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Το βιβλίο αυτό του Καθηγητή της 
Νοµικής Σχολής του ΑΠΘ, Ιωάννη 
Δ. Ιγγλεζάκη, πραγµατεύεται τον 
Γενικό Κανονισµό για την 
Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων 
που αποτελεί τον βασικό πυλώνα για 
την προστασία δεδοµένων στον 21ο 
αιώνα. Στην 3η έκδοση του βιβλίου 
καλύπτονται αναλυτικά οι διατάξεις 
του Κανονισµού, ενώ γίνεται 
ανάλυση και των σχετικών 
διατάξεων του Ν. 4624/2019 που 
περιέχει τα µέτρα εφαρµογής του 
Κανονισµού.  

Ο στόχος της συγγραφής του βιβλίου αυτού ήταν να δοθεί στον αναγνώστη ένας περιεκτικός 
σχολιασµός του Κανονισµού, ώστε να οδηγηθεί σε µια ουσιαστική κατανόηση των διατάξεών 
του. Το σκοπό αυτό πετυχαίνει ο συγγραφέας δίνοντας πλούσιες αναφορές στη νοµολογία και 
τη βιβλιογραφία, όπως και πλήθος παραδειγµάτων, καθώς και υποδείξεων για εφαρµογή στην 
πράξη του κανονιστικού πλαισίου της προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Το βιβλίο 
αποτελεί, έτσι, ένα πολύτιµο βοήθηµα για κάθε νοµικό που ασχολείται µε ζητήµατα 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων, καθώς και για κάθε επαγγελµατία που ασχολείται µε 
την εφαρµογή του Κανονισµού 2016/679 (GDPR), µεταξύ άλλων, υπευθύνων προστασίας 
δεδοµένων και συµβούλων συµµόρφωσης στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Το βιβλίο 
συµπληρώνεται από παράρτηµα νοµοθεσίας και ληµµατικό ευρετήριο. 

   

Β. Ο Ενεργειακός Τοµέας υπό το πρίσµα του Γενικού Κανονισµού για την 
Προστασία Δεδοµένων 2016/679 (GDPR) 

…………………………………………………. 

 Ο Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων 2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ), o 
οποίος ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα κράτη µέλη, συνιστά µια σηµαντική 
µεταρρύθµιση του κοινοτικού πλαισίου προστασίας δεδοµένων. Σχεδιασµένο για την 
εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής 
Ε.Ε.) σχετικά µε την  προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, για την ασφαλή και 
ελεύθερη ροή των δεδοµένων µεταξύ των κρατών µελών της Ε.Ε., αλλά και για την 
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αναµόρφωση του τρόπου µε τον οποίο οι οργανισµοί - δηµόσιοι και ιδιωτικοί - προσεγγίζουν 
την ιδιωτική ζωή, το νέο σύνολο κανόνων έχει θέσει σηµαντικά ζητήµατα εφαρµογής σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Στη συνέχεια, θα περιγραφεί, συνοπτικά, η σχέση µεταξύ του ΓΚΠΔ 
και του Ενεργειακού Τοµέα, κυρίως όσον αφορά στη λειτουργία των « Έξυπνων Δικτύων» 
(Smart Grids), όπου απαντώνται και οι ουσιαστικότερες προκλήσεις. 

1. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΓΚΠΔ1 
  Ο Κανονισµός 2016/679 αντικαθιστά την οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα2, η οποία 
είχε θέσει τα ελάχιστα πρότυπα για την επεξεργασία δεδοµένων στην ΕΕ. Με τον ΓΚΠΔ 
εκσυγχρονίσθηκε η σχετική νοµοθεσία της ΕΕ και κατέστη κατάλληλη για τη διαφύλαξη των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εντός της γεµάτης προκλήσεις νέας ψηφιακής 
εποχής. Πιο συγκεκριµένα, ο ΓΚΠΔ διαµόρφωσε τις βασικές αρχές (αρ. 5 ΓΚΠΔ) και τα 
δικαιώµατα του υποκειµένου των δεδοµένων3 (Κεφ. III ΓΚΠΔ). Ακόµη, προέβλεψε νέες 
υποχρεώσεις για τον υπεύθυνο4 και τον εκτελούντα5 την επεξεργασία δεδοµένων, οι οποίοι 
στο εξής οφείλουν ήδη από τον σχεδιασµό και εξ ορισµού (αρ.25 ΓΚΠΔ) να φροντίζουν για 
την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζονται6. Περαιτέρω, 
έχουν την υποχρέωση να διορίζουν υπό ορισµένες προϋποθέσεις υπεύθυνο προστασίας 
δεδοµένων 7, να αναγνωρίζουν δικαιώµατα όπως αυτό της φορητότητας των δεδοµένων και να 
τηρούν την αρχή της λογοδοσίας. 

