιινπο ζθνπνχο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ην αξρείν θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, ηδίσο ηνπ λ. 2472/1997 
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«πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» (Α΄ 50). 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, επηβάιιεηαη ε αλαδήηεζε ησλ βάζεσλ λνκηκφηεηαο πνπ ν λ. 2472/1997 

νξίδεη, ηδίσο ζηα άξζξα 5 (απιά δεδνκέλα) θαη 7 (επαίζζεηα δεδνκέλα). ηελ πεξίπησζε πνπ 

παξέρνλ θξάηνο κέινο είλαη ε Διιάδα, ε άδεηα επεμεξγαζίαο γηα άιινπο ζθνπνχο παξέρεηαη, κέζσ 

ηνπ εζληθνχ ζεκείνπ επαθήο, απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή πνπ απνηειεί ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 2472/1997, ηνπ ζρεηηθνχ αξρείνπ θαη εθφζνλ, βεβαίσο, ε ελ 

ιφγσ επεμεξγαζία είλαη επηηξεπηή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, πξσηίζησο βάζεη ησλ 

άξζξσλ 5 θαη 7 ηνπ λ. 2472/1997.  

Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 εηζάγεη εηδηθφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζε ζρέζε κε δχν 

θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ, ε ζπκβνιή ησλ νπνίσλ ζηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο 

δηεξεχλεζεο εγθιεκάησλ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή. Πξφθεηηαη γηα ηα πξνθίι DNA θαη ηα 

δαθηπινζθνπηθά δεδνκέλα. Δηδηθφηεξα, ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ 

επηηξέπεηαη κφλν ζηηο εθεί αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, ελψ αληίζηνηρνη πεξηνξηζκνί δηαιακβάλνληαη 

θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα παξέρνληαη πξνο ηελ Διιάδα, νπφηε θαη 

επάγνληαη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ζηελ αξκφδηα εζληθή αξρή, ήηνη ηε Γηεχζπλζε 

Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ (Γ.Δ.Δ.).  

Οκνίσο, ε παξάγξαθνο 3 πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ, πνπ παξέρνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ (άδεηεο 

θπθινθνξίεο νρεκάησλ), κέζσ ηνπ εζληθνχ ζεκείνπ επαθήο, (Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο, πληήξεζεο 

θαη Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ) θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ην ζθνπφ ησλ απηφκαησλ απαληήζεσλ ζε 

δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο ή ησλ θαηαγξαθψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7. Σα παξερφκελα 

δεδνκέλα δηαγξάθνληαη ακέζσο κεηά ηηο απηφκαηεο απαληήζεηο ζηηο αλαδεηήζεηο, εθηφο εάλ 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία γηα ηηο θαηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7.  Ζ εζληθή 

αξρή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ αλαδήηεζε, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη 

ζηελ απάληεζε, κφλν γηα ηε δηαδηθαζία γηα ηελ νπνία έιαβε ρψξα ε αλαδήηεζε. 

 

 

Άρθρο 4 

Πξνζδηνξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ratione personae ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ. Ζ παξάγξαθνο 1 

απαξηζκεί πεξηνξηζηηθά ηηο αξκφδηεο αξρέο, νη νπνίεο λνκηκνπνηνχληαη λα ππνβάιινπλ ζε 

επεμεξγαζία ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηεο απφθαζεο 2008/615/ΓΔΤ. Πξφθεηηαη γηα ηηο 

αξρέο, ηνπο θνξείο θαη ηα δηθαζηήξηα ηα νπνία είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζε ζέκαηα αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη 

ηδίσο κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη δηεξεχλεζε αμηνπνίλσλ πξάμεσλ. Με 

ηνλ νξηζκφ απηφ, πεξηνξίδεηαη ν θχθινο ησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ λνκηκνπνηνχληαη λα επεμεξγάδνληαη 

ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα. 

Παξάιιεια, κε ηελ παξάγξαθν 2 ζεζπίδεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ 

ζε άιιε νληφηεηα, κφλν κε πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ παξέρνληνο θξάηνπο κέινπο, ε νπνία θαη 

ρνξεγείηαη κε κέξηκλα ηνπ εζληθνχ ζεκείνπ επαθήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε παξνρή ζε άιιε 

νληφηεηα ζεσξείηαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 

2472/1997, ν νπνίνο θαη ζα εθαξκνζηεί πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ε λνκηκφηεηα ηεο παξνρήο, εηδηθά 

ππφ ην θσο ησλ άξζξσλ 5 θαη 7 απηνχ. Δίλαη απηνλφεην φηη ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 

αλαθέξεηαη ζε δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζηελ Διιάδα απφ άιια θξάηε κέιε κέζσ ηεο απφθαζεο 

2008/615/ΓΔΤ, δεδνκέλνπ φηη ε παξνρή δεδνκέλσλ απφ πθηζηάκελα αξρεία εζληθψλ αξρψλ πξνο 

άιιεο νληφηεηεο, ηα νπνία δεδνκέλα δελ παξαζρέζεθαλ ζηηο αξρέο απηέο ζε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο 
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Prüm, δηέπεηαη νχησο ή άιισο θαη εμ αξρήο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ θαη ηδίσο 

ηνπ λ. 2472/1997.   

