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1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ /ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

1.1. Γενικά 

1.1.1. Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης 

 

Πριν υποβάλλετε γνωστοποίηση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάγεστε σε μία από τις 

περιπτώσεις του αρ. 7Α του Ν. 2472/1997 στις οποίες ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

εξαιρείται από την υποχρέωση γνωστοποίησης και λήψης άδειας. Οι περιπτώσεις 

αυτές περιλαμβάνουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που: 

 

o Πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με σχέση 

εργασίας ή έργου ή με παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα και είναι 

αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλει ο νόμος ή για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων από τις παραπάνω σχέσεις και το υποκείμενο έχει 

προηγουμένως ενημερωθεί. 

o Αφορά πελάτες ή προμηθευτές, εφόσον τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε 

κοινοποιούνται σε τρίτους. Τα δικαστήρια και οι δημόσιες αρχές δεν 

λογίζονται ως τρίτοι, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόμος ή 

δικαστική απόφαση. Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση γνωστοποίησης 

οι ασφαλιστικές εταιρείες για όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι 

φαρμακευτικές εταιρείες, οι εταιρείες εμπορίας πληροφοριών και τα 

χρηματοπιστωτικά νομικά πρόσωπα, όπως οι τράπεζες και οι εταιρείες 

έκδοσης πιστωτικών καρτών. 

o Γίνεται από σωματεία, εταιρείες, ενώσεις προσώπων και πολιτικά κόμματα 

και αφορά δεδομένα των μελών ή εταιρειών τους, εφόσον αυτοί έχουν δώσει 

την συγκατάθεσή τους και τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε 

κοινοποιούνται σε τρίτους. Δεν λογίζονται ως τρίτοι τα μέλη ή εταίροι, 

εφόσον η διαβίβαση γίνεται προς αυτούς για τους σκοπούς των ως άνω 

νομικών προσώπων ή ενώσεων, ούτε τα δικαστήρια και οι δημόσιες αρχές, 

εφόσον τη διαβίβαση επιβάλλει νόμος ή δικαστική απόφαση. 

o Αφορά δεδομένα υγείας και γίνεται από ιατρούς ή άλλα πρόσωπα που 

παρέχουν υπηρεσίες υγείας, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται 

από το ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο που προβλέπει νόμος ή κώδικας 

δεοντολογίας και τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε 

τρίτους. Τα δικαστήρια και οι δημόσιες αρχές δεν λογίζονται ως τρίτοι, 

εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόμος ή δικαστική απόφαση. 

Δεν εμπίπτουν στην απαλλαγή της παρούσας διάταξης τα νομικά πρόσωπα ή 

οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως κλινικές, νοσοκομεία, 

κέντρα αποθεραπείας και αποτοξίνωσης, ασφαλιστικά ταμεία και 

ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα όταν η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 

προγραμμάτων τηλεϊατρικής ή παροχής ιατρικών υπηρεσιών μέσω δικτύου.  

o Γίνεται από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες και 

δικαστικούς επιμελητές ή εταιρείες των προσώπων αυτών και αφορά στην 

παροχή νομικών υπηρεσιών προς πελάτες τους, εφόσον ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας και τα μέλη των εταιρειών δεσμεύονται από υποχρέωση 

απορρήτου που προβλέπει νόμος και τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε 
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κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο 

και συνδέεται άμεσα με την εκπλήρωση εντολής του πελάτη. 

o Γίνεται από δικαστικές αρχές ή υπηρεσίες στο πλαίσιο απονομής της 

δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας τους. 

 

Η Αρχή μπορεί να απορρίπτει και να μην εξετάζει γνωστοποιήσεις/αιτήσεις για 

άδεια όταν αυτές υπάγονται σε μία από τις παραπάνω εξαιρέσεις. 

 

1.1.2. Υποβολή γνωστοποίησης 

 

Για την υποβολή γνωστοποίησης/αίτησης για άδεια τήρησης αρχείου είναι 

απαραίτητη η συμπλήρωση του Εντύπου 1 και ενός τουλάχιστον Εντύπου 2. 

 

Σε περίπτωση που έχετε ήδη υποβάλλει αρχική γνωστοποίηση και θέλετε να 

γνωστοποιήσετε έναν νέο σκοπό επεξεργασίας, συμπληρώστε μόνο το νέο Έντυπο 2, 

αναφέροντας σε ένα συνοδευτικό έγγραφο σας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αρχικής 

σας γνωστοποίησης ή τον αριθμό υπόθεσης. 

 

Σε περίπτωση που έχετε ήδη υποβάλλει αρχική γνωστοποίηση και θέλετε να 

γνωστοποιήσετε συμπληρωματικά στοιχεία ή αλλαγές στα στοιχεία που έχουν αρχικά 

γνωστοποιηθεί, υποβάλλετε ένα απλό έγγραφο με τα παραπάνω στοιχεία, 

αναφέροντας τον αρ. πρωτοκόλλου της αρχικής γνωστοποίησης ή τον αριθμό 

υπόθεσης (δηλαδή δεν χρειάζεται να υποβάλλετε εκ νέου τα Έντυπα 1 και 2). 

 

 

1.2. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Εντύπου 1 

 

Το Έντυπο 1 περιέχει τα βασικά στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας και της 

επεξεργασίας που γνωστοποιείται. Ειδικότερα: 

 

Πεδία 100 έως 102:  Στοιχεία πρωτοκόλλου γνωστοποίησης (συμπληρώνονται από 

την Υπηρεσία). 

 

Πεδία 103 έως 106:  Τύπος γνωστοποίησης. Σημειώστε με Χ τον τύπο που 

αντιστοιχεί στην περίπτωση σας (αρχική γνωστοποίηση, 

τροποποίηση, κατάργηση γνωστοποίησης).  

Αν επεξεργάζεστε ευαίσθητα δεδομένα, η γνωστοποίηση σας 

επέχει θέση αίτησης για άδεια. Στην περίπτωση αυτή 

σημειώστε Χ στο πεδίο 106. 

 

Πεδία 107 έως 124:  Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας. Συμπληρώστε με κεφαλαία 

γράμματα τα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας.  

 

Προσέξτε ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη της επεξεργασίας και όχι 

το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επεξεργασία.  

Έτσι αν η γνωστοποίηση αφορά δεδομένα που υφίστανται 

επεξεργασία εντός ενός οργανισμού ή εταιρείας, υπεύθυνος 
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επεξεργασίας είναι ο εν λόγω οργανισμός ή εταιρεία και όχι το 

φυσικό πρόσωπο εντός του οργανισμού ή εταιρείας στο οποίο 

έχει ανατεθεί η επεξεργασία. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο π.χ. στην περίπτωση 

μονοπρόσωπων εταιρειών ή ελευθέρων επαγγελματιών.  