 Σύµφωνα µε το Eνωσιακό Δίκαιο, ο ΓΚΠΔ ως κανονισµός, ισχύει άµεσα σε όλα τα 
κράτη µέλη και έτσι δεν απαιτείται κάποια πράξη µεταφοράς στις εθνικές έννοµες τάξεις. Με 
τον τρόπο αυτό δηµιουργήθηκαν οµοιόµορφοι κανόνες για την προστασία δεδοµένων σε 
ολόκληρη την Ένωση. Παρά ταύτα, το κάθε κράτος µέλος οφείλει να επικαιροποιήσει το 
ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδοµένων, ώστε να υπακούει στον κανονισµό. 
Όπως είναι φυσικό, κάθε εταιρία έχει υποχρέωση από την εφαρµογή του ΓΚΠΔ να 
προσαρµόσει τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να 
σέβεται τις ρυθµίσεις του κανονισµού. Αν αναλογισθεί κανείς ότι οι εταιρείες ενέργειας 
(Energy companies) γίνονται όλο και περισσότερο εταιρείες δεδοµένων (Data companies), 
αξιοποιώντας ενεργειακά δεδοµένα και προσωπικά δεδοµένα ως εργαλείο για µηχανισµούς 

 
1 https://gdpr.eu/what-is-gdpr/ 
2 «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό 
πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η 
ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο 
ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας 
ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου (αρ.4 περ. 1 ΓΚΠΔ) 
3 «υποκείμενο των δεδομένων»: το ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, του οποίου τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία (αρ.4 περ.2 ΓΚΠΔ) 
4 «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, 
μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το 
δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να 
προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους (αρ.4 περ.7 ΓΚΠΔ) 
5 «εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας (αρ.4 περ.8 
ΓΚΠΔ) 
6 «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων 
μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, 
η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση 
πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο 
συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (αρ.4 περ.2 ΓΚΠΔ)   
7 Τμήμα 4 ΓΚΠΔ 
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ενεργειακής απόδοσης, αλλά και προώθησης ενεργειακών υπηρεσιών, ο αντίκτυπος της 
εφαρµογής του ΓΚΠΔ στον ενεργειακό τοµέα είναι ευρύς. 

 2. Τα Έξυπνα Δίκτυα (Smart Grids), οι Έξυπνοι Μετρητές (Smart Meters) και 
η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
 Τα Έξυπνα Δίκτυα (εφεξής SG) είναι ηλεκτρικά δίκτυα, τα οποία χρησιµοποιούν 
προηγµένες τεχνολογίες παρακολούθησης, ελέγχου και επικοινωνίας για την επίτευξη 
ασφαλούς παροχής ενέργειας, για την ενίσχυση της αποτελεσµατικής λειτουργίας των 
γεννητριών και των διανοµέων ενέργειας, αλλά και για την παροχή ευέλικτων επιλογών 
στους παραγωγούς και καταναλωτές ενέργειας (prosumers). Τα SG είναι ένας συνδυασµός 
πολύπλοκων συστηµάτων φυσικού δικτύου και κυβερνοχώρου, τα οποία περιλαµβάνουν µια 
ποικιλία µέσων λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένων των έξυπνων µετρητών, έξυπνων 
συσκευών, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των ενεργειακά αποδοτικών πόρων. Τα SG 
χρησιµοποιούν σε πολύ µεγάλο βαθµό συσκευές, οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία του 
«Διαδικτύου των Πραγµάτων» (Internet of Things - IoT)8. Ειδικότερα, οι συσκευές IoT έχουν 
ενσωµατωµένη τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας, που επιτρέπει την επικοινωνία και την 
αλληλοεπίδραση µέσω του Διαδικτύου, καθώς µπορούν να χρησιµοποιούνται και να 
ελέγχονται ακόµη και από απόσταση, όταν αυτό απαιτείται.  

