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ν. 2472/1997 άρθρα 11.1 & 12.2, ν. 2068/1992, ν. 3758/2009 

Ννκηκόηεηα ηεο δηαβίβαζεο από Τξάπεδα πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πειάηε ηεο ζε 

εηζπξαθηηθή εηαηξεία 

Αξθεί ην γεγνλφο φηη ε δαλείζηξηα Σξάπεδα, σο ππεχζπλε επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, θαηά ην ρξφλν ζπιινγήο ηνπο βάζεη πεξηιεθζέλησλ φξσλ ζηε ζρεηηθή 

ζχκβαζε είρε ελεκεξψζεη ηνλ νθεηιέηε φηη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα ζα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαη' εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη 

εηαηξίεο εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ - ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ, σο απνδέθηεο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ζπλεπψο δελ φθεηιε λα ελεκεξψζεη εηδηθψο ηνλ νθεηιέηε γηα ηε 

δηαβίβαζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζε ηέηνηεο εηαηξίεο (αληίζ. κεηνςεθία). 

πιεηνςΟινκΑΠ 3/2020  

(χλζεζε: Η. Σζαιαγαλίδεο, Πξφεδξνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Α. Αιεηθεξνπνχινπ θαη 

Δηξήλε Καινχ, Αληηπξνέδξνη ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Α. Μαγηάθνπ, Α. Κνθθνβνχ, Γ. 

Μπηηδνχλε, Α. Σδαβάξα, Θ. Γθαηδνγηάλλεο - Εηζεγεηήο, Μ. Υαηδεγεσξγίνπ, Α. 

Παπαδηά, Δ. Δξσηνθξίηνπ, Γ. Κνπηζνθψζηαο, Λ. Μφξθεο, Δ. Φξαγθάθε, Λ. 

Καξέινο, Α. Γθάκαξε, Ε. ηξάηα, Π. Παξηζαιίδνπ - Κνκλελνχ, . Γαξέιιεο, Ό. 

ρεηάθε - Μπνλάηνπ, Θ. Μαληνχβαινο, Γ. Κφθθνξεο, Π. Αθάζνγινπ, Δ. Σζηξαθίδνπ, 

Κ. Παλά, Ν. Βεξγηηζάθεο θαη Κσλζηαληίλα Αιεβηδνπνχινπ, Αξενπαγίηεο). 

 

Ζ έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ απφ 14-4-2016 αγσγή ηνπ ήδε 

αλαηξεζηβιήηνπ, πνπ θαηαηέζεθε ζην Δηξελνδηθείν Θεζζαινλίθεο. Δθδφζεθαλ νη 

απνθάζεηο: 3455/2016 ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη 3937/2018 ηνπ Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο. Σελ αλαίξεζε ηεο ηειεπηαίαο απφθαζεο δήηεζε ε 

αλαηξεζείνπζα εηαηξεία κε ηελ απφ 30-3-2018 αίηεζή ηεο, επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε 

171/2019 απφθαζε ηνπ Α2 Πνιηηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ε νπνία 

παξέπεκςε ζηελ Σαθηηθή Οινκέιεηα ην αλαθεξφκελν ζην ζθεπηηθφ θαη ζην κνλαδηθφ 

ιφγν ηεο αηηήζεσο αλαίξεζεο δήηεκα σο πξνο φια ηα κέξε απηνχ θαη δε εάλ ε 

δαλείζηξηα Σξάπεδα, σο ππεχζπλε επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, γελνκέλεο 

ζην πιαίζην κηαο ζπκβάζεσο, νθείιεη λα ελεκεξψλεη εηδηθψο ηνλ νθεηιέηε γηα ηε 

δηάζεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζηελ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία 

ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ ή αξθεί, θαηά λφκν, ην γεγνλφο φηη ε Σξάπεδα θαηά ην ρξφλν 

ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, βάζεη πεξηιεθζέλησλ φξσλ ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε, είρε 

ελεκεξψζεη ηνλ νθεηιέηε φηη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, ζα απνηειέζνπλ 
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αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηελ ίδηα (Σξάπεδα) ή θαη απφ εθείλνπο πνπ εθηεινχλ 

ηελ επεμεξγαζία θαη' εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, σο απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ, 

ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηαηξίεο εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ. Καηφπηλ 

απηήο ηεο απφθαζεο ε ππφζεζε θέξεηαη πξνο ζπδήηεζε ζηελ Σαθηηθή Οινκέιεηα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ κε ηελ απφ 22/5/2019 θιήζεο ηεο θαινχζαο αλψλπκεο εηαηξείαο.  

Ο πιεξεμνχζηνο ηεο αλαηξεζείνπζαο θαη ν απηνπξνζψπσο παξαζηαζείο 

αλαηξεζίβιεηνο, αθνχ έιαβαλ θαηά ζεηξά ην ιφγν απφ ηνλ Πξφεδξν, αλέπηπμαλ θαη 

πξνθνξηθά ηνπο ζρεηηθνχο ηζρπξηζκνχο ηνπο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη θαη ζηηο 

πξνηάζεηο ηνπο θαη δήηεζαλ ν πιεξεμνχζηνο ηεο αλαηξεζείνπζαο ηελ παξαδνρή ηεο 

αίηεζεο, ν απηνπξνζψπσο παξαζηαζείο αλαηξεζίβιεηνο ηελ απφξξηςή ηεο θαζέλαο δε 

ηελ θαηαδίθε ηνπ αληηδίθνπ κέξνπο ζηε δηθαζηηθή δαπάλε. 

Ο Δηζαγγειέαο, αθνχ έιαβε ηνλ ιφγν απφ ηνλ Πξφεδξν, πξφηεηλε λα δερζεί ην 

δηθαζηήξην φηη αξθεί, θαηά λφκν, ην γεγνλφο φηη ε δαλείζηξηα Σξάπεδα, σο ππεχζπλε 

επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ην ρξφλν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, 

βάζεη πεξηιεθζέλησλ φξσλ ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε, είρε ελεκεξψζεη ηνλ νθεηιέηε φηη 

ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαη' εληνιή 

θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, σο απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ, ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηαηξίεο εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ θαη (ζπλαθφινπζα) δελ 

φθεηιε λα ελεκεξψζεη εηδηθψο ηνλ νθεηιέηε γηα ηε δηάζεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

ζηελ εθάζηνηε εηαηξία ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ. Καηφπηλ απηψλ ν Πξφεδξνο έδσζε εθ 

λένπ ην ιφγν ζηνλ πην πάλσ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο αλαηξεζείνπζαο θαη ζηνλ 

απηνπξνζψπσο παξαζηαζέληα αλαηξεζίβιεην, νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ ζε φζα 

πξνεγνπκέλσο είραλ αλαπηχμεη. 

Καηά ηελ 25ε Ηνπλίνπ 2020, εκέξα πνπ ζπγθξνηήζεθε ην Γηθαζηήξην ηνχην 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθεθζεί γηα ηελ αλσηέξσ ππφζεζε, ήηαλ απφληεο νη Αξενπαγίηεο 

Γ. Κφθθνξεο θαη Κ. Παλά, νη νπνίνη είραλ δειψζεη θψιπκα αξκνδίσο. 

Παξηζηακέλσλ, πιελ απηψλ, πιένλ ησλ δέθα πέληε (15) κειψλ εθ ησλ 

ζπκκεηαζρφλησλ ζηε ζπδήηεζε ηελ ππφζεζεο, θαη' άξζξν 23 παξ.2 ηνπ Ν. 

1756/1988, φπσο ηζρχεη κε ηελ ηξνπνπνίεζε κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν. 3659/2008, ην 

Γηθαζηήξην είρε ηελ εθ ηνπ λφκνπ απαξηία γηα λα δηαζθεθζεί. 

ΚΔΦΘΖΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Με ηελ 171/2019 απφθαζε ηνπ Α2 Πνιηηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

θξίζεθε βάζηκνο κε πιεηνςεθία κηαο ςήθνπ θαη γη' απηφ παξαπέκθζεθε ζηελ 



  3 
 

 

Σαθηηθή Οινκέιεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 563 παξ. 2 εδ. γ' ΚΠνιΓ 

θαη 23 παξ. 2 ηνπ Οξγαληζκνχ Γηθαζηεξίσλ (λ. 1756/1988), ν, απφ ηνλ αξηζκφ 1 ηνπ 

άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ, ιφγνο ηεο απφ 30.3.2018 αίηεζεο γηα αλαίξεζε ηεο, 3937/2018 

απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, πνπ εθδφζεθε θαηά ηελ 

ηαθηηθή δηαδηθαζία αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ, έρνληαο δηθάζεη σο Δθεηείν. Με ηελ 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε, αθνχ έγηλε ηππηθά θαη νπζηαζηηθά δεθηή ε απφ 2-3-2017 

έθεζε ηνπ ήδε αλαηξεζίβιεηνπ θαη εμαθαλίζζεθε ε 3455/2016 απφθαζε ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, πνπ είρε απνξξίςεη ηελ απφ 14-4-2016 αγσγή απηνχ 

γηα θαηαβνιή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ αδηθνπξαμίαο, έγηλε ελ κέξεη δεθηή ε 

αγσγή. Ήδε, παξαδεθηά κε ηελ απφ 22-5-2019 θιήζε ηεο αλαηξεζείνπζαο εηζάγεηαη 

πξνο ζπδήηεζε ζηελ Σαθηηθή Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ν παξαπεκθζείο ζ' απηή 

ιφγνο αλαίξεζεο, κε ηνλ νπνίν απνδίδνληαη ζηελ πξνζβαιιφκελε εθεηεηαθή απφθαζε 

νη πιεκκέιεηεο φηη κε εζθαικέλε εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 11 παξ. 1, 2 

πεξ. ζ' θαη ε' θαη 5 ηνπ Ν. 2472/1997, έθξηλε φηη, ππφ ηα απνδεηρζέληα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά, ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ απφ ηελ 

αλαηξεζείνπζα ήηαλ παξάλνκε θαη πξνθάιεζε ζηνλ αλαηξεζίβιεην εζηθή βιάβε. 

Δηδηθφηεξα, ην ζέκα, πνπ ηίζεηαη θαηά ηελ παξαπεκπηηθή απφθαζε, είλαη, αλ ε 

αλαηξεζείνπζα Σξάπεδα, σο ππεχζπλε επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε νπνία 

γίλεηαη ζην πιαίζην κηαο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ελεκεξψλεη εηδηθά ηνλ νθεηιέηε γηα ηε 

δηάζεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζηελ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία 

ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ, ή αξθεί, θαηά λφκν, ην γεγνλφο φηη ε Σξάπεδα, θαηά ην ρξφλν 

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, βάζεη πεξηιεθζέλησλ φξσλ ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε, είρε 

ελεκεξψζεη ηνλ νθεηιέηε φηη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, ζα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηελ ίδηα (Σξάπεδα) ή θαη απφ εθείλνπο πνπ εθηεινχλ 

ηελ επεμεξγαζία θαη' εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, σο απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ, 

ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη νη εηαηξείεο είζπξαμεο απαηηήζεσλ. 

Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 560 παξ.1 εδ. α' ΚΠνιΓ, αλαίξεζε θαηά ησλ 

απνθάζεσλ ησλ εηξελνδηθείσλ, θαζψο θαη θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ πξσηνδηθείσλ 

πνπ εθδίδνληαη ζε εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ εηξελνδηθείσλ, επηηξέπεηαη 

κφλν, αλ παξαβηάζζεθε θαλφλαο ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ, δειαδή θαλφλαο πνπ 

ξπζκίδεη ηηο βηνηηθέο ζρέζεηο, ηελ θηήζε δηθαησκάησλ θαη ηε γέλεζε ππνρξεψζεσλ 

θαη επηβάιιεη θπξψζεηο. Ο θαλφλαο δηθαίνπ παξαβηάδεηαη αλ δελ εθαξκνζζεί, ελψ 

ζπλέηξεραλ νη πξαγκαηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, ή εάλ εθαξκνζζεί, 

ελψ δελ ζπλέηξεραλ νη πξνυπνζέζεηο απηέο, θαζψο θαη εάλ εθαξκνζζεί εζθαικέλα, ε 
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δε παξαβίαζε εθδειψλεηαη είηε σο ςεπδήο εξκελεία ηνπ θαλφλα δηθαίνπ, δειαδή 

φηαλ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο πξνζέδσζε ζ' απηφλ έλλνηα δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

αιεζηλή, είηε σο θαθή εθαξκνγή, ήηνη εζθαικέλε ππαγσγή ζ' απηφλ ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ηεο αηνκηθήο πεξίπησζεο πνπ θαηαιήγεη ζε εζθαικέλν ζπκπέξαζκα κε 

ηε κνξθή ηνπ δηαηαθηηθνχ (ΟιΑΠ 1/2016, ΟιΑΠ 2/2013, ΟιΑΠ 7/2006). Με ηνλ 

παξαπάλσ ιφγν αλαίξεζεο ειέγρνληαη ηα ζθάικαηα ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο θαηά 

ηελ εθηίκεζε ηεο λνκηθήο βαζηκφηεηαο ηεο αγσγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ (ελζηάζεσλ) 

ησλ δηαδίθσλ, θαζψο θαη ηα λνκηθά ζθάικαηα ηνπ αλσηέξσ δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ 

έξεπλα ηεο νπζίαο ηεο δηαθνξάο. Διέγρεηαη, δειαδή, αλ ε αγσγή, έλζηαζε θ.ιπ. 

νξζψο απνξξίθζεθε σο κε λφκηκε ή αλ, θαηά παξάβαζε νπζηαζηηθνχ θαλφλα 

δηθαίνπ, έγηλε δεθηή σο λφκηκε ή απνξξίθζεθε ή έγηλε δεθηή θαη` νπζία (ΟιΑΠ 

28/1998). ηελ πεξίπησζε πνπ ην δηθαζηήξην έθξηλε θαη' νπζίαλ ηελ ππφζεζε, ε 

παξάβαζε θαλφλα νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ θξίλεηαη ελφςεη ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ, πνπ αλειέγθησο δέρζεθε φηη απνδείρζεθαλ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο 

θαη ηεο ππαγσγήο απηψλ ζην λφκν θαη ηδξχεηαη ν ιφγνο απηφο αλαίξεζεο αλ νη 

πξαγκαηηθέο παξαδνρέο ηεο απφθαζεο θαζηζηνχλ εκθαλή ηελ παξάβαζε. Σνχην 

ζπκβαίλεη φηαλ ην δηθαζηήξην εθάξκνζε ην λφκν, παξφηη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

πνπ δέρζεθε φηη απνδείρζεθαλ δελ ήηαλ αξθεηά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ή δελ 

εθάξκνζε ην λφκν, παξφηη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ δέρζεθε αξθνχζαλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ, θαζψο θαη φηαλ πξνέβε ζε εζθαικέλε ππαγσγή ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ ζε δηάηαμε, ζην πξαγκαηηθφ ηεο νπνίαο απηά δελ ππάγνληαη (ΟιΑΠ 

7/2006). 

Δμάιινπ, ν Ν. 2472/1997 "Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα", ν νπνίνο εθδφζεθε ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 

Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηεο 28 Ηαλνπαξίνπ 1981, πνπ 

θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 2068/1992, θαη πξνο ηελ 95/46/ΔΚ Οδεγία ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 

24.10.1995 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ, έρεη ζθνπφ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 απηνχ, ηε ζέζπηζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξνο 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ θαη ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο. ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ αλσηέξσ 
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λφκνπ, φπσο απηή ίζρπε θαηά ηνλ επίδηθν ρξφλν, δίλεηαη ε έλλνηα ησλ θξίζηκσλ 

νξηζκψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη φηη: "Γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ λννχληαη σο: α) "Γεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα", θάζε 

πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ … β) …, γ) 

"Τπνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ", ην θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα 

δεδνκέλα θαη ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα είλαη γλσζηή ή κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, δειαδή 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ακέζσο ή εκκέζσο, ηδίσο βάζεη αξηζκνχ ηαπηφηεηαο ή βάζεη 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ππφζηαζε 

ηνπ απφ άπνςε θπζηθή, βηνινγηθή, ςπρηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή ή 

θνηλσληθή, δ) "Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα" ("επεμεξγαζία"), 

θάζε εξγαζία ή ζεηξά εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Γεκφζην ή λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή έλσζε πξνζψπσλ ή θπζηθφ 

πξφζσπν κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα απηνκαηνπνηεκέλσλ κεζφδσλ θαη εθαξκφδεηαη ζε 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε ζπιινγή, ε θαηαρψξηζε, ε νξγάλσζε, ε 

δηαηήξεζε ή απνζήθεπζε, ε ηξνπνπνίεζε, ε εμαγσγή, ε ρξήζε, ε δηαβίβαζε, ε 

δηάδνζε ή θάζε άιιεο κνξθήο δηάζεζε, ε ζπζρέηηζε ή ν ζπλδπαζκφο, ε δηαζχλδεζε, 

ε δέζκεπζε (θιείδσκα), ε δηαγξαθή, ε θαηαζηξνθή, ε) "Αξρείν δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα" ("αξρείν"), θάζε δηαξζξσκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία είλαη πξνζηηά κε γλψκνλα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, 

ζη) …, δ) "Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο", νπνηνζδήπνηε θαζνξίδεη ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ 

ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν, δεκφζηα αξρή ή ππεξεζία ή νπνηνζδήπνηε άιινο νξγαληζκφο. Όηαλ ν 

ζθνπφο θαη ν ηξφπνο ηεο επεμεξγαζίαο θαζνξίδνληαη κε δηαηάμεηο λφκνπ ή 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο εζληθνχ ή θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ηα 

εηδηθά θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε επηινγή ηνπ θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα απφ 

ην εζληθφ ή ην θνηλνηηθφ δίθαην, ε) "Δθηειψλ ηελ επεμεξγαζία", νπνηνζδήπνηε 

επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ινγαξηαζκφ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο, φπσο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δεκφζηα αξρή ή ππεξεζία ή 

νπνηνζδήπνηε άιινο νξγαληζκφο, ζ) "Σξίηνο" θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

δεκφζηα αξρή ή ππεξεζία ή νπνηνζδήπνηε άιινο νξγαληζκφο, εθηφο απφ ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαη ηα πξφζσπα πνπ είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλα λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, εθφζνλ 

ελεξγνχλ ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, η) 
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"Απνδέθηεο", ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε δεκφζηα αξρή ή ππεξεζία, ή 

νπνηνζδήπνηε άιινο νξγαληζκφο, ζηνλ νπνίν αλαθνηλψλνληαη ή κεηαδίδνληαη ηα 

δεδνκέλα, αλεμαξηήησο αλ πξφθεηηαη γηα ηξίην ή φρη, ηα) "πγθαηάζεζε" ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, θάζε ειεχζεξε, ξεηή θαη εηδηθή δήισζε βνπιήζεσο, 

πνπ εθθξάδεηαη κε ηξφπν ζαθή θαη ελ πιήξε επηγλψζεη θαη κε ηελ νπνία ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί, δέρεηαη λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν "επεμεξγαζίαο" ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

ην αθνξνχλ. Ζ ελεκέξσζε απηή πεξηιακβάλεη πιεξνθφξεζε ηνπιάρηζηνλ γηα ην 

ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, ηα δεδνκέλα ή ηηο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ε 

επεμεξγαζία, ηνπο απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ην φλνκα, ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θαη ηνπ ηπρφλ εθπξνζψπνπ ηνπ. Ζ ζπγθαηάζεζε κπνξεί λα 

αλαθιεζεί, νπνηεδήπνηε, ρσξίο αλαδξνκηθφ απνηέιεζκα, ηβ) "Αξρή", ε Αξρή 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζεζπίδεηαη ζην θεθάιαην Γ` 

ηνπ παξφληνο λφκνπ". Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, νξίδεηαη 

φηη: "Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ελ φισ ή ελ κέξεη 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία θαζψο θαη ζηε κε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή πξφθεηηαη λα 

πεξηιεθζνχλ ζε αξρείν". ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 απηνχ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 20 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 3471/2006, νξίδεηαη φηη: "Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα γηα λα ηχρνπλ λφκηκεο επεμεξγαζίαο πξέπεη: α) Να ζπιιέγνληαη θαηά 

ηξφπν ζεκηηφ θαη λφκηκν γηα θαζνξηζκέλνπο, ζαθείο θαη λφκηκνπο ζθνπνχο θαη λα 

πθίζηαληαη ζεκηηή θαη λφκηκε επεμεξγαζία ελφςεη ησλ ζθνπψλ απηψλ β) Να είλαη 

ζπλαθή, πξφζθνξα, θαη φρη πεξηζζφηεξα απφ φζα θάζε θνξά απαηηείηαη ελφςεη ησλ 

ζθνπψλ ηεο επεμεξγαζίαο, γ) λα είλαη αθξηβή θαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, λα 

ππνβάιινληαη ζε ελεκέξσζε, δ) ... (παξ.1). Ζ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ βαξχλεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο … (παξ.2)". Με ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 θαη 2 απηνχ, φπσο ην εδ. γ' ηεο παξ. 2 ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 34 παξ.1 ηνπ Ν. 2915/2001, νξίδεηαη φηη: "Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη 

δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. (παξ.1). Καη` εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία θαη 

ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε, φηαλ: α) Ζ επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε 

ζχκβαζεο, ζηελ νπνία ζπκβαιιφκελν κέξνο είλαη ππνθείκελν δεδνκέλσλ…. β) … 

γ)… δ) … ε) Ζ επεμεξγαζία είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 
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ελλφκνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηδηψθεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν ηξίηνο ή νη ηξίηνη 

ζηνπο νπνίνπο αλαθνηλψλνληαη ηα δεδνκέλα θαη ππφ ηνλ φξν φηη ηνχην ππεξέρεη 

πξνθαλψο ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία 

αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα θαη δελ ζίγνληαη νη ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο απηψλ (παξ. 2). 

Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10, φπσο ε παξ.3 απηνχ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 25 

ηνπ Ν. 3471/2006, νξίδεηαη φηη: "Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

είλαη απφξξεηε. Γηεμάγεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ πξφζσπα πνπ ηεινχλ ππφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία θαη κφλν 

θαη' εληνιή ηνπ (παξ. 1). Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο επεμεξγαζίαο ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο νθείιεη λα επηιέγεη πξφζσπα κε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά πξνζφληα 

πνπ παξέρνπλ επαξθείο εγγπήζεηο απφ πιεπξάο ηερληθψλ γλψζεσλ θαη πξνζσπηθήο 

αθεξαηφηεηαο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ (παξ. 2). Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

νθείιεη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία 

απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε θαη θάζε άιιε κνξθή 

αζέκηηεο επεμεξγαζίαο ...(παξ. 3). Αλ ε επεμεξγαζία δηεμάγεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ππεχζπλνπ απφ πξφζσπν κε εμαξηψκελν απφ απηφλ, ε ζρεηηθή αλάζεζε γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά εγγξάθσο. Ζ αλάζεζε πξνβιέπεη ππνρξεσηηθά φηη ν ελεξγψλ ηελ 

επεμεξγαζία ηε δηεμάγεη κφλν θαη' εληνιή ηνπ ππεπζχλνπ θαη φηη νη ινηπέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ βαξχλνπλ αλαιφγσο θαη απηφλ (παξ. 4)". ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 1 έσο 3 απηνχ νξίδεηαη φηη : "Ο ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο νθείιεη, θαηά ην ζηάδην ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, λα ελεκεξψλεη κε ηξφπν πξφζθνξν θαη ζαθή ην ππνθείκελν γηα ηα εμήο 

ηνπιάρηζηνλ ζηνηρεία: α) ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ηπρφλ 

εθπξνζψπνπ ηνπ, β) ηνλ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, γ) ηνπο απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο 

απνδεθηψλ ησλ δεδνκέλσλ θαη δ) ηελ χπαξμε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο (παξ.1). 

Δάλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

δεηεί ηε ζπλδξνκή ηνπ ππνθεηκέλνπ, νθείιεη λα ην ελεκεξψζεη εηδηθψο θαη εγγξάθσο 

γηα ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 11 έσο θαη 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ… (παξ. 2). Δάλ ηα 

δεδνκέλα αλαθνηλψλνληαη ζε ηξίηνπο, ην ππνθείκελν ελεκεξψλεηαη γηα ηελ 

αλαθνίλσζε πξηλ απφ απηνχο (παξ.3). Με ην άξζξν 12 παξ.1 απηνχ νξίδεηαη φηη: 

"Καζέλαο έρεη δηθαίσκα λα γλσξίδεη εάλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

ηνλ αθνξνχλ απνηεινχλ ή απνηέιεζαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο. Πξνο ηνχην, ν 
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ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηνπ απαληήζεη εγγξάθσο", ελψ ζηηο παξ. 

2 θαη 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, φηη "Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δηθαίσκα λα δεηεί 

θαη λα ιακβάλεη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη θαηά ηξφπν 

εχιεπην θαη ζαθή, ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: α) Όια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ, θαζψο θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο. β) Σνπο ζθνπνχο ηεο 

επεμεξγαζίαο, ηνπο απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ. γ) Σελ εμέιημε ηεο 

επεμεξγαζίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ή 

πιεξνθφξεζή ηνπ. δ) Σε ινγηθή ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο. Σν δηθαίσκα 

πξφζβαζεο κπνξεί λα αζθείηαη απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ θαη κε ηε 

ζπλδξνκή εηδηθνχ. ε) Καηά πεξίπησζε, ηε δηφξζσζε, ηε δηαγξαθή ή ηε δέζκεπζε 

(θιείδσκα) ησλ δεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε επεμεξγαζία δελ είλαη ζχκθσλε πξνο ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηδίσο ιφγσ ηνπ ειιηπνχο ή αλαθξηβνχο ραξαθηήξα 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ζη) ηελ θνηλνπνίεζε ζε ηξίηνπο, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ 

αλαθνηλσζεί ηα δεδνκέλα, θάζε δηφξζσζεο, δηαγξαθήο ή δέζκεπζεο (θιεηδψκαηνο) 

πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε' , εθφζνλ ηνχην δελ είλαη αδχλαην ή 

δελ πξνυπνζέηεη δπζαλάινγεο πξνζπάζεηεο (παξ. 2). Σν δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ άξζξνπ 13 αζθνχληαη κε ηελ ππνβνιή ηεο 

ζρεηηθήο αίηεζεο ζηνλ ππεχζπλν ηεο επεμεξγαζίαο… (παξ. 3). Με ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 13 παξ.1 εδ. α απηνχ, νξίδεηαη φηη "ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη 

δηθαίσκα λα πξνβάιιεη νπνηεδήπνηε αληηξξήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πνπ ην αθνξνχλ. Οη αληηξξήζεηο απεπζχλνληαη εγγξάθσο ζηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο θαη πξέπεη λα πεξηέρνπλ αίηεκα γηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, φπσο 

δηφξζσζε, πξνζσξηλή κε ρξεζηκνπνίεζε, δέζκεπζε, κε δηαβίβαζε ή δηαγξαθή…". 

Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ λφκνπ απηνχ πξνβιέπνληαη, γηα ηελ 

πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεψλ ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαη ππφ ηηο νξηδφκελεο εηδηθφηεξα πξνυπνζέζεηο, πνηληθέο 

θπξψζεηο, γηα φζεο ζπκπεξηθνξέο θξίλνληαη αμηφπνηλεο, θαζψο θαη ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θαη ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή βιάβε. Απφ ηηο 

εθηεζείζεο δηαηάμεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο 

νδεγίαο 95/46/ΔΚ, πξνθχπηεη, θαηά ηελ νκφθσλε θξίζε ησλ κειψλ ηεο Οινκέιεηαο, 

φηη, ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχκελνπ ζπγθεξαζκνχ αθελφο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ 

θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (άξζξν 9 Α πληάγκαηνο) θαη 

αθεηέξνπ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο θαη ρξήζεο ηνπο (άξζξν 5 Α 

πληάγκαηνο), ε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
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πξνυπνζέηεη, κεηαμχ άιισλ, α) ηελ αθξίβεηα θαη επηθαηξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, β) ηελ 

εθ κέξνπο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη γ) ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ, θαηά ην άξζξν 5 παξ. 2 

ηνπ Ν. 2472/1997, εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ζπγθαηάζεζεο. Δηδηθφηεξα, κε ην 

άξζξν 11 ηνπ Ν. 2472/1997, θαζηεξψλεηαη βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, γηα 

ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, κε ζαθή θαη πξφζθνξν ηξφπν, ηδίσο σο πξνο ηα 

ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ηπρφλ εθπξνζψπνπ ηνπ, ην 

ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, ηνπο απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ ησλ δεδνκέλσλ, 

ηελ χπαξμε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα πξφζβαζε απηνχ ζε πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Ζ ελεκέξσζε, φηαλ ηα δεδνκέλα 

ζπιιέγνληαη απεπζείαο απφ ην ππνθείκελν απηψλ, γίλεηαη θαηά ηε ζπιινγή ηνπο. Ζ 

ελεκέξσζε γίλεηαη εγγξάθσο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη ζε έληππν αίηεζεο, 

κε ηελ νπνία ην ππνθείκελν δειψλεη γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ηα πξνζσπηθά ηνπ 

δεδνκέλα, αξθεί λα πιεξνί ηα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Σαπηφρξνλα, ε 

ελεκέξσζε, απνηειεί θαη δηθαίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. Σν δηθαίσκά 

ηνπ απηφ πξνζηαηεχεηαη κε ην άξζξν 12 ηνπ άλσ λφκνπ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ 

ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο θαη ην δηθαίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα ηελ ελεκέξσζε, 

απνζθνπνχλ αθελφο ζηελ κε ειεχζεξε, ξεηή, εηδηθή θαη κε πιήξε επίγλσζε δήισζε 

βνπιήζεσο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ γηα παξνρή ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην 

αθνξνχλ, φπσο αμηψλεηαη απφ ηα άξζξα 5 παξ. 1 θαη 2 πεξ. ηα' ηνπ Ν. 2472/1997, θαη 

γη' απηφ, άιισζηε, πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο ζπγθαηάζεζεο, αθεηέξνπ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ α) γηα πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, ήηνη ηε 

ζπιινγή θαη ηνλ ηξφπν απηήο, ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, ηνπο απνδέθηεο ή ηηο 

θαηεγνξίεο απνδεθηψλ, ηελ εμέιημε ηεο επεμεξγαζίαο, ηηο κεηαβνιέο, ηηο δηνξζψζεηο 

ησλ δεδνκέλσλ, ηελ ηπρφλ θνηλνπνίεζε ζε ηξίηνπο ησλ δεδνκέλσλ, κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ζρεηηθήο αίηεζήο ηνπ, 

εληφο ησλ νξηδφκελσλ πξνζεζκηψλ, θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ λα 

πξνζθχγεη ζηελ αξκφδηα Αξρή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 12 ηνπ άλσ λφκνπ θαη β) γηα ηελ πξνβνιή αληίξξεζεο, θαηά ην άξζξν 13 

ηνπ λφκνπ απηνχ, δειαδή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ππνθεηκέλνπ λα πξνβάιεη ζηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, νπνηεδήπνηε, έγγξαθεο αληηξξήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 



10  Διάλογος με τη Νομολογία 
 

 

δεδνκέλσλ πνπ ην αθνξνχλ θαη λα δεηήζεη ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, φπσο, ελδεηθηηθά, 

ηε δηφξζσζε, πξνζσξηλή κε ρξεζηκνπνίεζε, δέζκεπζε, κε δηαβίβαζε ή δηαγξαθή. 

Δηδηθφηεξα, δε, σο πξνο ην ζηνηρείν ηεο ελεκέξσζεο γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ 

δεδνκέλσλ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, πξέπεη λα ελεκεξψλεη ην ππνθείκελν είηε σο 

πξνο ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ηνπ απνδέθηε, ηνπ νπνίνπ έηζη ζα πξνθχπηεη ε 

ηαπηφηεηα, είηε, θαηά ξεηή αλαθνξά ηνπ λφκνπ, σο πξνο ηελ θαηεγνξία ησλ 

απνδεθηψλ, νπφηε, ζ' απηή ηελ πεξίπησζε, δελ πξνζδηνξίδεηαη θάζε πξφζσπν ηεο 

θαηεγνξίαο, ψζηε λα πξνθχπηεη ε ηαπηφηεηά ηνπ. Πιεξνί, δε, ηελ απαηηνχκελε, θαηά 

ην άξζξν 11 παξ. 1 πεξ. γ' ηνπ Ν. 2472/1997, γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πξνυπφζεζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ, ε αλαθνξά ηεο θαηεγνξίαο ησλ απνδεθηψλ ησλ δεδνκέλσλ, φπσο ξεηά 

αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία δηάηαμε. Όηαλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

κεηαβηβάζεη απηά ζηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία, ν νπνίνο ππάγεηαη ζε θάπνηα 

απφ ηηο αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη ε ελεκέξσζε, 

δελ είλαη αλαγθαίν ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο λα πξνβεί ζε λέα ελεκέξσζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, φηαλ αλαθνηλψζεη ζηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία ηα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Σνχην, κάιηζηα, δηφηη, ν εθηειψλ 

ηελ επεμεξγαζία, ελεξγεί ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο απηψλ θαη φρη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. 

Ζ αλαθνξά ζην άξζξν 11 παξ. 1 πεξ. α' ηνπ Ν. 2472/1997, φηη ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ην ππνθείκελν γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπ "θαη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ ηπρφλ εθπξνζψπνπ ηνπ", αθνξά ηνλ ηπρφλ εθπξφζσπν ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο, πξνο ηνλ νπνίν ην ππνθείκελν ζα κπνξεί λα απεπζχλεηαη γηα ηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη φρη ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο, Δμάιινπ, ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία, δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ "ηξίην", 

φπσο ξεηά εμεηδηθεχεηαη ζην ζρεηηθφ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 2 πεξ. ζ' ηνπ άλσ λφκνπ. 