 

Άρθρο 5 

 Με ηελ παξάγξαθν 1 απηνχ, επηβάιινληαη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ζηνπο ππεχζπλνπο 

επεμεξγαζίαο, θαηά ην λ. 2472/1997, ησλ αξρείσλ ζηα νπνία πεξηέρνληαη δεδνκέλα ηεο απφθαζεο 

Prüm, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ αθξίβεηα, ηνλ επίθαηξν ραξαθηήξα θαη ηε δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο 

ησλ δεδνκέλσλ. Παξάιιεια, πεξηγξάθνληαη κε αθξίβεηα νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο νθείινπλ λα 

πξνβνχλ νη αξκφδηεο αξρέο ζε πεξίπησζε εζθαικέλεο δηαβίβαζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη γεληθά ζε 

θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη φηη ηα δεδνκέλα δελ ζα έπξεπε γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν λα παξαζρεζνχλ. ε ζπληξέρνπζεο πεξηπηψζεηο, θαζηεξψλεηαη ππνρξέσζε δηαγξαθήο ή 

δηφξζσζεο ησλ δεδνκέλσλ. Όηαλ ιακβάλνλ θξάηνο κέινο είλαη ε Διιάδα, σο επηπξφζζεηε ζεζκηθή 

εγγχεζε θαη ράξηλ απνηειεζκαηηθφηεξεο πξνζηαζίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, επηβάιιεηαη 

ε ππνρξέσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ ρεηξίδεηαη ην θάθειν λα ελεκεξψζεη πεξί ηεο αλάγθεο 

δηφξζσζεο ή δηαγξαθήο ηηο αξρέο, ηνπο θνξείο, ηα δηθαζηήξηα θαη ηηο νληφηεηεο πνπ ππέβαιαλ ζε 

επεμεξγαζία δεδνκέλα Prüm. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε πξνθξίζεθε ε ρξήζε ηνπ 

φξνπ «θάθεινο» (έλλνηα ζηελφηεξε απφ ηνλ φξν «αξρείν», ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ινηπέο 

δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ), ψζηε ε ζρεηηθή ππνρξέσζε λα επαρζεί φρη γεληθψο ζηελ αξκφδηα 

αξρή πνπ ρεηξίδεηαη ην αξρείν, αιιά εηδηθά ζηελ αξρή επηβνιήο ηνπ λφκνπ, ε νπνία έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη in concreto ηα ιεθζέληα δεδνκέλα Prüm, ελφςεη ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο ζην 

πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο.     

Ζ παξάγξαθνο 2 αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ λα αηηεζεί ηελ 

επηζήκαλζε ησλ δεδνκέλσλ. Οη πξνυπνζέζεηο ηεο επηζήκαλζεο είλαη δχν (νη νπνίεο θαη ζπληξέρνπλ 

ζσξεπηηθψο), ήηνη αθελφο κελ ακθηζβήηεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ απφ ην ππνθείκελν 

απηψλ, αθεηέξνπ δε αδπλακία απφδεημεο ηεο αθξίβεηαο ή αλαθξίβεηαο. Ζ επηζήκαλζε γίλεηαη κε 

ζέζε θαηάιιειεο εηδηθήο έλδεημεο απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψζεη ηηο αξρέο, ηνπο θνξείο, ηα δηθαζηήξηα θαη ηηο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 4. Κξίζεθε ζθφπηκν 

λα κελ πεξηγξαθεί κε ιεπηνκέξεηα ην είδνο θαη ε δηαδηθαζία ηεο εηδηθήο έλδεημεο, δεδνκέλεο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ κέζσλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ κπνξεί λα πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ 

αξκνδίσλ αξρψλ. Δλαπφθεηηαη ζηνλ θάζε ππεχζπλν επεμεξγαζίαο λα αμηνπνηεί ηα πιηθνηερληθά κέζα 

πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο εηδηθήο έλδεημεο, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη ε ηειεπηαία ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε ν νπνηνζδήπνηε πξνηίζεηαη λα ππνβάιιεη ζε 

επεμεξγαζία ηα ζεκαλζέληα δεδνκέλα, λα κπνξεί λα θαηαλνεί πιήξσο θαη κε ζαθήλεηα ηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο αθξίβεηαο απηψλ.  Πεξαηηέξσ, γηα ηελ αθαίξεζε ηεο εηδηθήο έλδεημεο απαηηείηαη 

άδεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ ή ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη εθφζνλ, ζε θάζε πεξίπησζε, έρνπλ πξνθχςεη 

λεφηεξα ζηνηρεία ή ζηνηρεία πνπ δελ είραλ ιεθζεί αξρηθψο ππφςε, ηθαλά λα ζεκειηψζνπλ ηελ 

αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ.   

 Ζ παξάγξαθνο 3 αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ θαη δηαθξίλεη δχν 

πεξηπηψζεηο: (i) αλ ηα δεδνκέλα δελ ζα έπξεπε λα έρνπλ παξαζρεζεί ή ιεθζεί, δηαγξάθνληαη άλεπ 

εηέξνπ, ελψ (ii) αλ έρνπλ παξαζρεζεί θαη ιεθζεί λνκίκσο, ε δηαγξαθή ηνπο ιακβάλεη ρψξα αλ 

ζπληξέρεη κία απφ ηηο δχν ξεηψο αλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο (πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄). Ωζηφζν, 

επεηδή είλαη δπλαηφ ππφ θάπνηεο πεξηζηάζεηο ε δηαγξαθή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα λα 

ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, ζεζπίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ νηθείνπ 

ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο λα θιεηδψλεη ηα δεδνκέλα, αληί λα ηα δηαγξάθεη. Με ην θιείδσκα, φπσο 

πξνθχπηεη άιισζηε θαη απφ ην άξζξν 2 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, πεξηνξίδεηαη πιένλ ε επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, ηα θιεηδσκέλα δεδνκέλα κπνξνχλ λα παξέρνληαη ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
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κφλν γηα ην ζθνπφ, ν νπνίνο εκπφδηζε ηε δηαγξαθή ηνπο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, 

αλαπφθεπθηα ν ζθνπφο πνπ εκπφδηζε ηε δηαγξαθή ηνπο ζα πξέπεη λα αλαδεηάηαη πάληνηε επί ηε 

βάζεη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηα νπνία ζα ζίγνληαλ αλ ηα δεδνκέλα δηαγξάθνληαλ 

ηειηθψο. Απηή άιισζηε είλαη θαη ε βαζηθή ηδέα ηεο θαζηέξσζεο ηνπ θιεηδψκαηνο σο ελαιιαθηηθνχ 

κέζνπ ρεηξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ έλαληη ηεο δηαγξαθήο. 

 Ζ παξάγξαθνο 4 αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πνπ νξίδνπλ ην ρξφλν 

δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Οη δηαηάμεηο απηέο δελ ζίγνληαη απφ ην ζρέδην 

λφκνπ, δεδνκέλνπ φηη ζθνπφο ηεο απφθαζεο Prüm δελ είλαη λα επηβάιιεη εληαίνπο θαλφλεο 

δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηα εζληθά αξρεία. Έηζη, αλ ζε έλα εζληθφ αξρείν ελζσκαησζνχλ 

δεδνκέλα Prüm, ν ρξφλνο δηαηήξεζήο ηνπο ζα θξηζεί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 

3 θαη εηδηθφηεξα επί ηε βάζεη ησλ εθεί αλαθεξφκελσλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄. Σα ππφινηπα 

δεδνκέλα ηνπ εζληθνχ αξρείνπ ππφθεηληαη ζηνπο εζληθνχο θαλφλεο πεξί ηνπ ρξφλνπ δηαηήξεζεο. 

 

Άρθρο 6 

ηελ παξάγξαθν 1 ξπζκίδνληαη ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ φινη νη θνξείο πνπ 

παξέρνπλ θαη ιακβάλνπλ δεδνκέλα Prüm. εκεηψλεηαη φηη νη φξνη «παξέρσλ θνξέαο» θαη 

«ιακβάλσλ θνξέαο», έρνπλ ην κέγηζην δπλαηφ λνεκαηηθφ πεξηερφκελν, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη φινπο 

ηνπο θνξείο ζην αξρείν ησλ νπνίσλ έρνπλ ελζσκαησζεί δεδνκέλα  Prüm, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ε 

ελζσκάησζε απηή έγηλε πξσηνγελψο κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ή ζε δεχηεξν 

ρξφλν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4.  