 Οι έξυπνοι µετρητές (smart meters) αποτελούν την κορυφαία συσκευή IoT τα 
τελευταία χρόνια, αφού συνδέουν τα κτίρια  µε ένα SG, το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες να 
διαχειρίζονται αποτελεσµατικότερα τη ροή ενέργειας στα συνδεδεµένα κτίρια. Όπως είναι 
φυσικό, οι εταιρείες ενέργειας αναζητούν τρόπους σύνδεσης της κατανάλωσης µε την 
παραγωγή ενέργειας. Οι έξυπνοι µετρητές είναι εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την 
καταγραφή της ηλεκτρικής ενέργειας και για τον προσδιορισµό της ενεργειακής απόδοσης 
των ηλεκτρικών συσκευών9. Αυτό που κάνει τους µετρητές «έξυπνους» είναι η ικανότητά 
τους να παρέχουν λεπτοµερή και ακριβή στοιχεία σχετικά µε την ενεργειακή κατανάλωση 
σε πραγµατικό χρόνο ή και σε προκαθορισµένα διαστήµατα. Ακόµη, οι έξυπνοι µετρητές 
παρέχουν έναν τρόπο µέτρησης αυτών των πληροφοριών για συγκεκριµένους ιστότοπους, 
επιτρέποντας στις εταιρείες ενέργειας να χρεώνουν διαφορετικές τιµές κατανάλωσης 
ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας και την εποχή. 

  Η λειτουργία των Έξυπνων Μετρητών, όπως και  των περισσότερων συσκευών ενός 
SG, προϋποθέτει την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των συνδεδεµένων 
καταναλωτών ενέργειας10. Ειδικότερα, η διαρκής συλλογή των πληροφοριών κατανάλωσης 
συνιστά οπωσδήποτε «επεξεργασία» σύµφωνα µε το άρθρο 4 περ. 2 του ΓΚΠΔ. Ακολούθως, οι 
πληροφορίες ενεργειακής κατανάλωσης αποτελούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς 
- χάρη σε αυτές – είναι δυνατή η  έµµεση εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου11.  

 Πιο συγκεκριµένα, οι συσκευές αυτές δηµιουργήθηκαν προκειµένου να στέλνουν 
λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που 
χρησιµοποιείται κάθε φορά. Παρά ταύτα, τα µοτίβα χρήσης δεδοµένων ισχύος έξυπνου 
µετρητή µπορούν να αποκαλύψουν πολύ περισσότερα από την ποσότητα της 
καταναλισκόµενης ενέργειας. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι έξυπνοι µετρητές µε επίπεδα ισχύος 

 
8Βλ.https://heinonline.org/HOL/LuceneSearch?terms=smart+meters+and+personal+data&collection=journals&se
archtype=advanced&typea=text&tabfrom=&other_cols=yes&submit=Go&face_quers=yearhi%3A%5B2016%20T
O%202050%5D%20AND%20yearlo%3A%5B1000%20TO%202050%5D&new_face=date 
9 Yip, Sook-Chin, et al. "Detection of energy theft and defective smart meters in smart grids using linear 
regression." International Journal of Electrical Power & Energy Systems 91 (2017): 230-240. 
10 Asghar, Muhammad Rizwan, et al. "Smart meter data privacy: A survey." IEEE Communications Surveys & 
Tutorials 19.4 (2017): 2820-2835. 
11 Αρ. 4 περ.1 ΓΚΠΔ 
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δειγµατοληψίας σε διαστήµατα δύο δευτερολέπτων µπορούν να προσδιορίσουν αξιόπιστα 
πότε και σε ποιο βαθµό χρησιµοποιούνται διαφορετικές ηλεκτρικές συσκευές. Όπως είναι 
φυσικό, το γεγονός αυτό επιτρέπει στην εταιρεία ενέργειας να διαµορφώσει πρότυπα 
καταναλωτικής συµπεριφοράς για τους κατοίκους ενός σπιτιού και κατ’ επέκταση να τις 
διευκολύνει στην προώθηση στοχευµένων συµβολαίων εκµετάλλευσης. Ακόµη, χάρη στις 
έξυπνες συσκευές παρέχεται η δυνατότητα δηµιουργίας ατοµικών ενεργειακών προφίλ 
(profiling), αλλά και εξαγωγής συµπερασµάτων αναφορικά µε το οικονοµικό status µιας 
οικογένειας. 