 

Πεδία 125 έως 137:  Τύποι δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία. Σημειώστε με 

Χ τους τύπους δεδομένων που επεξεργάζεστε. Αν τα δεδομένα 

που επεξεργάζεστε δεν εντάσσονται σε κάποιον από τους 

αναφερόμενους τύπους, συμπληρώστε το πεδίο 137 (πχ. στην 

περίπτωση που επεξεργάζεστε γενετικά δεδομένα). 

 

Πεδία 138 έως 145:  Στοιχεία συστήματος επεξεργασίας.  

 

Αν διαθέτετε πληροφοριακό σύστημα, σημειώστε Χ στο πεδίο 

139 και επισυνάψτε μαζί με την γνωστοποίηση σας μία μικρή 

περιγραφή ή τοπολογία του εν λόγω πληροφοριακού 

συστήματος.  

 

Αν διαθέτετε κώδικα δεοντολογίας ή /και πολιτική ασφαλείας 

για την προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεστε, 

σημειώστε Χ στα πεδία 140 και 141 αντίστοιχα και επισυνάψτε 

αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων στην γνωστοποίηση σας.  

 

Αν έχετε εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης 

σημειώστε Χ στο πεδίο 142 (στην περίπτωση αυτή πρέπει να 

υποβάλλετε ειδική γνωστοποίηση κλειστού κυκλώματος με 

χρήση του Εντύπου 3).  

 

Τέλος, αν χρησιμοποιείτε βιομετρικό σύστημα (π.χ. για έλεγχο 

εισόδου / εξόδου) σημειώστε Χ στο πεδίο 143 και επισυνάψτε 

αναλυτικό σημείωμα με τον σκοπό και τον τρόπο της 

επεξεργασίας που θα επιτελείται. Σημειώνουμε ότι η χρήση 

βιομετρικών συστημάτων απαιτεί πρότερη έγκριση από την 

Αρχή.  

 

Αν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες παρατηρήσεις σημειώστε τις 

στο πεδίο 145. 

 

Πεδία 146 έως 148:  Στοιχεία αρμοδίου προσώπου. Αναφέρατε τα στοιχεία του 

προσώπου με το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει η Αρχή, π.χ. 

σε περίπτωση που απαιτούνται επεξηγήσεις για την 

γνωστοποίηση. Φροντίστε τα στοιχεία αυτά να είναι ευδιάκριτα 

και σωστά. 

 

Υπογραφή: Το Έντυπο 1 πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του 

νόμιμου εκπροσώπου του υπεύθυνου επεξεργασίας. 
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1.3. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Εντύπου 2 και του Παραρτήματος του 

 

Το Έντυπο 2 περιγράφει τον σκοπό της επεξεργασίας που γνωστοποιείται. Μία 

γνωστοποίηση μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα Έντυπα 2, ανάλογα με τον αριθμό 

των σκοπών που γνωστοποιούνται, δηλαδή ένα Έντυπο 2 ανά σκοπό.  

 

Το Έντυπο 2 αποτελείται από δύο μέρη: το κυρίως μέρος και το παράρτημα.  

 

Το κυρίως μέρος του Εντύπου 2 περιέχει τα βασικά στοιχεία ως προς τον σκοπό 

επεξεργασίας που γνωστοποιείται και ειδικότερα: 

 

Πεδία 200 έως 201:  Σκοπός επεξεργασίας. Συμπληρώστε τον σκοπό της 

επεξεργασίας από την λίστα των κωδικοποιημένων σκοπών της 

Αρχής, που θα βρείτε στο παρόν έντυπο.  

 

Πεδίο 202: Σε περίπτωση που ο σκοπός επεξεργασίας σας δεν εντάσσεται 

σε κάποιον από τους σκοπούς της λίστας ή εντάσσεται αλλά 

θέλετε να δώσετε περισσότερες επεξηγήσεις, συμπληρώστε το 

πεδίο αυτό. 

 

Πεδία 203 έως 207:  Τόπος επεξεργασίας. Συμπληρώνεται μόνο όταν ο τόπος 

επεξεργασίας των δεδομένων είναι διαφορετικός από αυτόν 

που αναφέρεται στα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας στο 

Έντυπο 1.  

 

Σε περίπτωση που η επεξεργασία εκτελείται από εκτελούντα 

την επεξεργασία στις εγκαταστάσεις του, αρκεί η 

γνωστοποίηση του εκτελούντος (δεν χρειάζεται δηλαδή να 

ξαναδηλωθεί εδώ ο τόπος επεξεργασίας).  

 

Σε περίπτωση που οι τόποι επεξεργασίας είναι παραπάνω 

από ένας, θα πρέπει να συμπληρωθούν όλοι στο Μέρος ΙV 

του παραρτήματος του Εντύπου 2. 

 

Πεδία 208 έως 217:  Εκτελών την επεξεργασία. Πρόκειται για το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, εφόσον υπάρχει, που εκτελεί την επεξεργασία για 

λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, π.χ. ως 

υπεργολάβος.  

 

Προσέξτε ότι το πεδίο αυτό δεν αναφέρεται στο πρόσωπο εντός 

του υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. κάποιος συγκεκριμένος 

υπάλληλος) που πραγματοποιεί την επεξεργασία.  

 

Σε περίπτωση που οι εκτελούντες την επεξεργασία είναι 

παραπάνω από ένας, θα πρέπει να συμπληρωθούν όλοι στο 

Μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος του Εντύπου 2. 

 

Πεδία 218 έως 222: Στοιχεία της επεξεργασίας. Σημειώστε με Χ όσα ισχύουν. 
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Υπογραφή: Το Έντυπο 2 πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του 

εκπροσώπου του υπεύθυνου επεξεργασίας. 

 

Το παράρτημα του Εντύπου 2 περιέχει πιο αναλυτική πληροφορία για την 

επεξεργασία και ειδικότερα: 

 

Πεδίο 223: Σημειώστε με Χ τις πηγές και τους αποδέκτες των δεδομένων 

σας στην λίστα.  

 

Πεδία 224 έως 225: Συμπληρώστε τα πεδία αν οι πηγές και οι αποδέκτες σας δεν 

εντάσσονται στις υπάρχουσες κατηγορίες. 

 

Πεδίο 226: Σημειώστε με Χ πάνω στη λίστα τις κατηγορίες των 

προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεστε. 

