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Κώδικες δεοντολογίας: Περιεχόμενο [1-6]

Για την ορθή εφαρμογή [ΓΚΠΔ 40§1]:
Ενώσεις και άλλοι φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες ΥΕ ή ΕΕ μπορούν να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας [40§2] προκειμένου να προσδιορίσουν την εφαρμογή του ΓΚΠΔ όσο αφορά:

α) τη θεμιτή (fair) και διαφανή επεξεργασία

β) τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουν οι ΥΕ

γ) τη συλλογή των δεδομένων

δ) την ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων

ε) την ενημέρωση κοινού και Υποκειμένων

στ) την άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων
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Κώδικες δεοντολογίας: Περιεχόμενο [7-11] 

η) τα μέτρα (ΚΤΟΜ) και τις διαδικασίες για προστασία by design & by 
default &την ενημέρωση και την προστασία των παιδιών & 
τον τρόπο απόκτησης της συγκατάθεσης,

ζ) τα μέτρα για τη διασφάλιση την ασφάλειας,

θ) τη γνωστοποίηση παραβιάσεων στις Αρχές και την ανακοίνωση στα 
Υποκείμενα,

ι) τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

ια) τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών
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Διαδικασία έγκρισης από την Αρχή

1. Δημόσια διαβούλευση (& με υποκείμενα) [αιτ. σκ. 99]

2. Διαβούλευση με την Αρχή [αιτ. σκ. 96]

3. Γνωμοδότηση και έγκριση [40§5]

4. Κράτη μέλη  Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων [40§7]

 Γενική ισχύς με εκτελεστική πράξη της Επιτροπής [40§9]

– Μπορεί να τηρούνται από «μη υπαγόμενους» 

– Παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για διαβίβαση σε τρίτες χώρες 
(δεσμευτικές ρήτρες)
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Κώδικες δεοντολογίας: Πλεονεκτήματα
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1. Αποδεικνύεται η συμμόρφωση ΥΕ γενικώς με τον Κανονισμό [24§3]

• σε συνδυασμό με πιστοποίηση [42§1] &
• με την προστασία by design & by default [25§1]

2. Απόδειξη ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις για ΚΤΟΜ ασφαλείας [32§3]

3. Απόδειξη για κατάλληλες εγγυήσεις για διαβίβαση σε τρίτες χώρες
• (+ δεσμευτικές & εκτελεστικές υποχρεώσεις) [46§2ε]

4. Απόδειξη για τις διαβεβαιώσεις του Εκτελούντος [28§5, αιτ. σκ.81]

5. Λαμβάνεται υπ’ όψιν για την Εκτίμηση Αντικτύπου [35§8]

6. Λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον καταλογισμό προστίμου [83§29(ι)]
• Παρακολούθηση συμμόρφωσης: διαπιστευμένοι φορείς [41§1]
• Διαπίστευση από την Αρχή ή οργανισμό διαπίστευσης [43§2]

gyannop@law.uoa.gr

EDPB Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct

6

5.7 MONITORING BODY: 27. A draft code … of private, non-public authorities or bodies MUST also identify
a monitoring body and contain mechanisms … as per Article 41 of the GDPR. The …monitoring
body…must have the appropriate standing to meet the requirements of being fully accountable in their
role. To this end, the monitoring body or bodies have to be accredited by the CompSA according to
Article 41(1) of the GDPR. Υποσημ. 35: A code involving the public sector will still need to contain
suitable mechanisms to monitor the code

ΓΚΠΔ: 40§4 «…Ο κώδικας…περιέχει μηχανισμούς που επιτρέπουν στον αναφερόμενο στο άρ. 41§1 φορέα 
να διενεργεί την υποχρεωτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης…»

40§6 Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία που διενεργείται από δημόσιες αρχές και 
δημόσιους φορείς.

41§1 «…η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με κώδικα δεοντολογίας δυνάμει του άρθρου 40 ΜΠΟΡΕΙ
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 …»
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Τροποποιήσεις Ν. 2472/97

(1) Ν. 2623/1998  (2) N. 2703/1999  (3) 2721/1999  (4) N.3051/2002 [ΑΠΔΠΧ]

(5) Ν. 2774/1999 [τηλεπικοινωνιακά]

(6) Ν. 2819/2000 [γνωστοποιήσεις, ευαίσθητα]

(7) Ν. 2915/2001 (8) Ν. 3156/2003 [δημοσιοποίηση από Υ, βάσεις για ευαίσθητα, απαλλαγή γνωστοποιήσεων] 

(9) 18§1 Ν.3471/2006 (10) 8§3 Ν. 3625/2007 (11) 79 Ν. 4139/2013 [δημοσιοποίηση καταδίκης / ποινικών]

(12) Ν. 3471/2006 [έννοια αρχείου, υποχρεώσεις ΥΕ]

(13) 14§6 Ν. 3917/2011(14) 71 Ν. 3994/2011 [συστήματα επιτήρησης]

(15) 39§8 Ν. 4024/2011 [δημόσια ανακοίονωση]

(16) Ν. 4152/2013 [εξαίρεση ΣΕΕΔ]

(17) 8§2 Ν.4205/2013 (18) 86§3 Ν.4310/2014 [εισαγγελική διάταξη]

(19) 9§1,2 του Ν. 4225/2014 [Εξαίρεση αναλογιστικής αρχής]
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Ν. 4624/2019 - Ι 

• άρ. 2 Διάκριση σε «δημόσιους» και «ιδιωτικούς φορείς» / (22§2)

• άρ. 2  «σύστημα αρχειοθέτησης» (&38§1)

• άρ. 3 εδ. β «εγκατάσταση» (3 ΓΚΠΔ)

• άρ. 5  χρήση  άλλης νομικής βάσης από δημόσιο φορέα (24)

• άρ 22§1  παρέκκλιση από 9 ΓΚΠΔ 

• Ποιες εξαιρέσεις ισχύουν; του ΓΚΠΔ, του 22§1 (& 25§2, 26§3, 27§3) ή άλλης νομοθεσίας;

• 22§2(γ) ΜΚΟ ή ιδιωτικός φορέας μπορεί να επεξεργάζεται για ανθρωπιστικά μέτρα; 

• Η ειδική νομοθεσία δημιουργεί πρόβλημα σε συγκεκριμένες βιομηχανίες
βλ. π.χ. άρ. 84§13 Ν. 4600/19
[αντίθετα βλ. άρ. 13 Κυπριακού Ν. 125(Ι)2018, άρ. 19 § 1(θ) Ν. 2472/97)] 

•
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Ν. 4624/2019 - ΙΙ

άρ 25 §1  αιτ. σκ.  50: συμβατότητα των σκοπών, αιτ. σκ. 47: άλλες βάσεις 
π.χ. καταπολέμηση απάτης, εμπορική προώθηση

άρ. 27§1: απολύτως απαραίτητα; 

άρ. 27§2: Συγκατάθεση v ΑΠΔΠΧ 26/2019
(WP29 2/2017, ΑΠΔΠΧ Οδ. 115/2010)
παραδείγματα παροχών προς εργαζόμενο

άρ. 27§7: ενημέρωση με σήμανση; (ΑΠΔΠΧ 1/2011) 
ήχητική καταγραφή;
έλεγχος συμπεριφοράς;

άρ 35: εξαιρέσεις από την εναντίωση σε ιδιωτικούς φορείς;
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…και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών…

Stay away from negative people. They 
have a problem for every solution.

A. Einstein
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