Έηζη, ε πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 3 πεξί ππνρξέσζεο ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο λα ελεκεξψζεη ην ππνθείκελν γηα ηελ αλαθνίλσζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 

ηξίην, πξηλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηξίην, δελ έρεη εθαξκνγή θαη 

γηα ηελ πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο. Ζ σο άλσ θξίζε, εθηφο ηεο αλαθνξάο ηεο 

ελεκέξσζεο ζε "θαηεγνξίεο απνδεθηψλ", ζηεξίδεηαη θαη ζην φηη ε ίδηα δηαηχπσζε 

δηαιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 12 παξ. 2 πεξ. β' ηνπ λφκνπ απηνχ, πνπ νξίδεη φηη, 
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κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο ην ππνθείκελν έρεη δηθαίσκα λα ιακβάλεη απφ 

ηνλ ππεχζπλν ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, είλαη θαη "νη θαηεγνξίεο ησλ 

απνδεθηψλ" ησλ δεδνκέλσλ, ρσξίο λα απαηηεί ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα ηνπ 

απνδέθηε. Δπίζεο, ζηεξίδεηαη θαη ζην φηη, δελ ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο, πέξαλ εθείλεο ηεο ελεκέξσζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαηά ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ πεξί ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαη γηα ηε κεηαγελέζηεξε 

ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, ζε θάζε είδνπο εμέιημε ηεο 

επεμεξγαζίαο, ρσξίο ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, εθηφο ηεο 

πεξίπησζεο πνπ πξναλαθέξζεθε, ηεο ελεκέξσζεο δειαδή ηνπ ππνθεηκέλνπ πξηλ απφ 

ηελ αλαθνίλσζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ηξίηνλ. Πξνθεηκέλνπ, φκσο, λα εμαζθαιίδνληαη νη 

αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ 

απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, αιιά θαη λα κπνξεί ην 

ππνθείκελν λα αζθήζεη απνηειεζκαηηθά ηα δηθαηψκαηα ηεο πξφζβαζεο θαη ησλ 

αληηξξήζεσλ, πξνβιέπεηαη κε ζαθήλεηα, φηη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, κπνξεί λα 

ππνβάιεη αίηεζε ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαη λα δεηήζεη ηελ αλαιπηηθή 

ελεκέξσζε γηα φια ηα ζηνηρεία θαη ηελ εμέιημε ηεο επεμεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 12 παξ. 2 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνεγνχκελε 

ελεκέξσζε ή πιεξνθφξεζή ηνπ. Μεηαμχ δε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, πεξηιακβάλεηαη 

αζθαιψο θαη ε πιεξνθφξεζή ηνπ γηα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, αξρή, ππεξεζία ή νξγαληζκφ, πνπ 

επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο (εθηεινχληα 

ηελ επεμεξγαζία) θαη ην νπνίν ζα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία απνδεθηψλ γηα ηελ νπνία 

έρεη ελεκεξσζεί. Αληίζηνηρε απηνηειήο ππνρξέσζε ελεκέξσζεο κε εθείλε ηνπ 

ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο δελ βαξχλεη ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία, ελφςεη ηνπ φηη 

απηφο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, 

εθηφο εάλ θαη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζπιιέγεη κε ζθνπφ θαη 

απνθαζηζκέλν ηξφπν πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ηα δεδνκέλα, δειαδή επεμεξγαζίαο γηα 

ζθνπνχο άιινπο απφ εθείλνπο ηεο εθηέιεζεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο αλάζεζεο ηεο 

επεμεξγαζίαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο. 

ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, απφ ηελ παξαδεθηή (άξζξν 561 παξ. 2 ΚΠνιΓ) 

επηζθφπεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ αλαίξεζε απφθαζεο, πξνθχπηεη φηη ην 

Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο, πνπ δίθαζε σο Δθεηείν, δέρζεθε ηα 

αθφινπζα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά: "Σν έηνο 2004 ν ελάγσλ ζπλήςε κε ηελ 

ελαγνκέλε ηξάπεδα ζχκβαζε θαηαλαισηηθνχ δαλείνπ χςνπο 30.000,00 επξψ. Λφγσ 
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ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ν ελάγσλ άξρηζε λα θαζπζηεξεί ηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ 

ηνπ σο άλσ δαλείνπ. Σφηε ε ελαγνκέλε δηαβίβαζε ζηελ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ 

επσλπκία "Δ", ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ηεο αλέζεζε ηελ είζπξαμε ηεο νθεηιήο 

ηνπ πξνο απηήλ (ελαγνκέλε), ρσξίο πξνεγνπκέλσο ε ηειεπηαία λα ηνλ ελεκεξψζεη κε 

ηξφπν πξφζθνξν θαη ζαθή σο φθεηιε γηα ηελ δηαβίβαζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο 

απφ ηελ σο άλσ εηαηξία ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ. Δηδηθφηεξα, δηαβίβαζε ηα ζηνηρεία 

ηνπ νλφκαηφο ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ηεο νηθίαο ηνπ θαη ην χςνο ηεο νθεηιήο 

ηνπ, ζηελ αλσηέξσ εηαηξία ηεο νπνίαο νη ππάιιεινη άξρηζαλ λα ηνπ ηειεθσλνχλ 

θαζεκεξηλά ζρεδφλ ζηελ νηθία ηνπ, ελεκεξψλνληάο ηνλ γηα ην χςνο ηεο νθεηιήο ηνπ 

θαη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο νθεηιήο ηνπ πξνο ηελ ελαγνκέλε. Ζ 

ελαγνκέλε κε ηηο πξσηφδηθεο πξνηάζεηο ηεο ηζρπξίζηεθε φηη θαηά ηε ζπιινγή ησλ σο 

άλσ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ελάγνληνο γηα ηε ζχκβαζε ηνπ δαλείνπ είρε πξνβεί 

ζηε ζρεηηθή ελεκέξσζε απηνχ θαη δε, θαηά ηε κε αξ. ΥΥΥ αίηεζε πνπ ππέβαιε θαη 

ππέγξαςε ν ελάγσλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ην αλσηέξσ δάλεην, ζηνλ ηίηιν 

"Δλεκέξσζε ππνθείκελσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα" (βάζεη ηνπ Ν. 

2472/1997 ζε ζπλδ. κε ηελ ππ' αξηζκ. 1/1999 θαλνληζηηθή πξάμε ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα), αλαγξάθεηαη φηη "Ζ Σ AE, έρεη 

ελεκεξψζεη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ππνγξάθνπλ ηελ παξνχζα αίηεζε, φηη ηα 

πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε απηή, θαζψο θαη άιια 

πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα πνπ ε Σξάπεδα έρεη ηπρφλ ζπιιέμεη κε ηε ζπλδξνκή ηνπο ή 

ζα δεκηνπξγεζνχλ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ δαλείνπ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο απφ ηελ Σξάπεδα ή θαη απφ ηξίηνπο πνπ εθηεινχλ ηελ επεμεξγαζία θαη' 

εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο". ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ αίηεζε φηη 

απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ είλαη θαη εηαηξίεο είζπξαμεο απαηηήζεσλ, δηθεγφξνη, 

ζπκβνιαηνγξάθνη θαη δηθαζηηθνί επηκειεηέο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο". 

ηε ζπλέρεηα ε αλσηέξσ αίηεζε αλαγξάθεη φηη "ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ έρνπλ 

ην δηθαίσκα λα γλσξίδνπλ εάλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηα αθνξνχλ 

απνηεινχλ ή απνηέιεζαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαζψο θαη λα πξνβάιινπλ 

νπνηεδήπνηε αληηξξήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηα αθνξνχλ". 

Ηζρπξίδεηαη ινηπφλ ε ελαγνκέλε φηη ν ελάγσλ ηεο είρε δψζεη ηε ξεηή θαη 

αλεπηθχιαθηε εμνπζηνδφηεζε λα ηεξεί ζε ειεθηξνληθφ ή κε αξρείν θαη λα 

επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία δειψζεθαλ ζηελ 

Σξάπεδα κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα γλσζηνπνηνχληαη πξνο ρξήζε απφ ζπλεξγαδφκελα κε ηελ Σξάπεδα 
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θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, φπσο θαη δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Σν θείκελν φκσο απηφ ηεο πξνζθνκηδφκελεο σο άλσ 

ζχκβαζεο, ηεο νπνίαο ην πεξηερφκελν είλαη ζαθέο θαη αλακθίβνιν, νπδφισο 

απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ελαγνκέλε - πνπ έρεη ην βάξνο απφδεημεο- φηη απηή θαηά ηνλ 

παξαπάλσ ρξφλν ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ είρε ελεκεξψζεη ηνλ ελάγνληα θαηά 

ηξφπν ζαθή γηα ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο (δηαβίβαζεο) θαη γηα ηνπο απνδέθηεο ή ηηο 

θαηεγνξίεο απνδεθηψλ, φπσο απαηηείην θαη' άξζξν 11 παξ. 1 β, γ. Ζ ελαγνκέλε 

εμάιινπ δελ επηθαιέζζεθε, νχηε απέδεημε, φηη είρε πξνβεί ζε ηέηνηα ελεκέξσζε 

κεηαγελέζηεξα, κεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη πξηλ απφ ηε δηαβίβαζή ηνπο 

ζηελ σο άλσ εηαηξία. Γηα ηελ νξζή θαη λφκηκε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ, πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ελάγνληνο απφ ηελ ελαγνκέλε ηξάπεδα θαη ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ πξψηνπ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηαβίβαζε ζε ηξίηνπο ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ε ελαγνκέλε ηξάπεδα ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ηνλ 

ελεκεξψζεη εηδηθψο γηα ηελ εηαηξεία ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ, κε ηελ νπνία 

ζπλεξγάδεηαη (επσλπκία, έδξα θιπ), ζηελ νπνία είραλ δηαβηβαζηεί ηα πξνζσπηθά 

ζηνηρεία ηνπ ελάγνληνο θαη ε νπνία ζα ηνλ θαινχζε πξνο ελεκέξσζε θαη δηεπζέηεζε 

ηεο νθεηιήο ηνπ, γεγνλφο πνπ δελ απεδείρζε φηη έιαβε ρψξα ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε. Άιισζηε, σο "ζπγθαηάζεζε" ππφ ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 2472/1997 νξίδεηαη ε 

ειεχζεξε, ξεηή θαη εηδηθή δήισζε βνχιεζεο, πνπ εθθξάδεηαη κε ηξφπν ζαθή θαη ελ 

πιήξε επηγλψζεη, κε ηελ νπνία ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

ελεκεξσζεί, δέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ην αθνξνχλ, νη δε ηππνπνηεκέλνη ζρεηηθά φξνη πνπ 

απαληψληαη ζε θάζε ζχκβαζε θαη δελ απνηεινχλ πξντφλ δηαπξαγκάηεπζεο αιιά 

πξνζρψξεζεο ηνπ θαηαλαισηή ψζηε ην εθάζηνηε αίηεκά ηνπ γηα ιήςε πίζησζεο λα 

ηχρεη έγθξηζεο απφ ηελ ηξάπεδα, δελ αξθεί πξνο ζεκειίσζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ππφ 

ηελ αλσηέξσ έλλνηα. Δμάιινπ, ελ πξνθεηκέλσ, ν ηζρπξηζκφο ηεο ελαγνκέλεο πεξί 

επηηξεπηήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ελάγνληνο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, 

αιπζηηειψο πξνβάιιεηαη, θαζφζνλ, ν ελάγσλ ζεκειηψλεη ηελ παξάλνκε επεμεξγαζία 

ζε παξάιεηςε ελεκέξσζήο ηνπ εθ κέξνπο ηεο ελαγνκέλεο θαη φρη ζε έιιεηςε 

ζπγθαηάζεζήο ηνπ. ….Οη πξναλαθεξφκελεο παξάλνκεο θαη ππαίηηεο πξάμεηο θαη 

παξαιείςεηο ηεο ελαγνκέλεο (δηα ησλ πξνζηεζέλησλ νξγάλσλ ηεο) πξνζέβαιαλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ ελάγνληνο θαη πξνθάιεζαλ ζ' απηφλ ζεκαληηθή εζηθή βιάβε, ελψ 

ηα φξγαλά ηεο, θαηά ηελ επεμεξγαζία (δηαβίβαζε) ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ, 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζή ηνπ, φθεηιαλ λα γλσξίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα 
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επέιεπζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο εζηθήο βιάβεο. Δλφςεη δε ηνπ είδνπο ηνπ ζηγφκελνπ 

αγαζνχ, ηνπ κεγέζνπο ηεο πξνζβνιήο, ησλ ζπλζεθψλ ηέιεζεο απηήο, ηνπ βαζκνχ 

ππαηηηφηεηαο ησλ νξγάλσλ ηεο ελαγνκέλεο θαη ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

θαηαζηάζεσο ησλ δηαδίθσλ ε θαηαβιεηέα εχινγε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε πξέπεη λα 

νξηζζεί ζην πνζφ ησλ 5.869,40 επξψ (πνπ είλαη ην ειάρηζην πνζφ θαηά ηνλ σο άλσ 

λφκν, ήηνη ην ηζφπνζν ησλ 2.000.000 δξαρκψλ), ηνπ πέξαλ απηνχ αηηνπκέλνπ πνζνχ 

απνξξηπηνκέλνπ σο ππεξβνιηθνχ". Καηά ηηο παξαδνρέο ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο, απνδείρζεθαλ ηα αθφινπζα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά: α) ε αλαηξεζείνπζα 