 

Πεδία 228 έως 231:   Συμπληρώστε τους τόπους επεξεργασίας αν αυτοί είναι 

παραπάνω του ενός και διαφέρουν από αυτόν του υπεύθυνου 

επεξεργασίας που αναφέρεται στο Έντυπο 1. 

 

Πεδία 233 έως 240:  Συμπληρώστε τους εκτελούντες την επεξεργασία σε περίπτωση 

που αυτοί είναι περισσότεροι του ενός. Αν ο εκτελών είναι 

μόνο ένας, τα στοιχεία του αναφέρονται στο Έντυπο 2.  
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2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. 

 

2.1. Γενικά 

 

Για να υποβάλλετε γνωστοποίηση διαβίβασης πρέπει να έχετε ήδη υποβάλλει ή να 

συνυποβάλλετε την γνωστοποίηση τήρησης αρχείου για τον σκοπό επεξεργασίας 

που αφορά η διαβίβαση. 

 

Προσέξτε ότι κάθε γνωστοποίηση διαβίβασης αφορά αποκλειστικά έναν αποδέκτη 

δεδομένων σε χώρα εκτός Ε.Ε. Αν έχετε πολλούς αποδέκτες διαβίβασης των 

δεδομένων σας, θα πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστές γνωστοποιήσεις διαβίβασης για 

κάθε έναν από αυτούς τους αποδέκτες. 

 

Η υποβολή της γνωστοποίησης διαβίβασης γίνεται με χρήση του Εντύπου 5. 

 

 

2.2. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Εντύπου 5 

 

Πεδία 500 έως 502:  Στοιχεία πρωτοκόλλου γνωστοποίησης (συμπληρώνονται από 

την Υπηρεσία). 

 

Πεδία 503 έως 504:  Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας. Συμπληρώστε με κεφαλαία 

γράμματα την επωνυμία και την δραστηριότητα του υπευθύνου 

επεξεργασίας στην Ελλάδα.  

 

Προσέξτε ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη της επεξεργασίας και όχι 

το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επεξεργασία.  

Έτσι αν η γνωστοποίηση αφορά δεδομένα που υφίστανται 

επεξεργασία εντός ενός οργανισμού ή εταιρείας, υπεύθυνος 

επεξεργασίας είναι ο εν λόγω οργανισμός ή εταιρεία και όχι το 

φυσικό πρόσωπο εντός του οργανισμού ή εταιρείας στο οποίο 

έχει ανατεθεί η επεξεργασία. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο π.χ. στην περίπτωση 

μονοπρόσωπων εταιρειών ή ελευθέρων επαγγελματιών.  

 

Πεδία 505 έως 513:  Αποδέκτης των δεδομένων. Συμπληρώστε την χώρα στην 

οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα, τα στοιχεία και την κύρια 

δραστηριότητα του αποδέκτη. Σημειώστε με Χ στο πεδίο 513 

την μία από τις δύο επιλογές (δηλαδή αν ο αποδέκτης είναι 

υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία). 

 

Πεδίο 514:  Κωδικός σκοπού. Συμπληρώστε τον σκοπό από την λίστα των 

σκοπών επεξεργασίας που βρίσκεται στο τέλος του παρόντος 

εντύπου. Αν ο σκοπός της διαβίβασης δεν περιλαμβάνεται στην 

παραπάνω λίστα, περιγράψτε πιο αναλυτικά τον σκοπό.  
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Πεδίο 515:  Χρονικό διάστημα της διαβίβασης. 

 

Πεδίο 516:  Σημειώστε Χ μόνο αν η διαβίβαση γίνεται με την προϋπόθεση 

α του αρ. 9 παρ. 2 του Ν. 2472/1997 για τη συγκατάθεση του 

υποκειμένου. Η διαβίβαση στην περίπτωση αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο μετά από άδεια της Αρχής. Προσέξτε 

ότι πρέπει να επισυνάψετε στην γνωστοποίηση το πρότυπο 

έντυπο λήψης συγκατάθεσης του υποκειμένου, όπου θα 

αναφέρονται τα ακριβή δεδομένα που διαβιβάζονται.  

 

Πεδίο 517: Σημειώστε Χ μόνο αν η διαβίβαση γίνεται με κάποια άλλη  

προϋπόθεση του αρ. 9 παρ. 2 του Ν. 2472/1997 εκτός της α και 

αναφέρατε ποια είναι η εν λόγω προϋπόθεση. Η διαβίβαση 

στην περίπτωση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 

μετά από άδεια της Αρχής..  

 

Πεδίο 518: Σημειώστε Χ μόνο αν η διαβίβαση γίνεται προς χώρα που έχει 

κριθεί από την Ε.Ε. ότι εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο 

ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια της 

Αρχής για τη διαβίβαση. 

 

Πεδίο 519: Σημειώστε Χ μόνο αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει 

υπογράψει συμβατικές ρήτρες βάσει του Ν. 2472/1997. Η 

διαβίβαση στην περίπτωση αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο μετά από άδεια της Αρχής. Προσέξτε 

ότι πρέπει να επισυνάψετε στη γνωστοποίηση αντίγραφα των 

παραπάνω συμβατικών ρητρών.  

 

Πεδίο 520: Σημειώστε Χ μόνο αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει 

υπογράψει τις συμβατικές ρήτρες της Ε.Ε. Προσέξτε ότι πρέπει 

να επισυνάψετε στη γνωστοποίηση αντίγραφα των παραπάνω 

συμβατικών ρητρών οι οποίες πρέπει να ακολουθούν με 

απόλυτη ακρίβεια το πρότυπο της Ε.Ε. και να φέρουν όλες τις 

απαιτούμενες σφραγίδες και υπογραφές. Στην περίπτωση 

αυτή δεν απαιτείται άδεια της Αρχής για τη διαβίβαση. 

 

Πεδίο 521: Ισχύει μόνο για διαβίβαση δεδομένων στις Η.Π.Α. Σημειώστε 

Χ μόνο αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας συμμετέχει στο Σύστημα 

Ασφαλούς Λιμένα (Safe Harbor). Προσέξτε ότι πρέπει να 

επισυνάψετε τη βεβαίωση εγγραφής του υπεύθυνου στο Safe 

Harbor. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια της 

Αρχής για τη διαβίβαση. 