 3. Το ζήτηµα της συγκατάθεσης  
 Η συγκατάθεση είναι µια από τις νοµικές βάσεις για την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει του ΓΚΠΔ12  και θεωρείται έγκυρη µόνο όταν είναι ελεύθερη, 
εν πλήρει επιγνώσει, συγκεκριµένη και αδιαµφισβήτητη13. Ο ΓΚΠΔ παρέχει επίσης 
δικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγµή (άρθρο 7 παρ. 3). Όταν ένα 
υποκείµενο δεδοµένων έχει συµφωνήσει να αποδεχτεί τη λειτουργία συσκευών που 
εξυπηρετούν ένα SG, είναι πιθανό ο πάροχος υπηρεσιών να έχει την ευκαιρία να αποκτήσει 
τη συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων για την επεξεργασία προσωπικών 
δεδοµένων. Ωστόσο, έγκυρη συγκατάθεση υπάρχει µόνο όταν το υποκείµενο των δεδοµένων 
έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, για 
να κάνει µια πραγµατική επιλογή.  

 Συγκεκριµένα, όταν υπάρχει ένας αριθµός διαφορετικών λειτουργιών, τότε η 
συγκατάθεση πρέπει να είναι αρκετά «πυκνή», ώστε να αντικατοπτρίζει αυτούς τους 
πολλαπλούς σκοπούς και όχι µια συγκατάθεση που χρησιµοποιείται για τη νοµιµοποίηση 
πιθανών διαφορετικών σκοπών. Το βασικό ζήτηµα που ανακύπτει µε τις ενεργειακές 
συσκευές που καταγράφουν την καταναλισκόµενη ενέργεια (όπως και µε τις περισσότερες 
συσκευές που ανήκουν στο IoT) είναι πως το υποκείµενο συνήθως δεν αντιλαµβάνεται τη 
στιγµή της καταγραφής, ιδίως όταν αυτή είναι διαρκής.  

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 12/2011 Γνώµη της οµάδας εργασίας του άρθρου 29, θα 
ήταν χρήσιµο να αναπτυχθούν αποτελεσµατικά και πρακτικά µέσα µε τα οποία να είναι σε 
θέση να ανακληθεί η συγκατάθεση των υποκειµένων των δεδοµένων. Μια πιθανή λύση θα 
µπορούσε να είναι ο σχεδιασµός ενός πίνακα ελέγχου του νοικοκυριού, ώστε να περιλαµβάνει 
ένα «κουµπί συγκατάθεσης». Η διαθεσιµότητα αυτού του τύπου λειτουργικότητας εξαρτάται 
από την πολυπλοκότητα του σχεδιασµού του µετρητή και του πίνακα ελέγχου προκειµένου 
να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία συγκατάθεσης παραµένει έγκυρη. 

 4. Το ζήτηµα της διενέργειας εκτίµησης αντικτύπου σχετικά µε την προστασία 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (Data Protection Impact Assessment - 
DPIA) 
 Η εκτίµηση αντικτύπου αποτελεί µια νέα µέθοδο για την εκτίµηση κινδύνου στην 
ιδιωτικότητα14 και χάρη σε αυτή είναι δυνατός ο έγκαιρος εντοπισµός και, συνακόλουθα, η 
ελαχιστοποίηση κινδύνων που αφορούν στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Ο ΓΚΠΔ ορίζει ως υποχρεωτική τη διενέργεια εκτίµησης αντικτύπου σχετικά 
µε την προστασία δεδοµένων σε τρεις ιδίως περιπτώσεις15. Πιο συγκεκριµένα, είναι 
υποχρεωτική: α) όταν η επεξεργασία είναι αυτοµατοποιηµένη και περιλαµβάνει 

 
12 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-21348-0_18 
13 Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων - Έκδοση 
2018, σ.143 
14 Αρ.35 ΓΚΠΔ. 
15 Αρ. 35 παρ. 3 ΓΚΠΔ. 
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συστηµατική και εκτενή αξιολόγηση προσωπικών πτυχών των φυσικών προσώπων, β) όταν 
πρόκειται για επεξεργασία µεγάλης κλίµακας δεδοµένων που χαρακτηρίζονται ως 
«ευαίσθητα» ή σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες και γ) όταν η επεξεργασία περιλαµβάνει 
συστηµατική παρακολούθηση δηµοσίως προσβάσιµου χώρου. 