δαλείζηξηα Σξάπεδα, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο κεηαμχ απηήο θαη ηνπ δαλεηνιήπηε 

αλαηξεζίβιεηνπ ζχκβαζεο δαλείνπ, ζπλέιεμε απφ ηνλ ίδην, δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ ηνλ αθνξνχλ, φπσο ηα ζηνηρεία ηνπ νλφκαηφο ηνπ θαη ηνλ αξηζκφ 

ηειεθψλνπ ηεο νηθίαο ηνπ, θαζψο, αθνινχζσο, θαη ηεο εμέιημεο ηνπ χςνπο ηεο εθ ηνπ 

δαλείνπ νθεηιήο, θαζφζνλ ην δάλεην δελ είρε νκαιή εμέιημε, ιφγσ κε θαηαβνιήο απφ 

ην δαλεηνιήπηε αλαηξεζίβιεην νθεηιφκελσλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ, β) ε 

αλαηξεζείνπζα, σο ππεχζπλε επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ αθνξνχλ ην δαλεηνιήπηε αλαηξεζίβιεην, δηαβίβαζε ηα σο άλσ πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ηνπ ηειεπηαίνπ, θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, ζηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία "E", εηαηξεία ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ, γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη απηά ζηελ 

ελεκέξσζε ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ γηα ηελ νθεηιή ηνπ θαη ηελ ππελζχκηζε ηεο 

ππνρξέσζεο θαηαβνιήο απηήο ζηελ αλαηξεζείνπζα, γ) ε δηαβίβαζε ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ ζηελ σο άλσ εηαηξεία ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ, έγηλε 

ρσξίο ε αλαηξεζείνπζα, ππεχζπλε επεμεξγαζίαο απηψλ, λα ελεκεξψζεη ηνλ 

αλαηξεζίβιεην, ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, φηη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ζα είλαη 

απνδέθηεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, δ) κε ηελ ππνβιεζείζα γηα ηε ρνξήγεζε 

ηνπ δαλείνπ αίηεζε, πνπ ν αλαηξεζίβιεηνο ζπκπιήξσζε θαη ππέγξαςε, θαη ππφ ηνλ 

ηίηιν "Δλεκέξσζε ππνθεηκέλσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα", αλαγξάθεηαη, 

εθηφο ησλ άιισλ, φηη, ε αλαηξεζείνπζα, έρεη ελεκεξψζεη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ 

ππνγξάθνπλ ηελ αίηεζε, φηη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα πνπ απηή έρεη ζπιιέμεη, ζα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηελ ίδηα ή απφ ηξίηνπο πνπ εθηεινχλ ηελ 

επεμεξγαζία θαη' εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, θαζψο θαη φηη απνδέθηεο ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, είλαη κεηαμχ άιισλ, θαη "εηαηξείεο είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ". 

Καηά ηε γλώκε πνπ επηθξάηεζε ζην Γηθαζηήξην, ε ελεκέξσζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ θξηλφκελε ππφζεζε αλαηξεζίβιεηνπ, απφ 
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ηελ ππεχζπλε επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, αλαηξεζείνπζα, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζρεηηθή αλαγξαθή ζην έληππν ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ηνπ 

δαλείνπ, φηη απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ 

δαλεηνιήπηε, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο αλαηξεζείνπζαο 

Σξάπεδαο, ζε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη κε 

ηε ζχκβαζε δαλείνπ, είλαη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη νη εηαηξείεο είζπξαμεο απαηηήζεσλ, 

πιεξνί ηελ απαηηνχκελε, θαηά ηα γελφκελα δεθηά, ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ πνπ ζπλειέγεζαλ 

θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο πίζησζεο θαη ζπλεπψο ε ελέξγεηα απηή ηεο αλαηξεζείνπζαο 

δελ ζπληζηνχζε παξαβίαζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 1 πεξ. γ' Ν. 

2472/1997. Σνχην δηφηη, ε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία "Δ", ζηελ νπνία 

δηαβηβάζηεθαλ ηα δεδνκέλα, σο εηαηξεία ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ, ππάγεηαη ζηελ 

επξχηεξε θαηεγνξία απνδεθηψλ "εηαηξίεο είζπξαμεο απαηηήζεσλ" ιακβάλνλαο 

ππφςε αθελφο κελ φηη εηαηξείεο κε ηέηνην αληηθείκελν δξαζηεξηνηήηνο ζεζπίζζεθαλ 

ην πξψηνλ κε ην Ν. 3578/2009, δειαδή πνιχ κεηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζπκβάζεσο 

δαλείνπ κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ, αθεηέξνπ δε ην γεγνλφο φηη ζαθψο, ε δξαζηεξηφηεηα 

ηεο σο άλσ εηαηξείαο απνηειεί κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ "εηαηξεηψλ είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ", νη νπνίεο, πέξαλ ηνπ ζθνπνχ ηεο ελεκέξσζεο ησλ νθεηιεηψλ γηα ην 

ρξένο, είραλ ζθνπφ θαη ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ. Δπνκέλσο, ην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο, πνπ δίθαζε θαη' έθεζε θαη έθξηλε φηη ε αλαηξεζείνπζα 

Σξάπεδα, φθεηιε, εθηφο απφ ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα θαηά ηε ζπιινγή ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ, λα πξνβεί ζε ελεκέξσζε απηνχ γηα ηε 

δηαβίβαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, θαηά ην ρξφλν δηαβίβαζεο απηψλ ζηελ 

σο άλσ εηαηξεία ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ, θαηαιήγνληαο κε ην πφξηζκά ηεο φηη 

ζπλεπεία ηεο παξάιεηςεο απηήο ηεο ελεκέξσζεο, παξαβηάζηεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 11 παξ. 1 πεξ. γ' ηνπ Ν. 2472/1997, ε νπνία (παξαβίαζε) θαη ελ ζπλερεία 

ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απηνχ, πξνθάιεζε ζ' απηφλ εζηθή 

βιάβε θαη ζεκειίσζε ηελ αμίσζή ηνπ γηα θαηαβνιή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, 

παξαβίαζε ηελ σο άλσ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ δηάηαμε, ηελ νπνία εζθαικέλα 

εθάξκνζε, κε εζθαικέλε ππαγσγή ησλ αλειέγθησο γελφκελσλ δεθηψλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ ζηνλ εθαξκνζζέληα σο άλσ θαλφλα νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ. Δπνκέλσο, ν 

παξαπεκθζείο ζηελ Σαθηηθή Οινκέιεηα πξψηνο ιφγνο ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο είλαη 

βάζηκνο. 
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Καηά ηε γλώκε, όκσο, δέθα κειώλ απηνχ, θαη εηδηθφηεξα ηεο Αληηπξνέδξνπ 

Αιηάλαο Κνθθνβνχ θαη Αγγειηθήο Σδαβάξα, Θσκά Γθαηδνγηάλλε, Μηιηηάδε 

Υαηδεγεσξγίνπ, Γξεγνξίνπ Κνπηζνθψζηα, Πελειφπεο Παξηζαιίδνπ Κνκλελνχ, 

ηπιηαλνχ Γαξέιιε, Πειαγίαο Αθάζνγινπ, Διηζάβεη Σζηξαθίδνπ θαη Νηθνιάνπ 

Βεξγηηζάθε, Αξενπαγηηψλ, ε γελφκελε, σο άλσ, θαηά ηε ζπιινγή ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, κε ηελ αίηεζε δαλεηνδφηεζεο, ελεκέξσζε ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ, 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνί ηελ εθ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2472/1997 

ππνρξέσζε ελεκέξσζεο απφ ηελ αλαηξεζείνπζα, ππεχζπλε επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ, ππνθεηκέλνπ απηψλ ησλ 

δεδνκέλσλ, γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, θαζφζνλ ε αλαηξεζείνπζα ήηαλ 

ππνρξεσκέλε λα ελεκεξψζεη ηνλ αλαηξεζίβιεην εηδηθά γηα ηελ εηαηξεία ελεκέξσζεο 

νθεηιεηψλ ζηελ νπνία ζα δηαβηβάδνληαλ ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, δειαδή γηα ηε 

δηαβίβαζή ηνπο ζηελ εηαηξεία "E", ε νπνία θαη ζα ηνλ θαινχζε πξνο ελεκέξσζε θαη 

δηεπζέηεζε ηεο νθεηιήο ηνπ. Τπφ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ αλειέγθησο ην 

δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δέρζεθε απνδεηρζέληα, δελ ππήξμε ελεκέξσζε ηνπ 

αλαηξεζίβιεηνπ γηα ηελ εηαηξεία απηή σο απνδέθηε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. 

Με ηελ αίηεζε πνπ ζπκπιήξσζε θαη ππέγξαςε ν αλαηξεζίβιεηνο θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ηεο ζχκβαζεο δαλείνπ, ε αλαηξεζείνπζα θέξεηαη λα ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηηο 

θαηεγνξίεο απνδεθηψλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, ήηνη "εηαηξίεο είζπξαμεο απαηηήζεσλ, 

δηθεγφξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη θαη δηθαζηηθνί επηκειεηέο ζηα πιαίζηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο". Όκσο, ε αλψλπκε εηαηξεία "E", δελ ππάγεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο 

θαηεγνξίεο απηέο θαη εηδηθφηεξα ζηελ θαηεγνξία ησλ "εηαηξηψλ είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ", αιιά, θαηά ηηο παξαδνρέο ηεο απφθαζεο, απνηειεί εηαηξεία 

ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ. Απφ ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο απηήο, πξνθχπηεη φηη ζπζηάζεθε 

θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 3758/2009, θαζψο θαη φηη δελ κπνξεί λα 

έρεη σο ζθνπφ ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ, αθνχ απηή απαγνξεχεηαη ξεηά απφ ην 

άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ άλσ λφκνπ. Έηζη, δελ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία απνδεθηψλ ζηνπο 

νπνίνπο αλαθέξεηαη ε επηθαινχκελε απφ ηελ αλαηξεζείνπζα ελεκέξσζε. Άιισζηε, 

θαηά ηνλ επηθαινχκελν ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ελεκέξσζεο ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ 

γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, δελ ίζρπε ν Ν. 3758/2009, κε 

ηνλ νπνίν πξνβιέθζεθε θαη ξπζκίζηεθε ε ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ ελεκέξσζεο 

νθεηιεηψλ, θαη ζπλεπψο, δελ ππήξρε απηή ε θαηεγνξία απνδεθηψλ, ζηελ νπνία 

εληάζζεηαη ε σο άλσ εηαηξεία θαη ζηελ νπνία ε αλαηξεζείνπζα θνηλνπνίεζε ηα 
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πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη δεθηφ φηη ππήξμε 

ε απαηηνχκελε ελεκέξσζε. 

πλεπψο, έπξεπε ε αλαηξεζείνπζα, πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ ζηελ εηαηξεία απηή, λα ηνλ ελεκεξψζεη 

φηη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ζα είλαη απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Έηζη, ε νξζή 

ππαγσγή ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δέρζεθε σο απνδεηρζέληα ην 

δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, απνιήγνπλ ζε πφξηζκα φκνην πξνο ην δηαηαθηηθφ ηεο 

απφθαζεο ηνπ δηθάζαληνο θαη' έθεζε Γηθαζηεξίνπ, ήηνη ζηε κε ελεκέξσζε ηνπ 

αλαηξεζίβιεηνπ γηα ηελ εηαηξεία "EUROBANK REMEDIAL SERVICES", σο 

απνδέθηε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαη ζπλεπψο παξάβαζεο ηνπ Ν. 2472/1997 απφ ηελ 

αλαηξεζείνπζα, ε νπνία (παξάβαζε) ζεκειηψλεη ην παξάλνκν ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξφθιεζε εμ απηνχ εζηθήο βιάβεο ζηνλ 

αλαηξεζίβιεην. Δπνκέλσο, θαηά ηελ άπνςε ηεο κεηνςεθίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 

αλεμάξηεηα απφ ηε δηαθνξεηηθή, εζθαικέλε, αηηηνινγία ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο, ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε κε ελεκέξσζε ηνπ αλαηξεζείνληνο, ε 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε δελ παξαβίαζε ηελ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 11 παξ. 1 πεξ. γ'ηνπ Ν. 2472/1997 θαη ζα έπξεπε, θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 

578 ΚΠνιΓ, λα απνξξηθζεί ν ζρεηηθφο ιφγνο αλαίξεζεο. 