 

 

Υπογραφή: Υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου του 

υπεύθυνου επεξεργασίας. 
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3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

3.1. Γενικά 

 

Για να υποβληθεί γνωστοποίηση διασύνδεσης πρέπει να έχουν ήδη υποβάλλει ή να 

συνυποβάλλουν γνωστοποίηση τήρησης αρχείου όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 

που εμπλέκονται στη διασύνδεση για όλα τα αρχεία τους που πρόκειται να 

διασυνδεθούν. 

 

Προσέξτε ότι δεν αποτελεί διασύνδεση, η διαβίβαση μέρους των δεδομένων σας σε  

κάποιο νέο αποδέκτη ή η εισαγωγή δεδομένων στο αρχείο σας από κάποια νέα πηγή.  

 

Διασύνδεση έχουμε μόνο στην περίπτωση που αρχεία του ίδιου υπεύθυνου ή 

διαφορετικών υπευθύνων συσχετίζονται ηλεκτρονικά με χρήση κάποιου κοινού 

πεδίου για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού. 

 

Προσέξτε επίσης ότι δεν χρειάζεται να γίνει γνωστοποίηση διασύνδεσης στην 

περίπτωση κατά την οποία η διασύνδεση πραγματοποιείται από φορέα διάφορο των 

υπεύθυνων επεξεργασίας στους οποίους ανήκουν τα σχετικά αρχεία. Στην περίπτωση 

αυτή ο εν λόγω φορέας θεωρείται νέος υπεύθυνος επεξεργασίας, που δημιουργεί ένα 

νέο αρχείο και πραγματοποιεί μια νέα επεξεργασία διασυνδέοντας δεδομένα των 

επιμέρους αρχείων. Ως εκ τούτου, ο φορέας αυτός θα πρέπει να γνωστοποιήσει την 

επεξεργασία υποβάλλοντας ξεχωριστή γνωστοποίηση/αίτηση άδειας τήρησης αρχείου 

συμπληρώνοντας τα Έντυπα 1 και 2. 

 

Η υποβολή της γνωστοποίησης διασύνδεσης γίνεται με χρήση του Εντύπου 4, που 

καλύπτει τις περιπτώσεις διασύνδεσης αρχείων το πολύ μεταξύ δύο υπεύθυνων 

επεξεργασίας. Στην περίπτωση που η διασύνδεση πραγματοποιείται μεταξύ 

παραπάνω από δύο υπεύθυνων επεξεργασίας, επικοινωνήστε με την Αρχή για οδηγίες 

σχετικά με τον τρόπο υποβολής της γνωστοποίησης. 

 

 

3.2. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Εντύπου 4 

 

Πεδία 400 έως 402:  Στοιχεία πρωτοκόλλου γνωστοποίησης (συμπληρώνονται από 

την Υπηρεσία). 

 

Περίπτωση 1: Συμπληρώστε αυτό το μέρος της γνωστοποίησης μόνο στην 

περίπτωση που διασυνδέονται δύο ή περισσότερα αρχεία του 

ίδιου υπεύθυνου επεξεργασίας. 

 

Πεδία 403 έως 411:  Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας του 

οποίου τα αρχεία διασυνδέονται. Προσέξτε ότι ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την 

ευθύνη της επεξεργασίας και όχι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο 

έχει ανατεθεί η επεξεργασία.  Έτσι αν η γνωστοποίηση αφορά 

δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία εντός ενός οργανισμού 

ή εταιρείας, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο εν λόγω 
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οργανισμός ή εταιρεία και όχι το φυσικό πρόσωπο εντός του 

οργανισμού ή εταιρείας στο οποίο έχει ανατεθεί η επεξεργασία. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο 

π.χ. στην περίπτωση μονοπρόσωπων εταιρειών ή ελευθέρων 

επαγγελματιών.  

 

Πεδίο 412: Αριθμός αρχείων που διασυνδέονται. 

 

Πεδίο 413: Κωδικός μητρώου επεξεργασίας της 

γνωστοποίησης τήρησης αρχείου του υπεύθυνου (εφόσον τον 

γνωρίζετε). 

 

Πεδίο 414: Κωδικοί σκοπών των αρχείων που 

διασυνδέονται. Προσέξτε ότι οι σκοποί αυτοί πρέπει να έχουν 

ήδη δηλωθεί στη γνωστοποίηση τήρησης αρχείου του 

υπεύθυνου επεξεργασίας και πρέπει να συμπληρωθούν 

ακριβώς τα ίδια στοιχεία στο πεδίο αυτό. 

 

Περίπτωση 2: Συμπληρώστε αυτό το μέρος της γνωστοποίησης μόνο στην 

περίπτωση που διασυνδέονται αρχεία δύο διαφορετικών 

υπεύθυνων επεξεργασίας. 

 

Πεδία 415 έως 426:  Στοιχεία του πρώτου υπεύθυνου 

επεξεργασίας. Συμπληρώστε σύμφωνα με τις οδηγίες που 

αναφέρονται παραπάνω για τη συμπλήρωση των πεδίων 403-

414.  

 

Πεδία 427 έως 437:  Στοιχεία του δεύτερου υπεύθυνου 

επεξεργασίας. Συμπληρώστε σύμφωνα με τις οδηγίες που 

αναφέρονται παραπάνω για τη συμπλήρωση των πεδίων 403-

414.  

 

 

Πεδίο 438:  Περιγράψτε όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά το σκοπό της 

διασύνδεσης. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερο χώρο 

επισυνάψτε έγγραφο με αναλυτικότερη περιγραφή του σκοπού. 

 

Πεδίο 439:  Σημειώστε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα 

πραγματοποιείται η διασύνδεση.  

 

Πεδίο 440:  Τσεκάρετε το κουτάκι στην περίπτωση που η διασύνδεση 

πραγματοποιείται με χρήση ενιαίου κωδικού αριθμού. Στην 

περίπτωση αυτή σημειώστε δίπλα ποιος είναι αυτός ο κωδικός, 

π.χ. ΑΦΜ, αριθμός ταυτότητας, κλπ. 

 

Πεδίο 441:  Σημειώστε το είδος των προσωπικών δεδομένων που αφορά η 

διασύνδεση. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερο χώρο 

επισυνάψτε έγγραφο με αναλυτικότερη περιγραφή των 

δεδομένων. 
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Υπογραφές: Υπογραφές και σφραγίδες του νόμιμων εκπροσώπων των 

υπεύθυνων επεξεργασίας  που εμπλέκονται στη διασύνδεση 

(Υπογράψτε ανάλογα κάτω από την Περίπτωση 1 ή την 

Περίπτωση 2). 
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4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

 

 

4.1. Γενικά 

 

Για την υποβολή γνωστοποίησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης πρέπει να λάβετε 

υπόψη τα αναφερόμενα στην Οδηγία 1122/2000 της Αρχής.  