 Στην περίπτωση των συσκευών των SG καθίσταται εύκολα αντιληπτή η 
αναγκαιότητα διενέργειας εκτίµησης αντικτύπου, καθώς από τα λεπτοµερή δεδοµένα 
κατανάλωσης ενέργειας που συλλέγονται µέσω των έξυπνων συσκευών, µπορούν να 
συναχθούν πολλές πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση συγκεκριµένων αγαθών ή συσκευών 
από τους καταναλωτές, την καθηµερινή ρουτίνα, τις καθηµερινές δραστηριότητες, τον τρόπο 
ζωής κ.ο.κ.16  

Αξίζει εδώ να σηµειωθεί πως το από 13.09.2018 αναθεωρηµένο υπόδειγµα Εκτίµησης 
Επιπτώσεων Προστασίας Δεδοµένων για τα συστήµατα έξυπνης µέτρησης17 συµβάλει στη 
διασφάλιση της παρακολούθησης των εφαρµογών του SG, αλλά και στον σεβασµό των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών των ατόµων, προσδιορίζοντας τους κινδύνους 
προστασίας δεδοµένων εξαρχής. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων 
µπορούν να λάβουν επαρκή µέτρα προκειµένου να µειώσουν αυτούς τους κινδύνους και να 
µετριάσουν τον πιθανό αντίκτυπο στα υποκείµενα των δεδοµένων. Για το σκοπό αυτό, το 
Πρότυπο ορίζει τα απαραίτητα βήµατα διαδικασίας και τα κατάλληλα µέσα ελέγχου. 

 5. Επίλογος 
 Τα SG βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής µετάβασης και της ανάπτυξης νέων 
ενεργειακών υπηρεσιών. Οι πιθανοί κίνδυνοι απορρήτου που θέτει η εφαρµογή τους πρέπει 
να αντιµετωπιστούν µε ύψιστη προτεραιότητα. Είναι πράγµατι σηµαντικό οι καταναλωτές 
να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστους µηχανισµούς για τη διαχείριση των ενεργειακών τους 
δεδοµένων, αλλά και τον πλήρη έλεγχο του ιδιωτικού τους βίου και των συµπεριφορών τους. 

 Η ανάπτυξη προτύπων για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την ασφάλεια στην ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων αποτελεί στόχο υψηλής σπουδαιότητας, 
στην ΕΕ.  Με τον ΓΚΠΔ διαµορφώνεται ένα νέο, περιεκτικό νοµικό πλαίσιο για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στα 
ενεργειακά συστήµατα, το οποίο αναµένεται να οδηγήσει σε µεγαλύτερη εµπιστοσύνη των 
καταναλωτών ενέργειας και, µε τη σειρά του, στην αυξηµένη συµµετοχή τους στην ενίσχυση 
της ενεργειακής απόδοσης. 

 Αλεξάνδρα Ταχµαζίδου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, MSc ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Π.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 
16 Opinion 04/2013 on the Data Protection Impact Assessment Template for Smart Grid and Smart Metering 
Systems (‘DPIA Template’) prepared by Expert Group 2 of the Commission’s Smart Grid Task Force. 
17 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/dpia_for_publication_2018.pdf 
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Γ. Covid-19: Το ζήτηµα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
Η υπ’ αριθµ. 57233/Υ1/15-05-2020 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευµάτων 
……………………………………………………………. 