Ζ παξάγξαθνο 2 θάλεη εηδηθή κλεία ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο θαη παξαπέκπεη ζηελ απφθαζε 2008/616/ΓΔΤ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε 

απνηειεί κέηξν εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο Prüm, εθδνζέληνο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 33 ηεο ηειεπηαίαο.  

 

Άρθρο 7  

Ζ παξάγξαθνο 1 αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ θνξέα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην αξρείν θαη ηνπ 

θνξέα αλαδήηεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή θάζε κε απηνκαηνπνηεκέλεο παξνρήο θαη θάζε κε 

απηνκαηνπνηεκέλεο ιήςεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, επί ζθνπψ εμαθξίβσζεο ηνπ 

παξαδεθηνχ ηεο παξνρήο. Δπηπιένλ, απαξηζκνχληαη θαη νη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο απνηεινχλ 

αληηθείκελν ηεο θαηαγξαθήο. 

Ζ παξάγξαθνο 2 αλαθέξεηαη εηδηθψο ζηηο απηνκαηνπνηεκέλεο αλαδεηήζεηο ησλ πξνθίι 

DNA, ησλ δαθηπινζθνπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ. Οξίδεηαη φηη κφλν 

εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα ησλ εζληθψλ ζεκείσλ επαθήο κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ 

απηνκαηνπνηεκέλεο αλαδεηήζεηο ή ζπγθξίζεηο, ελψ πεξηγξάθνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη 

πιεξνθνξίεο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο θαηαγξαθήο.  

Με ηελ παξάγξαθν 3 θαζηεξψλεηαη ππνρξέσζε ηνπ θνξέα πνπ πξνβαίλεη ζηελ θαηαγξαθή 

λα γλσζηνπνηεί ζηηο αξκφδηεο αξρέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ ζρεηηθνχ θξάηνπο κέινπο (ελλνείηαη 

πνπ παξέζρε ηα δεδνκέλα), ην αξγφηεξν εληφο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ απφ ηε ιήςε ηεο αίηεζεο, ηα 

θαηαγξαθέληα δεδνκέλα ελψ πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη ζθνπνί γηα ηνπο νπνίνπο θαη κφλν 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί, ήηνη παξαθνινχζεζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη αζθάιεηα απηψλ.  

Ζ παξάγξαθνο 4 νξίδεη ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε πεξίνδν ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

θαηαγξαθέλησλ δεδνκέλσλ, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο νπνίαο δηαγξάθνληαη ακέζσο θαη επηβάιιεη 

ηελ ππνρξέσζε ιήςεο ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ έλαληη ηεο αλάξκνζηεο θαη ελ γέλεη αληηθαλνληθήο 

ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ  πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί.        
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Με ηελ παξάγξαθν 5 νξίδνληαη νη αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο 

ηεο παξνρήο θαη ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ Prüm. Οη αξρέο απηέο είλαη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαζψο θαη νη δηθαζηηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο, νη νπνίεο, βάζεη 

δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, έρνπλ αξκνδηφηεηα λα πξνβνχλ ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ 

αξρείσλ εζληθψλ αξρψλ ζηα νπνία ελζσκαηψλνληαη δεδνκέλα Prüm. Παξάιιεια, θαζηεξψλεηαη ην 

δηθαίσκα θάζε πξνζψπνπ λα δεηήζεη απφ ηηο αξρέο απηέο ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ. εκεηψλεηαη ζην ζεκείν απηφ, φηη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία 

άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ θαζψο θαη ε έθηαζε ησλ εμνπζηψλ ηεο αξρήο πνπ γίλεηαη 

απνδέθηεο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ πξνζψπνπ, πξνζδηνξίδνληαη απφ ην εηδηθφηεξν λνκηθφ θαζεζηψο πνπ 

δηέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αξρήο απηήο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην αίηεκα απεπζχλεηαη 

ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ζα ηχρνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 2472/1997, ελψ αλ απεπζχλεηαη ζε δηθαζηηθή ή εηζαγγειηθή αξρή, ζα ηχρνπλ εθαξκνγήο νη 

νηθείεο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο. ε θάζε πεξίπησζε, νη αξρέο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηνλ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ Prüm θαη νη θνξείο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

θαηαγξαθή, δηελεξγνχλ ηπραίνπο ειέγρνπο λνκηκφηεηαο ηεο παξνρήο. Δπηπξνζζέησο, νξίδεηαη 

αλψηαην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηήξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ λνκηκφηεηαο θαη ηίζεηαη 

ην πιαίζην ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο ησλ αξρψλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, κε ζηφρν 

πάληνηε ηελ άζθεζε ησλ νηθείσλ ειεγθηηθψλ αξκνδηνηήησλ.   