 

Η Αρχή στην γενική περίπτωση δεν χορηγεί άδεια για την λειτουργία κλειστών 

κυκλωμάτων τηλεόρασης. Άδεια απαιτείται μόνο όταν γίνεται καταγραφή 

ευαίσθητων δεδομένων ή όταν η τήρηση των δεδομένων γίνεται για διάστημα 

ανώτερο των δεκαπέντε (15) ημερών. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει γνωστοποίηση. 

 

Προσέξτε ιδιαίτερα τα παρακάτω σημεία: 

 

o Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να έχει τοποθετήσει ικανό αριθμό 

ενημερωτικών πινακίδων που να προειδοποιούν για τη λειτουργία του κλειστού 

κυκλώματος. 

o Για τη λειτουργία κλειστού κυκλώματος σε κοινόχρηστους χώρους 

πολυκατοικιών είναι απαραίτητη η ρητή και ειδική συγκατάθεση κάθε ενοίκου 

και όταν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε η Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας 

μπορεί να αποφασίσει σύμφωνα με τον κανονισμό της την αναγκαιότητα ή μη 

εγκατάστασης του κυκλώματος. Οι κάμερες δεν πρέπει να ελέγχουν την 

πρόσβαση στα κατ’ ιδίαν διαμερίσματα, σε γειτονικές κατοικίες, δρόμους και 

πεζόδρομους. Ο εκάστοτε διαχειριστής της πολυκατοικίας είναι ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας και είναι υποχρεωμένος για την ενημέρωση των υποκειμένων ότι ο 

χώρος βιντεοσκοπείται. Η καταγραφή εικόνας χωρίς ήχο είναι επιτρεπτή εφόσον 

η μονάδα ελέγχου που καταχωρεί τις εικόνες βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο με 

ελεγχόμενη πρόσβαση και τα δεδομένα διατηρούνται το πολύ 48 ώρες.  

o Στις σε ενιαίο χώρο θέσεις στάθμευσης οχημάτων των κατοικιών (υπόγειο, 

πυλωτή), είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος από το νόμιμο 

κάτοχο μόνον όταν οι κάμερες εστιάζουν αποκλειστικά στο αγαθό το οποίο 

προστατεύουν και όχι σε γειτονικούς χώρους και υπάρχει πινακίδα που 

ενημερώνει τα υποκείμενα για την βιντεοσκόπηση. 

o Στη γενική περίπτωση δεν επιτρέπεται η καταγραφή δεδομένων για χρονικό 

διάστημα ανώτερο των δεκαπέντε (15) ημερών (με εξαίρεση τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τα οποία ο χρόνος καταγραφής είναι έως 45 

ημέρες). Αν αυτό είναι απαραίτητο πρέπει να ζητηθεί ειδική άδεια από την Αρχή. 

o Στη γενική περίπτωση δεν επιτρέπεται η καταγραφή ήχου από το κλειστό 

κύκλωμα. Αν αυτό είναι απαραίτητο πρέπει να ζητηθεί ειδική άδεια από την 

Αρχή. 

o Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων από το 

κλειστό κύκλωμα πρέπει να ζητηθεί ειδική άδεια από την Αρχή. 

 

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται με χρήση του Εντύπου 3 και του Παραρτήματος 

του. 

 

 



 13 

 

4.2. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Εντύπου 3 και του Παραρτήματος 

 

Το Έντυπο 3 αποτελείται από το κυρίως μέρος και το Παράρτημα, το οποίο είναι 

υποχρεωτικό.  

 

Κυρίως μέρος του Εντύπου 3 

 

Πεδία 300 έως 301:  Στοιχεία πρωτοκόλλου γνωστοποίησης (συμπληρώνονται από 

την Υπηρεσία). 

 

Πεδία 302 έως 306:  Κατηγορία γνωστοποίησης. Σημειώστε με Χ την κατηγορία 

που αντιστοιχεί στην περίπτωση σας (αρχική γνωστοποίηση, 

τροποποίηση, κατάργηση γνωστοποίησης).  

 

Αν το κλειστό κύκλωμα καταγράφει ευαίσθητα δεδομένα ή 

είναι απαραίτητο τα δεδομένα να τηρούνται για διάστημα 

ανώτερο των 15 ημερών , η γνωστοποίηση σας επέχει θέση 

αίτησης για άδεια. Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο πεδίο. 

 

Πεδία 307 έως 324:  Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας. Συμπληρώστε με κεφαλαία 

γράμματα τα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας.  

 

Προσέξτε ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη της επεξεργασίας και όχι 

το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επεξεργασία.  

Έτσι αν η γνωστοποίηση αφορά το κλειστό κύκλωμα ενός 

οργανισμού ή εταιρείας, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο εν 

λόγω οργανισμός ή εταιρεία και όχι το φυσικό πρόσωπο εντός 

του οργανισμού ή εταιρείας στο οποίο έχει ανατεθεί η 

επεξεργασία. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να είναι 

φυσικό πρόσωπο π.χ. στην περίπτωση μονοπρόσωπων 

εταιρειών ή ελευθέρων επαγγελματιών.  

 

Πεδία 325 έως 330:  Εκτελών την επεξεργασία. Πρόκειται για το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, εφόσον υπάρχει, που εκτελεί την επεξεργασία για 

λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, π.χ. μια εταιρεία 

security που έχει αναλάβει το κλειστό κύκλωμα ως 

υπεργολάβος.  

 

Προσέξτε ότι το πεδίο αυτό δεν αναφέρεται στο πρόσωπο 

εντός του υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. κάποιος 

συγκεκριμένος υπάλληλος) που πραγματοποιεί την 

επεξεργασία.  

 

Πεδία 331 έως 332: Σημειώστε με Χ τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που 

επεξεργάζεστε. Προσέξτε ότι αν επεξεργάζεστε ευαίσθητα 

δεδομένα απαιτείται άδεια της Αρχής. 
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Πεδία 333 έως 334: Σημειώστε με Χ τα είδη προσωπικών δεδομένων. Προσέξτε ότι 

η καταγραφή ήχου στη γενική περίπτωση δεν επιτρέπεται και 

θα πρέπει να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους την 

χρειάζεστε.  

 

Πεδία 335 έως 336: Χρόνος τήρησης δεδομένων. Σημειώστε με Χ την περίπτωση 

που σας αντιπροσωπεύει. Προσέξτε ότι για τήρηση δεδομένων 

για διάστημα ανώτερο των 15 ημερών απαιτείται άδεια της 

Αρχής. 