 

 Με την υπ’ αριθµ. 57233/Υ1/15-05-2020 απόφαση που εξέδωσε το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης για τους µαθητές που δε δύνανται να παρακολουθούν δια ζώσης τα µαθήµατα 
εντός της σχολικής αίθουσας, ένεκα της πανδηµίας της νόσου του κορωνοϊού (Covid-19). Η 
Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύµφωνα µε το αριθµ.πρωτ.3211/12-
05-2020 δελτίο τύπου που εξέδωσε - κατόπιν προγενέστερων, σχετικών, αιτηµάτων φορέων -
, αναφορικά µε τη νοµιµότητα της νοµοθετικής διάταξης µε την οποία προβλέφθηκε, στην 
ειδική περίπτωση επιδηµικών νόσων, η ταυτόχρονη διδασκαλία σε µαθητές µε φυσική 
παρουσία και σε άλλους µαθητές µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σηµείωσε ότι 
ο σκοπός της συγκεκριµένης επεξεργασίας που συνίσταται στην παροχή εκπαίδευσης είναι 
κατ’ αρχήν νόµιµος και µπορεί να αποτελέσει, υπό προϋποθέσεις, τη βάση για τη σύννοµη 
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των διδασκόντων και των µαθητών στο πλαίσιο της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 Εν συνεχεία, –όπως ήδη προαναφέρθηκε – εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση, 
στην οποία  προβλέπεται ότι στο σύνολό τους οι σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, µέχρι την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους 2019-2020, η οποία δύναται να 
πραγµατοποιείται τόσο για τις εκπαιδευτικές µονάδες οι οποίες τελούν σε καθεστώς 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, ένεκα της ασφαλούς αντιµετώπισης του κορωνοϊού,-
και για όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν σε αυτό το καθεστώς-, όσο και για τις 
εκπαιδευτικές µονάδες, οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας λόγω του κορωνοϊού. Η εφαρµογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
υλοποιείται µέσω εξατοµικευµένης ψηφιακής πλατφόρµας, η οποία προσφέρεται χωρίς 
κόστος από το ΥΠΑΙΘ και µε τη χρήση της οποίας παρέχεται η δυνατότητα της απευθείας 
µετάδοσης του µαθήµατος,  από τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής µονάδας προς τους 
µαθητές/τριές τους. 

Άξια προς αναφορά, χαρακτηριστικά της ειδικά διαµορφωµένης ψηφιακής πλατφόρµας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων είναι τα ακόλουθα: 

• Η ρητή απαγόρευση καταγραφής και αποθήκευσης του ήχου και της εικόνας του 
ψηφιακώς µεταδιδόµενου µαθήµατος-καθώς η σχετική δυνατότητα είναι 
απενεργοποιηµένη-, όπως και οιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχοµένου που 
µεταδίδεται ηλεκτρονικώς. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η ζωντανή 
µετάδοση ήχου και εικόνας σε πραγµατικό χρόνο µε αποκλειστικούς και µόνους 
αποδέκτες τους µαθητές/τριες. Στην ενδεχόµενη περίπτωση παράνοµης καταγραφής 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 38 του ν. 4624/2019. 

• Η δηµιουργία «κλειδωµένων» ψηφιακών αιθουσών, στις οποίες ο εκπαιδευτικός έχει 
τον αποκλειστικό έλεγχο πρόσβασης,  

• Αµφότεροι, οι εκπαιδευτικοί, και οι µαθητές/τριες, έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν την απενεργοποίηση και την επανενεργοποίηση του ήχου και την εικόνας, 
καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του µαθήµατος,  
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• Τα µεταδεδοµένα που ενδεχοµένως παράγονται -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφερόµενα ο χρόνος και η διάρκεια µαθήµατος-, κατά την προαναφερόµενη 
επεξεργασία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για ερευνητικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς. 

Κατά την υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κάθε εκπαιδευτικός 
υποχρεούται να λαµβάνει ειδικά µέτρα, αφενός σχετικά µε τη µετάδοση του ήχου, καθώς θα 
πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ηλεκτρονική συσκευή είναι σταθερά τοποθετηµένη πλησίον του 
και όχι κοντά σε µαθητή/τρια και αφετέρου, στην ενδεχόµενη περίπτωση που µεταδίδεται 
εικόνα από την αίθουσα διδασκαλίας, θα πρέπει να µεριµνά, ώστε η κάµερα της συσκευής να 
εστιάζει αποκλειστικά και µόνο στον εκπαιδευτικό ή στον πίνακα της τάξης.  