 

πλαθφινπζα ηνχησλ θαη κεηά ηε γλψκε πνπ επηθξάηεζε ζην Γηθαζηήξην, 

πξέπεη λα αλαηξεζεί ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε. 

 

Καηά ην άξζξν 580 παξ. 3 ΚΠνιΓ: "Αλ ν Άξεηνο Πάγνο αλαηξέζεη ηελ 

απφθαζε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, εθηφο απφ εθείλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2, κπνξεί λα θξαηήζεη ηελ ππφζεζε θαη λα ηελ δηθάζεη, αλ θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ δελ ρξεηάδεηαη άιιε δηεπθξίληζε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε παξαπέκπεη 

ηελ ππφζεζε ζε ηδηαίηεξε ζπδήηεζε θαη, αλ πξφθεηηαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο αξηζκνχο 1, 2, 3, 6 έσο 17, 19 θαη 20 ηνπ άξζξνπ 559, κπνξεί λα 

παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε γηα πεξαηηέξσ εθδίθαζε ζε άιιν δηθαζηήξην ηζφβαζκν θαη 

νκνεηδέο πξνο εθείλν ην νπνίν εμέδσζε ηελ απφθαζε πνπ αλαηξέζεθε ή ζην ίδην αλ 

είλαη δπλαηή ε ζχλζεζε ηνπ απφ άιινπο δηθαζηέο. Αλ, φκσο, αλαηξεζεί ε απφθαζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ απηνχ δηθαζηεξίνπ, δηθάδεη απηφο ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε ππφζεζε εηζάγεηαη κε θιήζε ζην ίδην ηκήκα". Απφ ηε δηάηαμε 

απηή, ζπλδπαδφκελε θαη κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ε νπνία 
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νξίδεη φηη "Οη απνθάζεηο ηεο νινκέιεηαο θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

δεζκεχνπλ ηα δηθαζηήξηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ίδηα ππφζεζε σο πξνο ηα λνκηθά 

δεηήκαηα πνπ έιπζαλ", ζπλάγεηαη φηη, νζάθηο κεηά ηελ αλαίξεζε ηεο απνθάζεσο δελ 

ππάξρεη δηθνλνκηθψο έδαθνο γηα πεξαηηέξσ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο απφ ην 

δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, ππνιείπεηαη δε κφλν ε δηαηχπσζε ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο 

απφθαζεο κε βάζε ηελ έθηαζε ηεο αλαίξεζεο, ε παξαπνκπή ζε ηζφβαζκν δηθαζηήξην 

νπζίαο δελ απνηειεί ππνρξεσηηθφ ζηάδην δίθεο, αιιά κπνξεί ε ηειεησηηθή επί ηεο 

ππφζεζεο απφθαζε λα εθδνζεί θαη απφ ηνλ Άξεην Πάγν (ΟιΑΠ 25/2001). Σέηνην 

δηθνλνκηθφ έδαθνο γηα ηελ, κεηά ηελ αλαίξεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, 

επαλεθδίθαζε ηεο ππφζεζεο απφ ην σο Δθεηείν δηθάζαλ Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν 

Θεζζαινλίθεο, ζηελ νπζία δελ ππάξρεη θαη ζηελ θξηλφκελε πεξίπησζε. Δηδηθφηεξα, 

κε ηελ 3455/2016 απφθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, ε αγσγή απνξξίθζεθε, 

κε ηελ αηηηνινγία φηη είρε ππάξμεη ελεκέξσζε ηνπ ελάγνληνο-ππνθεηκέλνπ ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, γηα ηε δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζηελ εηαηξεία 

ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ "Δ" θαη ζπλεπψο δελ ππήξμε παξαβίαζε ηεο αλαηξεζείνπζαο 

αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

αλαηξεζηβιήηνπ. Μεηά ηελ αλαίξεζε ηεο 3937/2018 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, πνπ έθξηλε αληίζεηα, νη δηάδηθνη επαλέξρνληαη ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ ππήξρε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε 

αλαηξεζείζα απηή απφθαζε θαη ζπλεπψο, αλαβηψλεη ε ζρεηηθή αίηεζε παξνρήο 

έλλνκεο πξνζηαζίαο, ήηνη ε έθεζε, αθνχ ε αλαηξεζείζα απφθαζε εθδφζεθε ζην 

δεχηεξν βαζκφ δηθαηνδνζίαο. 

πλεπψο, ζην δεπηεξνβάζκην Γηθαζηήξην, ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, 

δεζκεπφκελν απφ ηελ παξνχζα απφθαζε, αλαθνξηθά κε ην γελφκελν δεθηφ ιφγν 

αλαίξεζεο, ππνιείπεηαη κφλν ε δηαηχπσζε ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο απφθαζήο ηνπ, κε 

βάζε ηελ έθηαζε ηεο αλαίξεζεο, σο πξνο ηελ απφξξηςε ηεο έθεζεο θαηά ηεο 

πξσηφδηθεο απφθαζεο πνπ έθξηλε νξζά θαη δελ ππάξρεη έδαθνο γηα εμέηαζε ησλ 

ινηπψλ ιφγσλ έθεζεο. Καη' αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, κεηά ηελ αλαίξεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, πξέπεη λα δηαθξαηεζεί ε ππφζεζε ζην Γηθαζηήξην ηνχην 

πξνθεηκέλνπ λα δηθαζηεί ε απφ 2-3-2007 έθεζε ηνπ ελάγνληνο, λα απνξξηθζεί δε 

απηή σο θαη' νπζίαλ αβάζηκε. Δπίζεο, πξέπεη λα δηαηαρζεί ε απφδνζε ηνπ παξαβφινπ 

πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ άζθεζε ηεο αλαίξεζεο ζηελ αλαηξεζείνπζα (άξζξν 495 

παξ. 4 ΚΠνιΓ). Σέινο, ηα δηθαζηηθά έμνδα ηεο παξνχζαο δίθεο θαη ηεο επί ηεο 
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εθέζεσο δίθεο, πξέπεη λα ζπκςεθηζηνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο, επεηδή ε εξκελεία ησλ 

θαλφλσλ δηθαίνπ πνπ εθαξκφζηεθαλ ήηαλ ηδηαίηεξα δπζρεξήο (άξζξν 179 ΚΠνιΓ). 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Αλαηξεί ηελ 3937/2018 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

Θεζζαινλίθεο. 

Γηαθξαηεί ηελ ππφζεζε θαη δηθάδεη επί ηεο απφ 2-3-2017 εθέζεσο ηνπ 

αλαηξεζίβιεηνπ θαηά ηεο 3455/2016 απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο. 

Απνξξίπηεη ηελ έθεζε. 

Γηαηάζζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ πνπ θαηαηέζεθε γηα ηελ άζθεζε ηεο 

αίηεζεο αλαίξεζεο ζηελ αλαηξεζείνπζα. 

πκςεθίδεη ζην ζχλνιφ ηνπο ηα δηθαζηηθά έμνδα κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ. 

ΚΡΗΘΖΚΔ, απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα, ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2020. 

Σχόλιο 

Η. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 3/2020 Απφθαζή ηεο, ε Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

αλαίξεζε ηελ ππ’ αξηζκ. 3937/2018 Απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

Θεζζαινλίθεο (δηθάδνληνο θαη’ έθεζε), ιφγσ παξαβίαζεο δηάηαμεο ηνπ νπζηαζηηθνχ 

δηθαίνπ, κε εζθαικέλε ππαγσγή ησλ αλειέγθησο γελφκελσλ δεθηψλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ ζηνλ εθαξκνζζέληα θαλφλα νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2472/1997 πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηαβίβαζε απηψλ απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο 

ζε εθηεινχληεο δηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηελ επεμεξγαζία θαη ζε ηξίηνπο απνδέθηεο 

(άξζξα 11, 12 λ. 2472/1997).  

Δηδηθφηεξα, ε έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ απφ 14-4-2016 αγσγή ηνπ ήδε 

αλαηξεζίβιεηνπ, πνπ θαηαηέζεθε ζην Δηξελνδηθείν Θεζζαινλίθεο, κε ηελ νπνία ν 

ηειεπηαίνο δεηνχζε ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο θαη ηε ρξεκαηηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε 

ιφγσ εζηθήο βιάβεο εμαηηίαο ηεο παξάλνκεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ 

δεδνκέλσλ απφ ηελ αλαηξεζείνπζα, ιόγσ παξάιεηςεο ελεκέξσζήο ηνπ εθ κέξνπο ηεο 

γηα ηε δηαβίβαζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία 

ελεκέξσζεο νθεηιεηώλ. 

Δπί ηεο αγσγήο απηήο, εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ. 3455/2016 Απφθαζε ηνπ ίδηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, ε νπνία απέξξηςε ηελ αγσγή, κε ηελ αηηηνινγία φηη είρε ππάξμεη 

επαξθήο ελεκέξσζε ηνπ ελάγνληνο-ππνθεηκέλνπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, γηα ηε 

δηαβίβαζή ηνπο ζηελ εηαηξεία ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ "E", θαζψο ζηελ ππνβιεζείζα 

γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ αίηεζε, πνπ ν αλαηξεζίβιεηνο ζπκπιήξσζε θαη 

ππέγξαςε, ππφ ηνλ ηίηιν "Δλεκέξσζε ππνθεηκέλσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα", αλαγξάθεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, φηη, ε αλαηξεζείνπζα, έρεη ελεκεξψζεη 

ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ππνγξάθνπλ ηελ αίηεζε, φηη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα 

πνπ απηή έρεη ζπιιέμεη, ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηελ ίδηα ή 

απφ ηξίηνπο πνπ εθηεινχλ ηελ επεμεξγαζία θαη' εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, 

θαζψο θαη φηη απνδέθηεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, είλαη κεηαμχ άιισλ, θαη 
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"εηαηξείεο είζπξαμεο απαηηήζεσλ". πλεπψο, ζχκθσλα κε ηελ πξσηφδηθε απφθαζε, 

δελ ππήξμε παξαβίαζε ηεο αλαηξεζείνπζαο αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ. 

Καηά ηεο απνθάζεσο απηήο αζθήζεθε έθεζε απφ ηνλ αλαηξεζίβιεην, επί ηεο 

νπνίαο εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ. 3937/2018 Απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

Θεζζαινλίθεο, ε νπνία δέρζεθε ηελ έθεζε θαη επηδίθαζε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ζηνλ αλαηξεζίβιεην, θξίλνληαο φηη ε αλαηξεζείνπζα δελ είρε ελεκεξψζεη ηνλ 

ηειεπηαίν θαηά ηξφπν ζαθή γηα ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο (δηαβίβαζεο) θαη εηδηθά 

γηα ηνπο απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ, φπσο απαηηείην θαη' άξζξν 11 παξ. 1 

β, γ ηνπ Ν. 2472/1997, θαζψο, «ε ελαγόκελε ηξάπεδα ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ηνλ 

ελεκεξώζεη εηδηθώο γηα ηελ εηαηξεία ελεκέξσζεο νθεηιεηώλ, κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη 

(επσλπκία, έδξα θιπ), ζηελ νπνία είραλ δηαβηβαζηεί ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελάγνληνο θαη ε νπνία ζα ηνλ θαινύζε πξνο ελεκέξσζε θαη δηεπζέηεζε ηεο νθεηιήο 

ηνπ, γεγνλόο πνπ δελ απεδείρζε όηη έιαβε ρώξα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε». 