 

Πεδία 337 έως 338: Συμπληρώστε αν γίνεται μετάδοση δεδομένων μέσω του 

διαδικτύου. 

 

Πεδία 339 έως 340: Σημειώστε με Χ αν υπάρχει καθορισμένη πολιτική ασφαλείας 

και επισυνάψτε την πολιτική ασφαλείας στη γνωστοποίηση. 

 

Πεδία 341 έως 348: Ειδικές υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας. Σημειώστε με Χ 

ή συμπληρώστε αυτά που αντιστοιχούν στην περίπτωση σας. 

 

Πεδία 349 έως 354: Στοιχεία αρμοδίου προσώπου. Αναφέρατε τα στοιχεία του 

προσώπου με το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει η Αρχή, π.χ. 

σε περίπτωση που απαιτούνται επεξηγήσεις για την 

γνωστοποίηση. Φροντίστε τα στοιχεία αυτά να είναι ευδιάκριτα 

και σωστά. 

 

Υπογραφή: Το Έντυπο 3 πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του 

εκπροσώπου του υπεύθυνου επεξεργασίας. 

 

Παράρτημα του Εντύπου 3 

 

Πεδίο 353: Αποδέκτες των δεδομένων του κλειστού κυκλώματος. 

Αναφέρατε (αν υπάρχουν). 

 

Πεδίο 354: Περιγράψτε τα σημεία τοποθέτησης των καμερών. 

Επισυνάψτε τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο να 

φαίνονται καθαρά τα σημεία. 

 

Πεδία 355 έως 377: Τεχνικά στοιχεία κλειστού κυκλώματος. Σημειώστε με Χ ή 

συμπληρώστε αυτά που ισχύουν για την περίπτωση σας. 

 

Πεδία 378 έως 388: Στοιχεία για το απόρρητο και τη φυσική ασφάλεια. Σημειώστε 

με Χ ή συμπληρώστε αυτά που ισχύουν για την περίπτωση σας. 
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5. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΚΟΠΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ 

 

Σ001 Διοίκηση Προσωπικού 

Ο σκοπός αυτός αφορά στο προσωπικό ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Στις 

χαρακτηριστικές δραστηριότητες για την επίτευξη του σκοπού αυτού 

συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η καταγραφή του χρόνου εργασίας, η πληρωμή 

μισθών και επιδομάτων, η αξιολόγηση και εκπαίδευση των εργαζομένων. 

Στον σκοπό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση δεδομένων αντιπροσώπων 

και μεσαζόντων σε όλες τις φάσεις της εμπλοκής τους. 

 

Σ002 Πελατολόγιο - Προμηθευτές 

Ο σκοπός αυτός αφορά στη διαχείριση αγαθών κι υπηρεσιών που προμηθεύεται ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας μέσω κάποιου τύπου σύμβασης ή πληρωμής (συνδρομές, 

παραγγελίες και ανεξάρτητες αγορές προϊόντων κι υπηρεσιών), καθώς και στη 

διαχείριση του πελατολογίου. 

 

Σ003 Προώθηση Προϊόντων κι Υπηρεσιών (Μάρκετινγκ)  

Ο σκοπός αυτός επεξεργασίας σχετίζεται με το σύνολο των δραστηριοτήτων που 

αναπτύσσονται για την προώθηση προϊόντων κι υπηρεσιών σε ιδιώτες. Στις 

συνήθεις δραστηριότητες συγκαταλέγεται η διαφήμιση που πραγματοποιείται με 

την αποστολή διαφημιστικού υλικού μέσω παραδοσιακού ή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και fax, τηλεφωνικά ή με άμεση παράδοση στον υποψήφιο πελάτη. 

Επίσης, οι δημοσκοπήσεις και η έρευνα και καταγραφή καταναλωτικής 

συμπεριφοράς εφόσον γίνονται με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση αγαθών ή 

υπηρεσιών.  

 

Σ004 Διαχείριση Εσόδων Οργανισμών μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Δωρεές – 

Χορηγίες - Εισφορές) 

Ο σκοπός αυτός αφορά στη διαχείριση δωρεών, χορηγιών ή εισφορών που 

πραγματοποιούνται από φιλανθρωπικούς συλλόγους επαγγελματικές ενώσεις ή 

σωματεία, πολιτικά κόμματα, εκκλησίες και λοιπούς οργανισμούς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα για δική τους οικονομική ενίσχυση ή για επίτευξη των 
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φιλανθρωπικών ή άλλων στόχων τους.  

 

Σ005 Δημόσιες Σχέσεις και Βοηθητικές Λειτουργίες 

Το σύνολο των ενεργειών που σχετίζονται με την προώθηση των δημοσίων 

σχέσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας. Επίσης, δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο βοηθητικών λειτουργιών όπως η τήρηση επισήμων 

καταλόγων, η αρχειοθέτηση, ο σχεδιασμός και η διαχείριση επισκευών, η 

συντήρηση, η πρόσβαση και η ασφάλεια, ο έλεγχος εισόδου, η επίλυση 

προβλημάτων, η αντιμετώπιση παραπόνων, κλπ. 

 

Σ006 Διοίκηση Μελών 

Ο σκοπός αυτός αφορά στην επεξεργασία δεδομένων μελών επιστημονικών 

συλλόγων, εργατικών και επαγγελματικών σωματείων, συνεταιρισμών και άλλων 

παρόμοιων νομικών προσώπων. (Δεν περιλαμβάνονται οι  καταχωρήσεις των 

μετόχων και δεν έχει εφαρμογή σε εμπορικούς οργανισμούς οι οποίοι 

χρησιμοποιούν τον όρο "μέλος" για να περιγράψουν τους πελάτες τους.)  

 

Σ007 Μετοχολόγιο 

Ο σκοπός αυτός αναφέρεται σε κάθε επεξεργασία δεδομένων των μετόχων 

εταιρειών.  

 

Σ008 Τουριστικές – Ταξιδιωτικές - Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες 

Κάθε επεξεργασία που σχετίζεται με την παροχή τουριστικών, ταξιδιωτικών και 

ξενοδοχειακών υπηρεσιών όπως για τη διαχείριση κρατήσεων, την έκδοση 

εισιτηρίων, την καταχώρηση των προτιμήσεων των πελατών κλπ.  