Στην προκείµενη περίπτωση, όπως αναφέρεται στην Απόφαση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδοµένων, όπως τούτος ορίζεται στο άρθρο 4 του Κανονισµού 2016/679, είναι αφενός για το 
σύνολο των εκπαιδευτικών µονάδων της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας δηµόσιας 
εκπαίδευσης το ΥΠΑΙΘ και αφετέρου για το σύνολο των εκπαιδευτικών µονάδων της 
πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της εκάστοτε ιδιωτικής εκπαιδευτικής 
µονάδας. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων υποχρεούται να ορίσει έναν Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ.. 

Κατά την υλοποίηση και εφαρµογή της ως άνω ψηφιακής πλατφόρµας που διατίθεται 
προς χρήση από το ΥΠΑΙΘ, ισχύουν τα κάτωθι: α) Τα προσωπικά δεδοµένα των 
εκπαιδευτικών, ήτοι το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
αυτών, ενδέχεται να κοινοποιούνται στο συνεργαζόµενο µε το ΥΠΑΙΘ πάροχο υπηρεσιών 
πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, µε αποκλειστικό σκοπό να καταστεί τεχνικά δυνατή 
η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, µέσω της σχετικής πλατφόρµας. Η χρονική διάρκεια 
της ανωτέρω-ενδεχόµενης-κοινοποίησης επιτρέπεται αποκλειστικά για όσο χρονικό 
διάστηµα ισχύουν τα έκτακτα µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Με το πέρας των 
µέτρων, διαγράφονται από τους εν λόγω παρόχους. β) Τα προσωπικά δεδοµένα των 
µαθητών/τριών, των γονέων και των κηδεµόνων αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας από τη 
σχολική δοµή ένεκα της εκάστοτε ιδιότητας και της σχέσης τους, αντίστοιχα, µε το δηµόσιο 
ή τον ιδιωτικό φορέα. Η επεξεργασία θεωρείται απόλυτα απαραίτητη για την πραγµάτωση 
των σκοπών και υποχρεώσεων του εκάστοτε φορέα, κατά τις κείµενες διατάξεις, για τη 
διασφάλιση της οµαλούς λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 
εφαρµογής των έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού. 

Σκοπός της επεξεργασίας των προαναφερόµενων δεδοµένων είναι το δηµόσιο αγαθό της 
παροχής εκπαίδευσης σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι, σαφώς, η πανδηµία του 
COVID-19. Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά µε το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. 
γ του Γ.Κ.Π.Δ. αποτελούν τη νόµιµη βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδοµένων. Τα 
δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: α) δυνατότητα 
να λάβουν επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την περίπτωση και το µέγεθος 
που τα προσωπικά δεδοµένα, τα οποία τους αφορούν, υφίστανται ενδεχόµενη επεξεργασία, β) 
πρόσβασης στα µεταδεδοµένα που δηµιουργούν, στην αποκλειστική περίπτωση που έχουν 
κάνει χρήση των αληθινών τους στοιχείων, καθώς µόνο τότε µπορεί να λάβει χώρα η 
ταυτοποίησή τους-,γ) διόρθωσης ανακριβειών στα δεδοµένα πρόσβασης, δ) -υπό 
προϋποθέσεις-εναντίωσης στην επεξεργασία από το ελληνικό δηµόσιο ή τον ιδιωτικό φορέα 
στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής εκπαιδευτικής δοµής σε άλλον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, στην περίπτωση που τούτο επιτρέπεται τεχνικά, και ε) υποβολής 
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
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Ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των 
µαθητών/τριών, των γονέων τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού, για το σύνολο των 
εκπαιδευτικών µονάδων –δηµόσιων και ιδιωτικών-, υποχρεούται να τηρεί όλες τις 
δεσµεύσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισµό για την Προστασία Δεδοµένων 
2016/679,καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019. 

Μαρίνα Π. Καλαϊτζή, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης 

 

Δ. Τηλεργασία 

…………………………………….. 

Αναµένεται σύντοµα να κατατεθεί στη Βουλή νοµοσχέδιο που θα καθορίζει το νέο 
θεσµικό και νοµικό πλαίσιο για την τηλεργασία, η οποία έχει αναπτυχθεί στη Χώρα µας λόγω 
των µέτρων περιορισµού για την αντιµετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Το πλαίσιο της 
τηλεργασίας καθορίζεται µε δέσµη 10 διατάξεων. 