Δπί ηεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο πνπ άζθεζε ζηε ζπλέρεηα ε αλαηξεζείνπζα 

θαηά ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο, εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ. 171/2019 απφθαζε ηνπ Α2 

Πνιηηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ε νπνία παξέπεκςε ηελ ππφζεζε ζηελ 

Σαθηηθή Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πξνθεηκέλνπ λα θξίλεη αλ ε αλαηξεζείνπζα 

Τξάπεδα, σο ππεύζπλε επεμεξγαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ε νπνία γίλεηαη ζην 

πιαίζην κηαο ζύκβαζεο, νθείιεη λα ελεκεξώλεη εηδηθά ηνλ νθεηιέηε γηα ηε δηάζεζε 

απηώλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζηελ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ελεκέξσζεο 

νθεηιεηώλ, ή αξθεί, θαηά λόκν, ην γεγνλόο όηη ε Τξάπεδα, θαηά ην ρξόλν ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ, βάζεη πεξηιεθζέλησλ όξσλ ζηε ζρεηηθή ζύκβαζε, είρε ελεκεξώζεη ηνλ 

νθεηιέηε όηη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο 

από ηελ ίδηα (Τξάπεδα) ή θαη από εθείλνπο πνπ εθηεινύλ ηελ επεμεξγαζία θαη' εληνιή 

θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο, σο απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη 

νη εηαηξείεο είζπξαμεο απαηηήζεσλ.  

Ο Δηζαγγειέαο πξφηεηλε λα δερζεί ην δηθαζηήξην φηη αξθεί, θαηά λφκν, ην 

γεγνλφο φηη ε δαλείζηξηα Σξάπεδα, σο ππεχζπλε επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, θαηά ην ρξφλν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, βάζεη πεξηιεθζέλησλ φξσλ ζηε 

ζρεηηθή ζχκβαζε, είρε ελεκεξψζεη ηνλ νθεηιέηε φηη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα ζα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαη' εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο απφ 

απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηαηξίεο 

εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ θαη (ζπλαθφινπζα) δελ φθεηιε λα ελεκεξψζεη εηδηθψο ηνλ 

νθεηιέηε γηα ηε δηάζεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζηελ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξία ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ. 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2472/1997, πξνερφλησο δε ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 1 

πεξ. γ' ηνπ λφκνπ απηνχ, θαηά ην νπνίν ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα 

ελεκεξψλεη ην ππνθείκελν είηε σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ηνπ απνδέθηε, 

είηε, σο πξνο ηελ θαηεγνξία ησλ απνδεθηψλ, ε ζρνιηαδφκελε απφθαζε έθξηλε θαηά 

πιεηνςεθία φηη: «ε ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζηελ 

θξηλόκελε ππόζεζε (αλαηξεζίβιεηνπ) από ηελ ππεύζπλε επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

(αλαηξεζείνπζα), ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζρεηηθή αλαγξαθή ζην έληππν ηεο 

αίηεζεο ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ, όηη απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ δαλεηνιήπηε, ηα νπνία αθνξνύλ ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

αλαηξεζείνπζαο Τξάπεδαο, ζε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ 
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αλαιακβάλνληαη κε ηε ζύκβαζε δαλείνπ, είλαη, εθηόο ησλ άιισλ, θαη νη εηαηξείεο 

είζπξαμεο απαηηήζεσλ, πιεξνί ηελ απαηηνύκελε, θαηά ηα γελόκελα δεθηά, 

ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ πξνζσπηθώλ 

ηνπ δεδνκέλσλ πνπ ζπλειέγεζαλ θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο πίζησζεο θαη ζπλεπώο ε 

ελέξγεηα απηή ηεο αλαηξεζείνπζαο δελ ζπληζηνύζε παξαβίαζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 11 παξ. 1 πεξ. γ' Ν. 2472/1997. Τνύην δηόηη, ε αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία "E", ζηελ νπνία δηαβηβάζηεθαλ ηα δεδνκέλα, σο εηαηξεία ελεκέξσζεο 

νθεηιεηώλ, ππάγεηαη ζηελ επξύηεξε θαηεγνξία απνδεθηώλ "εηαηξίεο είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ" ιακβάλνλαο ππόςε αθελόο κελ όηη εηαηξείεο κε ηέηνην αληηθείκελν 

δξαζηεξηόηεηνο ζεζπίζζεθαλ ην πξώηνλ κε ην λ. 3578/2009, δειαδή πνιύ κεηά ηελ 

θαηάξηηζε ηεο ζπκβάζεσο δαλείνπ κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ, αθεηέξνπ δε ην γεγνλόο όηη 

ζαθώο, ε δξαζηεξηόηεηα ηεο σο άλσ εηαηξείαο απνηειεί κέξνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ 

"εηαηξεηώλ είζπξαμεο απαηηήζεσλ", νη νπνίεο, πέξαλ ηνπ ζθνπνύ ηεο ελεκέξσζεο ησλ 

νθεηιεηώλ γηα ην ρξένο, είραλ ζθνπό θαη ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ.»  

χκθσλα κάιηζηα κε ην Γηθαζηήξην: «Όηαλ ν ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ κεηαβηβάζεη απηά ζηνλ εθηεινύληα ηελ επεμεξγαζία, ν νπνίνο ππάγεηαη ζε 

θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο θαηεγνξίεο απνδεθηώλ γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη ε 

ελεκέξσζε, δελ είλαη αλαγθαίν ν ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο λα πξνβεί ζε λέα 

ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, όηαλ αλαθνηλώζεη ζηνλ εθηεινύληα ηελ 

επεμεξγαζία ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Τνύην, κάιηζηα, 

δηόηη, ν εθηειώλ ηελ επεμεξγαζία, ελεξγεί ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα, γηα ινγαξηαζκό ηνπ ππεύζπλνπ επεμεξγαζίαο απηώλ θαη όρη γηα δηθό ηνπ 

ινγαξηαζκό. Έηζη, ε πξόβιεςε ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 3 πεξί ππνρξέσζεο ηνπ ππεύζπλνπ 

επεμεξγαζίαο λα ελεκεξώζεη ην ππνθείκελν γηα ηελ αλαθνίλσζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 

ηξίην, πξηλ από ηελ αλαθνίλσζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηξίην, δελ έρεη εθαξκνγή θαη γηα 

ηελ πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ εθηεινύληα ηελ επεμεξγαζία γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ ππεύζπλνπ επεμεξγαζίαο. Η σο άλσ θξίζε, εθηόο ηεο αλαθνξάο ηεο 

ελεκέξσζεο ζε "θαηεγνξίεο απνδεθηώλ", ζηεξίδεηαη θαη ζην όηη ε ίδηα δηαηύπσζε 

δηαιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 12 παξ. 2 πεξ. β' ηνπ λόκνπ απηνύ, πνπ νξίδεη όηη, κεηαμύ 

ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο ην ππνθείκελν έρεη δηθαίσκα λα ιακβάλεη από ηνλ 

ππεύζπλν ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, είλαη θαη "νη θαηεγνξίεο ησλ απνδεθηώλ" 

ησλ δεδνκέλσλ, ρσξίο λα απαηηεί ζπγθεθξηκέλε ηαπηόηεηα ηνπ απνδέθηε.» 

χκθσλα, σζηφζν, κε ηε κεηνςεθία 10 κειψλ ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ: «ε γελόκελε, σο άλσ, θαηά ηε ζπιινγή ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, κε ηελ 

αίηεζε δαλεηνδόηεζεο, ελεκέξσζε ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ, ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, 

δελ πιεξνί ηελ εθ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2472/1997 ππνρξέσζε ελεκέξσζεο από ηελ 

αλαηξεζείνπζα, ππεύζπλε επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, ηνπ 

αλαηξεζίβιεηνπ, ππνθεηκέλνπ απηώλ ησλ δεδνκέλσλ, γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ, θαζόζνλ ε αλαηξεζείνπζα ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ελεκεξώζεη ηνλ 

αλαηξεζίβιεην εηδηθά γηα ηελ εηαηξεία ελεκέξσζεο νθεηιεηώλ ζηελ νπνία ζα 

δηαβηβάδνληαλ ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, δειαδή γηα ηε δηαβίβαζή ηνπο ζηελ 

εηαηξεία "E", ε νπνία θαη ζα ηνλ θαινύζε πξνο ελεκέξσζε θαη δηεπζέηεζε ηεο νθεηιήο 

ηνπ. […..] Με ηελ αίηεζε πνπ ζπκπιήξσζε θαη ππέγξαςε ν αλαηξεζίβιεηνο θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ηεο ζύκβαζεο δαλείνπ, ε αλαηξεζείνπζα θέξεηαη λα ηνλ ελεκεξώλεη γηα ηηο 

θαηεγνξίεο απνδεθηώλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, ήηνη "εηαηξίεο είζπξαμεο απαηηήζεσλ, 

δηθεγόξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη θαη δηθαζηηθνί επηκειεηέο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ 
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ηνπο". Όκσο, ε αλώλπκε εηαηξεία "E", δελ ππάγεηαη ζε θάπνηα από ηηο θαηεγνξίεο 

απηέο θαη εηδηθόηεξα ζηελ θαηεγνξία ησλ "εηαηξηώλ είζπξαμεο απαηηήζεσλ", 

αιιά, θαηά ηηο παξαδνρέο ηεο απόθαζεο, απνηειεί εηαηξεία ελεκέξσζεο νθεηιεηώλ. 

Έηζη, δελ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία απνδεθηώλ ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ε 

επηθαινύκελε από ηελ αλαηξεζείνπζα ελεκέξσζε. Άιισζηε, θαηά ηνλ επηθαινύκελν 

ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ελεκέξσζεο ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ 

πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ, δελ ίζρπε ν λ. 3758/2009, κε ηνλ νπνίν πξνβιέθζεθε θαη 

ξπζκίζηεθε ε ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηώλ ελεκέξσζεο νθεηιεηώλ, θαη ζπλεπώο, δελ 

ππήξρε απηή ε θαηεγνξία απνδεθηώλ, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε σο άλσ εηαηξεία. […..] 

Σπλεπώο, θαηά ηε κεηνςεθία, έπξεπε ε αλαηξεζείνπζα, πξηλ από ηε κεηαβίβαζε 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ ζηελ εηαηξεία απηή, 

λα ηνλ ελεκεξώζεη όηη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ζα είλαη απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ.». 

ΙΙ. Ζ ζρνιηαδφκελε απφθαζε απνηειεί ζεκαληηθή λνκνινγηαθή εμέιημε πνπ 

έξρεηαη πάλησο ζε ζχγθξνπζε κε ηελ έσο ζήκεξα ηνπνζέηεζε ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (εθεμήο, ΑΠΓΠΥ) επί ηεο εηδηθήο 

αηνκηθήο ελεκέξσζεο ηνπ νθεηιέηε γηα ηε δηαβίβαζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ 

ζηελ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ελεκέξσζεο νθεηιεηώλ, φπσο απηή είρε 

δηαηππσζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 98/2017 απφθαζε ηεο ΑΠΓΠΥ. 

Ζ ΑΠΓΠΥ, πξηλ απφ απφθαζε 98/2017, εηδηθά σο πξνο ην δήηεµα ηεο 

ελεµέξσζεο ησλ ππνθεηµέλσλ γηα ηελ αλαθνίλσζε ησλ δεδνµέλσλ ηνπο ζε εηαηξείεο 

ελεµέξσζεο νθεηιεηψλ (άξζξν 11 ηνπ λ. 2472/1997 ζε ζπλδπαζµφ µε άξζξν 4 παξ. 4 

εδ. α΄ ηνπ λ. 3758/2009), είρε θξίλεη ζχκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζµ. πξση. Γ/ΔΞ/4744/12-

07-2013 πζηάζεηο ζε Σξάπεδεο φηη  « … ε ελεµέξσζε απηή µπνξεί λα 

πξαγµαηνπνηείηαη ελαιιαθηηθά: α) Καηά ηελ ζύλαςε ηεο ζύµβαζεο µε ηνλ πειάηε, κε 

ζαθή θαη αθξηβή όξν ελεκέξσζήο ηνπ όηη ν δαλεηζηήο έρεη δηθαίσµα µε βάζε ην λ. 