 

 

Άρθρο 8 

Ζ παξάγξαθνο 1 θαζηεξψλεη ππέξ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο 

θαη ην δηθαίσκα δηφξζσζεο θαη δηαγξαθήο. Ωο πξνο ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο, πξνζδηνξίδεηαη ε 

έθηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ελψ γηα ηε δηαδηθαζηηθή ηνπ δηάζηαζε γίλεηαη πξνζθπγή ζην ήδε 

ππάξρνλ πιέγκα δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2472/1997. Δμάιινπ, ην δηθαίσκα δηφξζσζεο θαη δηαγξαθήο 

αζθείηαη ρσξίο ρξεκαηηθή επηβάξπλζε. 

Ζ παξάγξαθνο 2 αλαθέξεηαη ζηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηηο νπνίεο επηζχξεη ε παξάβαζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ Prüm θαη πξνο ηνχην αμηνπνηείηαη ην θπξσηηθφ 

πιέγκα δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2472/1997. 

ηελ παξάγξαθν 3 ξπζκίδεηαη ην δήηεκα ηεο αζηηθήο επζχλεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, ηα νπνία παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ. Δηδηθφηεξα, αλ πξφθεηηαη γηα 

θπζηθά πξφζσπα ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 23 ηνπ λ. 2472/1997, 

ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ξπζκίδεη ην δήηεκα ηεο αζηηθήο επζχλεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ γηα ηηο 

παξαβάζεηο ηνπ λ. 2472/1997. Ζ παξαπνκπή ζην άξζξν 23 ηνπ λ. 2472/1997 πξνθξίζεθε σο ε 

νξζφηεξε δηθαηνπνιηηηθψο ιχζε, δεδνκέλεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ λνκηθνχ ιφγνπ. Απφ ηελ άιιε, ην 

λνκηθφ πιαίζην πεξί αζηηθήο επζχλεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

(άξζξα 105 θαη 106 ηνπ Δηζαγσγηθνχ Νφκνπ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα) είλαη αξθνχλησο 

απνηειεζκαηηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη θπξίσο νηθείν ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, γηα ηνπο ιφγνπο δε 

απηνχο θξίζεθε φηη παξέρεη επαξθείο απνθαηαζηαηηθέο εγγπήζεηο πξνζηαζίαο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο απφθαζεο Prüm. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ εηζάγνληαη δηαηάμεηο γηα επηβνιή πνηληθψλ θπξψζεσλ, θαζφζνλ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 έσο θαη 14 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2472/1997.  

Ζ παξάγξαθνο 4 απνθιείεη εθ ησλ πξνηέξσλ κία δπλαηφηεηα επίθιεζεο ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

ηεο αζηηθήο επζχλεο (αλαθξίβεηα παξαζρεζέλησλ απφ άιιν θξάηνο κέινο δεδνκέλσλ) θαηά ηα 

άξζξα 105 θαη 106 ΔηζΝΑΚ θαη παξάιιεια ξπζκίδεη ην δήηεκα ηεο εθαηέξσζελ αλαδήηεζεο ηνπ 

επηδηθαζζέληνο πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο ζε ζπληξέρνπζα πεξίπησζε.    
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Άρθρο 9     

Ρπζκίδεη ηελ άιιε δηάζηαζε ηεο ελεκέξσζεο, ε νπνία αθνξά ζηηο ίδηεο ηηο αξρέο (ε 

δηάζηαζε ηεο ελεκέξσζεο πνπ αθνξά ζην ίδην ην ππνθείκελν, ξπζκίδεηαη ζην άξζξν 8 παξ. 1). Έηζη, 

πξνβιέπεηαη φηη εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα, ε ιακβάλνπζα εζληθή αξρή ελεκεξψλεη ηελ 

αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ παξέζρε ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία απηψλ θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο. 

 

Άξζξν 10 

Δηζάγεηαη ξχζκηζε ζρεηηθά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 2 έσο θαη 14 ηνπ Ν. 

2472/1997 ζηηο πεξηπηψζεηο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαηά ηελ απφθαζε 

2008/615/ΓΔΤ. Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ πνπ εηζάγνληαη κε ην ζρέδην λφκνπ, 

νξίδεηαη φηη νη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη αλαινγηθά.  

 

Άξζξν 11 

Οξίδεηαη φηη  ε ηζρχο  ηνπ λφκνπ αξρίδεη  απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.  

Αζήλα,                                        2017 
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