
 
 
 
Νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 
Η νομική βάση είναι ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της 
απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ. 

Την 1η Φεβρουαρίου 2012, το ΕΕΣ ενέκρινε κανόνες εφαρμογής βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 
(πρβλ. απόφαση αριθ. 11/2012 της 01/02/2012). 

Άλλα συναφή προς το πλαίσιο της προστασίας της ιδιωτικής ζωής κείμενα: 

• Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

• Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη, ο 
οποίος προβλέπει, για πρώτη φορά, ειδικό δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) 
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 

• Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 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 

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (προηγούμενος 
κανονισμός που εφαρμοζόταν από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της ΕΕ). 

• Οδηγία 95/46/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (προηγούμενη οδηγία που εφαρμοζόταν εντός της ΕΕ πριν τεθεί σε ισχύ ο 
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

• Οδηγία 2002/58/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). 

• Οδηγία 1999/93/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό 
πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές 
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• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 

σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ 

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ο κανονισμός αριθ. 1049/2001 
δεν εφαρμόζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, επομένως το Συνέδριο υιοθέτησε την ακόλουθη απόφαση, η 
οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1997. 

• Απόφαση αριθ. 18/97 του ΕΕΣ 
για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων σχετικά με τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πρόσβασης στα έγγραφα που 
βρίσκονται στην κατοχή του 

• Απόφαση αριθ. 12-2005 του ΕΕΣ, της 10ης Μαρτίου 2005 
για τον καθορισμό των προϋποθέσεων, των ορίων και των διαδικασιών σχετικά με την πρόσβαση του κοινού 
στα έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 18/97 του ΕΕΣ 

• Απόφαση αριθ. 14-2009 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 12-2005 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Συνεδρίου. 

• Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου 
της 1ης Φεβρουαρίου 1983, για το άνοιγμα στο κοινό των ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

• Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1700/2003 του Συμβουλίου 
της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 354/83 για το άνοιγμα 
στο κοινό των ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας 

• Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η αναγνώριση, η διατήρηση και η 
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως το δικαίωμα σεβασμού 
της ιδιωτικής ζωής 

• Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης 
Παρέχει διασφαλίσεις για τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όλων, συγκεκριμένα για το δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης διασυνοριακής ροής δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

• Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006 
για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή 
διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ 

• Οδηγία 2009/136/ΕΚ για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα 
των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά 
με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών 

• Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, 
για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1549352080598&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0923(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0012(01)&from=el
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014el.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=EL
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&qid=1549371977034&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1549372135829&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&qid=1549623393520&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&qid=1549623889458&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2006&qid=1549624322380&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&qid=1549372298353&from=EL


 
• Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, 

περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού� χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον 
τηλεπικοινωνιακό τομέα, που αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2002/58/ΕΚ 

• Απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008 , για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, που δεν είναι πλέον σε ισχύ και αντικαταστάθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 
2016/680 

Άλλα συναφή έγγραφα 

• Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
• Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
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