 

Σ009 Στατιστική, Επιστημονική Έρευνα, Έρευνα Αγοράς  

Αφορά στην έρευνα (με ερωτηματολόγιο, δια τηλεφώνου, e-mail κλπ) και την 

καταγραφή των αποτελεσμάτων αυτής, για οποιονδήποτε τομέα ή επιστημονικό 

κλάδο και αν αυτή διεξάγεται εφόσον επεξεργάζονται δεδομένα φυσικών 

προσώπων, των οποίων η ταυτότητα είναι άμεσα ή έμμεσα γνωστή. Η χρήση 

κωδικών, αρχικών ή ψευδωνύμων όπως ακόμα και αυτή η ανωνυμοποίηση των 

πληροφοριών δεν αρκεί για την απαλλαγή από την υποχρέωση γνωστοποίησης του 
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σκοπού αυτού, εφόσον έστω και με τη μεσολάβηση τρίτου ή τρίτων είναι δυνατή η 

αποκάλυψη της ταυτότητας του υποκειμένου των πληροφοριών. Στο σκοπό αυτό 

συμπεριλαμβάνεται τόσο η ποιοτική όσο και η ποσοτική έρευνα που διενεργούν οι 

εταιρείες δημοσκοπήσεων. 

 

Σ010 Δημιουργία και Διαχείριση Τραπεζών Πληροφοριών με Προσωπικά Δεδομένα  

Αφορά στη συλλογή και αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών σε τράπεζες 

δεδομένων.  Οι τράπεζες προσωπικών δεδομένων δεν είναι απαραίτητο να έχουν 

συγκεκριμένη δομή, αρκεί να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο σκοπός αυτός δεν αφορά τράπεζες πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για 

άλλους σκοπούς αναφερόμενους στο παρόν έντυπο (πελατολόγιο κλπ). Δεν αφορά 

επίσης το εμπόριο προσωπικών δεδομένων που εμπίπτει στο σκοπό  Σ011.  

 

Σ011 Εμπόριο Προσωπικών Δεδομένων 

Αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και διαχείριση αυτών (ειδικά την 

αγορά προς μεταπώληση, την πώληση, εκμίσθωση ή ανταλλαγή προσωπικών 

πληροφοριών) ως εμπορική / επιχειρηματική δραστηριότητα. Τράπεζες 

πληροφοριών που αποτελούν αντικείμενο αυτής της δραστηριότητας εμπίπτουν 

στην κατηγορία αυτή. 

Αφορά επίσης την διαχείριση προσωπικών πληροφοριών για λογαριασμό τρίτου 

όταν οι προσωπικές πληροφορίες ανήκουν στον διαχειριστή. 

Δεν αφορά διαχείριση προσωπικών πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας που  

Η διαχείριση προσωπικών πληροφοριών υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με 

τον σχετική κανονιστική πράξη της Αρχής. 

Σ012 Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων περιουσιακών υποθέσεων 

Αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την εν γένει διαχείριση 

ή διοίκηση αλλότριων υποθέσεων οικονομικής υφής, διαχείριση ακινήτων και 

άλλων περιουσιακών στοιχείων αποκλειστικά και μόνον ως επαγγελματική 

δραστηριότητα. (Στην κατηγορία αυτή δεν εμπίπτουν οι δικηγόροι.) 

 

Σ013 Τραπεζικές υπηρεσίες  

Αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την παροχή κάθε 
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είδους υπηρεσιών, που παρέχονται στα πλαίσια της δραστηριότητας των 

τραπεζικών οργανισμών Εξαιρούνται οι υπηρεσίες πιστωτικών καρτών. 

 

Σ014 Υπηρεσίες Πιστωτικών Καρτών 

Αφορά την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών λειτουργίας του συστήματος πιστωτικών καρτών.  

 

Σ015 Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες  

Αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την οργάνωση και επιτυχή 

διεξαγωγή των εκπαιδευτικών/ παιδαγωγικών προγραμμάτων ιδιωτικών και 

δημοσίων φορέων.   

 

Σ016 Διαχείριση Ασφαλειών  

Ο σκοπός αυτός αφορά την διαχείριση ασφαλειών ζωής και υγείας. 

 

Σ017 Διαχείριση ασφαλειών άλλου τύπου 

Ο σκοπός αυτός αφορά τη διαχείριση ασφαλειών άλλου τύπου όπως περιουσίας, 

αυτοκινήτου, εξοπλισμού κα 

 

Σ018 Διαχείριση Συντάξεων 

Η επεξεργασία σχετίζεται με τη διαχείριση συντάξεων όπως την τήρηση 

λογαριασμών και την καταβολή επιδομάτων. 

Αν η επεξεργασία σχετίζεται με επενδυτικές δραστηριότητες των ασφαλιστικών 

ταμείων θα πρέπει να γνωστοποιείται ξεχωριστά 

 

Σ019 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ατόμου 

Ο σκοπός αυτός αφορά στην εξ επαγγέλματος παροχή, για λογαριασμό 

συνδρομητών, πληροφοριών σχετικά με την οικονομική κατάσταση ατόμων. 

 

Σ020 Λογιστικές Υπηρεσίες 

Η επεξεργασία δεδομένων για τη διαχείριση υπηρεσιών σχετικών με φορολογικά 

θέματα, καταβολή μισθών, τήρηση λογιστικών βιβλίων, κατάρτιση ισολογισμών 

κλπ. O σκοπός αυτός αφορά αντιστοιχεί στο επάγγελμα του λογιστή, αλλά μπορεί 



 19 

να χρησιμοποιηθεί και από εταιρείες που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες. 

(Αν ο λογιστής επεξεργάζεται δεδομένα του πελάτη για λογαριασμό του 

τελευταίου, τότε ο πελάτης είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο λογιστής ο 

εκτελών την επεξεργασία.) 

 

Σ021 Ελεγκτικές Αρχές και Διαχείριση από το Νόμο Προβλεπόμενων Ελέγχων 

Η επεξεργασία που σχετίζεται με τις δραστηριότητες ελεγκτικών αρχών και με τη 

διαχείριση τεχνικών και άλλων ελέγχων που διενεργούνται από δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς όπως τεχνικών ελέγχων οχημάτων.  

 

Σ022 Νομικές Υπηρεσίες 

Η παροχή νομικών συμβουλών και η εκπροσώπηση πελατών για διεκπεραίωση 

νομικών ζητημάτων καθώς και η διεκπεραίωση υπηρεσιών νομικής φύσης από 

ειδικώς εξουσιοδοτημένες επαγγελματικές κατηγορίες (περιλαμβάνονται 

υπηρεσίες δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικ. επιμελητών)  

 

Σ023 Υπηρεσίες Παροχής Συμβούλων 

Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών από ειδικές κατηγορίες 

επαγγελματιών (ενδεικτικά περιλαμβάνονται επαγγελματικές δραστηριότητες 

εκτιμητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, συμβούλων διοίκησης και 

προγραμματισμού κλπ.)  