3758/2009, ζε πεξίπησζε πνπ ε νθεηιή θαηαζηεί ιεμηπξόζεζµε, λα αλαθνηλώζεη ηα 

δεδνµέλα ηνπ πειάηε ζε εηαηξεία ελεµέξσζεο νθεηιεηώλ. Οη δε παιαηνί πειάηεο, 

δειαδή εθείλνη πνπ ππέγξαςαλ ζπµβάζεηο µε ηνπο δαλεηζηέο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο 

ηνπ λ. 3758/2009 (05-05- 2009), πξέπεη λα ελεµεξώλνληαη γηα ηελ ελ ιόγσ λέα 

επεμεξγαζία µε ηξόπν πξόζθνξν θαη ζαθή, γηα παξάδεηγµα µε ζπζηεµέλε επηζηνιή πνπ 

ζα πεξηιαµβάλεη ηελ αλσηέξσ πιεξνθόξεζε ή µε ελζσµάησζε ηεο ζρεηηθήο 

πιεξνθόξεζεο ζηα αληίγξαθα ινγαξηαζµώλ θαη β) Καηά ηελ ηειεπηαία έγγξαθε 

ελεµέξσζε ηνπ νθεηιέηε όηη ε νθεηιή ηνπ θαηέζηε ιεμηπξόζεζµε θαη όηη, ζε πεξίπησζε 

µε ηαθηνπνίεζεο απηήο, ηα δεδνµέλα ηνπ (ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά 

µε ηελ νθεηιή) ζα αλαθνηλσζνύλ ζε εηαηξία ελεµέξσζεο νθεηιεηώλ µε ζθνπό ηε 

ζρεηηθή ελεµέξσζή ηνπ ζύµθσλα µε ην λ. 3758/2009. Σην ζηάδην απηό, πξνηείλεηαη λα 

δεηείηαη από ηνλ νθεηιέηε λα δηαηππώζεη ηπρόλ αληηξξήζεηο ηνπ ζρεηηθά µε ηελ 

αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ (ηδίσο ύςνο ηεο νθεηιήο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο) εληόο 

επιόγνπ πξνζεζµίαο, έηζη ώζηε λα πξαγµαηνπνηείηαη ηαπηόρξνλα θαη ε επηθαηξνπνίεζε 

ησλ δεδνµέλσλ ζην αξρείν πνπ ηεξεί ν δαλεηζηήο». 

ηελ απφθαζε 98/2017 ε ΑΠΓΠΥ, ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ θαηαγγειηψλ, 

πηνζεηψληαο απζηεξόηεξε ζέζε, αθνχ ζεκείσζε, φπσο θαη ε κεηνςεθία ηεο 

ζρνιηαδφκελεο απφθαζεο ηεο ΟινκΑΠ, φηη νη «εηαηξείεο ελεκέξσζεο νθεηιεηώλ» 

απνηεινύλ λέα θαηεγνξία απνδεθηώλ, δηαθνξεηηθή από ηηο «εηαηξίεο είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ», έθξηλε φηη: «όηαλ ε ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε 
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δηαβίβαζε απηώλ ζηηο εηαηξείεο ελεκέξσζεο νθεηιεηώλ πξαγκαηνπνηείηαη µε ηξόπν 

γεληθό, ηππνπνηεκέλν θαη µε επθξηλή (π.ρ. ηδίσο αλ πξόθεηηαη γηα πξνδηαηππσµέλν όξν 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξεηαη γεληθά ζην «δηθαίσκα» ηνπ δαλεηζηή λα δηαζέζεη ηα 

δεδνκέλα ηνπ νθεηιέηε ζε εηαηξείεο ελεκέξσζεο νθεηιεηώλ βάζεη ηνπ λ. 3758/2009), ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ απιώο πιεξνθνξείηαη γηα ην «ελδερόκελν» λα δηαηεζνύλ 

ηα ζηνηρεία ηνπ ζε µία εηδηθή θαηεγνξία απνδεθηώλ, ζε πεξίπησζε πνπ νη νθεηιέο ηνπ 

θαηαζηνύλ ιεμηπξόζεζκεο. Ωζηόζν, όηαλ ηειηθώο ν δαλεηζηήο απνθαζίδεη λα αζθήζεη 

ην δηθαίσκά ηνπ απηό, δειαδή λα δηαζέζεη ηα ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε ζε ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξεία ελεκέξσζεο νθεηιεηώλ µε ζθνπό λα δηαπξαγκαηεπζεί εθείλε γηα ινγαξηαζκό 

ηνπ δαλεηζηή ηελ απνπιεξσκή ηεο νθεηιήο, ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ δελ 

ελεκεξώλεηαη γηα ηελ απόθαζε απηή ηνπ δαλεηζηή, δειαδή γηα ηελ πξαγκαηηθή 

δηελέξγεηα ηεο επεμεξγαζίαο (θαη όρη απιώο γηα ην ελδερόκελν δηελέξγεηαο απηήο) µε 

όιεο ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Ωο απνηέιεζκα ηεο αλσηέξσ 

πξαθηηθήο, ήηνη ηεο µε πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο από ηνπο δαλεηζηέο, ηα ππνθείκελα 

ησλ δεδνκέλσλ δελ ελεκεξώλνληαη επαξθώο, µε απνηέιεζκα, κεηαμύ άιισλ, λα 

ζηεξνύληαη εύινγνπ ρξόλνπ γηα ηελ έγθαηξε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξόζβαζεο θαη 

αληίξξεζεο θαηά ηα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ λ. 2472/1997, θαζώο θαη γηα θάζε άιιε 

λόκηκε ελέξγεηα ζρεηηθά µε ηνλ δηαθαλνληζκό ηεο νθεηιήο ηνπο µε ηνλ ίδην ην δαλεηζηή, 

ώζηε λα απνθεπρζνύλ ή έζησ λα πεξηνξηζηνύλ νη δπζκελείο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ε 

δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο ζε Εηαηξείεο Ελεκέξσζεο Οθεηιεηώλ. Γηα όινπο ηνπο 

πξναλαθεξόκελνπο ιόγνπο, ε Αξρή θξίλεη αλαγθαίν λα γίλεηαη εηδηθή αηνκηθή 

ελεκέξσζε ησλ νθεηιεηώλ γηα ηε δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο από ηνπο δαλεηζηέο 

ζε Εηαηξείεο Ελεκέξσζεο Οθεηιεηώλ, δειαδή ν δαλεηζηήο, σο ππεύζπλνο 

επεμεξγαζίαο, νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηνπο νθεηιέηεο γηα ηε δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπο ζηελ εθάζηνηε ζ π γ θ ε θ ξ η µ έ λ ε Εηαηξεία Ελεκέξσζεο Οθεηιεηώλ, λα 

παξέρεη έλα εύινγν δηάζηεκα (π.ρ., ελδεηθηηθά, 10-15 εκεξώλ) π ξ η λ από ηε δηάζεζε 

γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξόζβαζεο θαη αληίξξεζεο θαη λα κεξηκλήζεη, ώζηε ε 

ελεκέξσζε απηή λα γίλεηαη µε θάζε πξόζθνξν ηξόπν, π.ρ. µε ελζσκάησζε ηεο ζρεηηθήο 

πιεξνθόξεζεο ζηα αληίγξαθα ινγαξηαζκώλ θαη ζε επδηάθξηην ζεκείν απηώλ ή µέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ζηηο νπνίεο ηνύην 

θαζίζηαηαη εθηθηό, θαη ηδίσο εθόζνλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία έρνπλ ρνξεγεζεί ζηνλ 

ππεύζπλν επεμεξγαζίαο από ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. Απηνλόεην είλαη όηη ν 

δαλεηζηήο, σο ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο, νθείιεη λα ελεκεξώλεη εθ λένπ, ζύκθσλα µε ηα 

παξαπάλσ, θάζε θνξά πνπ ηα ζηνηρεία ησλ νθεηιεηώλ ηνπ δηαηίζεληαη ζε δηαθνξεηηθή 

Εηαηξεία Ελεκέξσζεο Οθεηιεηώλ.». 

ΙΙΙ. Δπηζεκαίλνπκε φηη ε ΑΠΓΠΥ, σο Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή θαηά ην 

άξζξν 9Α ηνπ πληάγκαηνο, αζθνχζα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ ΓΚΠΓ θαη άιισλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ έλαληη 

ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, δελ απνζηεξείηαη ηεο 

δπλαηόηεηαο λα επηιεθζεί θαηαγγειηψλ/εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πξαθηηθέο 

ελεµέξσζεο νθεηιεηψλ απφ πηζησηηθά ηδξχµαηα, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, εηαηξείεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πψιεζεο αγαζψλ θαη λα θξίλεη δηαθνξεηηθά από ηελ 

ζρνιηαδόκελε απόθαζε (βι. αηηηνινγηθή ζθέςε 150 GDPR), επηβάιινληαο 

θπξώζεηο (βι.  άξζξν 83 ηνπ G.D.P.R. ), ζηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο, ζε 

πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο κέρξη ζήκεξα λνκνινγίαο, ζπζηάζεσλ ηεο θ.ι.π.  



24  Διάλογος με τη Νομολογία 
 

 

Οη Εηαηξείεο Ελεµέξσζεο Οθεηιεηψλ σο έρνπζεο δηπιφ ξφιν, θαζψο είλαη θαη 

εθηεινύζεο ηελ επεμεξγαζία γηα ηηο πξάμεηο πνπ δηελεξγνύλ θαη’ εληνιή θαη γηα 

ινγαξηαζµό ηνπ δαλεηζηή θαη ηαπηόρξνλα ππεύζπλεο επεμεξγαζίαο γηα ηα δπν αξρεία 

πνπ πεξηέρνπλ δεδνµέλα ζρεηηθά µε ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο (βι. ά. 6 παξ. 7 θαη ά. 

8 παξ. 2 ηνπ λ. 3758/2009), σο πξνο ηελ επηβνιή θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπο, 

ππόθεηληαη, αθελόο κελ ζηνλ Υπνπξγό Αλάπηπμεο, όζνλ αθνξά ζηελ παξαβίαζε ηνπ 

λ. 3758/2009, αθεηέξνπ δε ζηελ ΑΠΔΠΧ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 10 ηνπ λ. 3758/2009 

[«Δηδηθά γηα ηηο παξαβηάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 4, ηεο παξαγξάθνπ 

7 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 απφ ηηο νπνίεο ζίγεηαη ην 

δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ αξκφδηα είλαη 

ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.» (άξζξν 36 παξ.5 

Ν.4038/2012,ΦΔΚ Α 14/2.2.2012)]. 

Με δεδνκέλν φηη ν Καλνληζµφο (ΔΔ) 2016/679 πξνηάζζεη πιένλ ξεηψο ηελ 

αξρή ηεο δηαθάλεηαο ηεο επεμεξγαζίαο θαη εληζρχεη, αθνινχζσο, ην δηθαίσµα 

ελεµέξσζεο ηνπ ππνθεηµέλνπ (βι. άξζξα 5, 13 θαη 14 ηνπ Καλνληζµνχ θαη 

αληίζηνηρεο αηηηνινγηθέο ζθέςεηο ζην πξννίµην απηνχ), αλακέλεηαη κε ελδηαθέξνλ ε 

ζέζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο επί ηνπ ζρνιηαδφκελεο λνκνινγηαθήο εμέιημεο, κε 

«ultimum refugium»  ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4624/2019 - 

Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηεο Αξρήο- ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο θαη νη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο Αξρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη θπξώζεηο, πξνζβάιινληαη κε αίηεζε 

αθπξώζεσο ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο. 

Επαγγειία Παιαηνιόγνπ – Δηθεγόξνο 
D.E.A Επξσπατθνύ Δηθαίνπ 

D.E.A Δεκόζηνπ Δηεζλνύο Δηθαίνπ 

Paris I (Πάλζενλ – Σνξβόλλε) 
 