 

Σ024 Υπηρεσίες Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και Τελών 

Η οργάνωση, διαχείριση και διεκπεραίωση των υπηρεσιών του εν ευρεία εννοία 

δημόσιου τομέα που είναι αρμόδιες για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και τελών 

(ΔΟΥ, εισπρακτικές υπηρεσίες ΟΤΑ, υπηρεσίες εισπράξεως κάθε δημοσίου 

φορέα)  

 

Σ025 Υπηρεσίες Δημόσιας Καταγραφής και Έκδοσης Αδειών 

Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων των οποίων η καταγραφή επιβάλλεται 

εκ του νόμου και η έκδοση αδειών από αρμόδιους δημόσιους φορείς (ληξιαρχεία, 

δημοτολόγια, υποθηκοφυλακεία, κτηματολόγια, τροχαία κλπ.)  
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Σ026 Διαχείριση Εκλογικών Καταλόγων  

Η συλλογή, τήρηση και επεξεργασία εκλογικών καταλόγων αποκλειστικά για 

δημόσια χρήση.  

 

Σ027 Κοινωνικές Υπηρεσίες 

Η διαχείριση δεδομένων με σκοπό την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών 

κοινωνικής πρόνοιας πλην των υπηρεσιών απονομής συντάξεων και υγείας  

 

Σ028 Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας της Δημόσιας Τάξης  

Η διαχείριση δεδομένων από εντεταλμένα δημόσια όργανα με σκοπό την πρόληψη 

εγκλημάτων, τη δίωξη εγκληματιών και την προστασία της δημόσιας τάξης 

 

Σ029 Δικαστικές Υπηρεσίοες  

Η διαχείριση των δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία των δικαστικών 

και εξωδικαστικών δικαιοδοτικών οργάνων και η τήρηση δικαστικών και 

εισαγγελικών αρχείων που προβλέπει ο νόμος 

 

Σ030 Ιδιωτική παρακολούθηση  

Η εξ’ επαγγέλματος παροχή υπηρεσιών έρευνας και παρακολούθησης που 

σχετίζονται με  αστικές, εταιρικές, ποινικές υποθέσεις ή και ανεξάρτητα από 

αυτές, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από τον πελάτη. Στις τυπικές 

δραστηριότητες αυτού του είδους περιλαμβάνονται ο εντοπισμός μαρτύρων και η 

επαφή με αυτούς και η εν γένει παρακολούθηση με σκοπό τη συλλογή στοιχείων 

 

Σ031 Εντοπισμός οφειλετών / οφειλών και συλλογή χρέους 

Ο εντοπισμός οφειλετών και η είσπραξη του χρέους για λογαριασμό των 

πιστωτών.  Τυπικές δραστηριότητες αυτού του είδους είναι η καταγραφή 

ονομάτων και διευθύνσεων για οφειλέτες και εγγυητές, η καταγραφή των 

εισπράξεων και κάθε διεξαγωγή έρευνας σε συσχετισμό με την είσπραξη χρέους  

 

Σ032 Αναζήτηση πολιτικής υποστήριξης από το εκλογικό σώμα 

Η αναζήτηση και η διατήρηση της υποστήριξης από τα μέλη του εκλογικού 

σώματος. Τυπικές δραστηριότητες αυτού του είδους είναι η τήρηση και 
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επεξεργασία εκλογικών  καταλόγων με σκοπό την ανίχνευση πρόθεσης ψήφου, τις 

μετακινήσεις και την εν γένει επαφή με τους ψηφοφόρους   

 

Σ033 Δημόσια υγεία 

Η πρόληψη, ο έλεγχος και η καταγραφή των ασθενειών, η εποπτεία και συνεχής 

παρακολούθηση κρουσμάτων μολυσματικών ασθενειών και τροφικών 

δηλητηριάσεων 

 

Σ034 Υπηρεσίες μεταγγίσεως αίματος 

Η συλλογή του αίματος και των προϊόντων αίματος από εθελοντές αιμοδότες και η 

παροχή αυτού στα νοσοκομεία ή σε άλλους χρήστες. Στις τυπικές δραστηριότητες 

αυτού του είδους περιλαμβάνονται η οργάνωση της συλλογής και της διανομής 

του αίματος, ο έλεγχο του αίματος για ασθένειες, η εξακρίβωση της ομάδας 

αίματος για μεταμόσχευση οργάνων 

 

Σ035 Παροχή υπηρεσιών υγείας 

Η φροντίδα των ασθενών σε νοσοκομεία, ιατρεία, κατ΄ οίκον ή σε ιδιωτικά 

ιδρύματα. Στις τυπικές δραστηριότητες αυτού του είδους περιλαμβάνονται η 

διαχείριση των φακέλων των ασθενών, η παροχή οδοντιατρικής, φαρμακευτικής, 

οφθαλμολογικής αγωγής, η παροχή ιατρικής διάγνωσης, θεραπείας, 

αποκατάστασης, προληπτικής φροντίδας και εν γένει ιατρικής παρακολούθησης 

 

Σ036 Διοίκηση των υπηρεσιών υγείας 

Κάθε ενέργεια που αφορά στη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας, εκτός των 

θεραπευτικών σκοπών, που γίνεται από τα νοσοκομεία ή τον ιδιωτικό τομέα. Στις 

τυπικές δραστηριότητες αυτού του είδους περιλαμβάνονται η οργάνωση της 

εισαγωγής και εξαγωγής ασθενών και η καταγραφή των επισκεπτών, ο 

προγραμματισμός των ραντεβού και της εισόδου στο νοσοκομείο, η οικονομική 

διαχείριση συμπεριλαμβανομένης της χρέωση των ασθενών για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες 

 

Σ037 Λοιπά Θέματα Ιδιωτικού Τομέα 

Στις περιπτώσεις που οι σκοποί επεξεργασίας δεν εντάσσονται στις ανωτέρω 
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κατηγορίες. (Να παρατίθεται ο συγκεκριμένος σκοπός επεξεργασίας.) 

 

Σ038 Λοιπά Θέματα Δημοσίου Τομέα 

Στις περιπτώσεις που οι σκοποί επεξεργασίας δεν εντάσσονται στις ανωτέρω 

κατηγορίες. (Να παρατίθεται ο συγκεκριμένος σκοπός επεξεργασίας.) 

 

 

 

 

 