Βασικές κατευθυντήριες αρχές του πλαισίου ενδεικτικά αποτελούν: 

• Ο πλήρης σεβασµός των εργασιακών σχέσεων 

• Τήρηση ωραρίου από τον εργοδότη 

• Σεβασµός της ιδιωτικής ζωής του τηλεργαζοµένου 

• Κάλυψη του κόστους εξοπλισµού από εργοδότη 

• Απαγόρευση της χρήσης κάµερας 

• Σύστηµα ελέγχου τηλεργασίας σύµφωνο µε την νοµοθεσία περί προσωπικών δεδοµένων 

• Δήλωση εργαζοµένου και ωραρίου τηλεργασίας στην Εργάνη 

Σηµειώνεται ότι η κατάρτιση της σύµβασης εργασίας ρυθµίζεται µε το άρθρο 5 ν. 
3846/2010, µε τις διατάξεις του οποίου, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποχρέωση 
αποζηµίωσης του µισθωτού για το κόστος των τηλεπικοινωνιών, όπως και η παροχή τεχνικής 
υποστήριξης για την παροχή της εργασίας του. Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές είναι προφανώς 
ελλιπείς και για αυτό απαιτείται η νοµοθετική επέµβαση για την κάλυψη των κενών. 

Ι. Ιγγλεζάκης, Καθηγητής Νοµικής ΑΠΘ. 

 

Ε.  Podcasts της ερευνητικής οµάδας Δικαίου και Πληροφορικής 

………………………………………………………………………. 

Στην ιστοσελίδα της ερευνητικής οµάδας Δικαίου και Πληροφορικής δηµοσιεύεται 
ηχητικό podcast µε βασικές έννοιες της προστασίας προσωπικών δεδοµένων18. 
Εγκαινιάζεται, έτσι, ένα νέο µέσο για την παρουσίαση σύγχρονων θεµατικών στο πλαίσιο του 
δικαίου πληροφορικής. 

 

 
18 http://ict.law.auth.gr/?page_id=151 



9 
 

 

 

Στ. Δια βίου εκπαίδευση 

…………………………………………….. 

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του 
Α.Π.Θ. υλοποιείται πρόγραµµα διαρκείας 44 ωρών, µε τίτλο «Εκπαίδευση Υπευθύνων 
Προστασίας Δεδοµένων και Συµµόρφωση µε τον Γενικό Κανονισµό για την Προστασία 
Δεδοµένων»19.  

 

Σκοπός του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι η εκπαίδευση Υπευθύνων 
Προστασίας Δεδοµένων (DPO) στον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων 
2016/679/ΕΕ και τον νέο εθνικό εφαρµοστικό νόµο (Ν. 4624/2019) και επίσης, στην 
κανονιστική συµµόρφωση µικροµεσαίων επιχειρήσεων και φορέων του δηµοσίου µε το 
νοµικό πλαίσιο της προστασίας δεδοµένων.  

Το πρόγραµµα επιµόρφωσης είναι εστιασµένο σε δύο βασικούς άξονες: α) την 
εµβάθυνση στα νοµικά και τεχνικά ζητήµατα του νοµικού πλαισίου της προστασίας 
δεδοµένων β) και την εφαρµογή του σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις και φορείς του δηµοσίου. 
Η επιµόρφωση περιλαµβάνει διαβαθµισµένες ενότητες διδασκαλίας. Η κοινή ενότητα 
περιλαµβάνει την εκπαίδευση σε θεµελιώδεις έννοιες του Γενικού Κανονισµού Προστασίας 
Προσωπικών Δεδοµένων και του εφαρµοστικού νόµου. Η ειδική ενότητα περιλαµβάνει δύο 
κατευθύνσεις: Την εξειδίκευση σε ειδικά νοµικά, οργανωτικά και τεχνικά ζητήµατα που 

 
19 http://www.diaviou.auth.gr/programs/ekpedefsi-ypefthynon-prostasias-dedomenon-
symmorfosi-me-ton-geniko-kanonismo-gia-tin-prostasia-dedomenon/ 
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µπορεί να απασχολήσουν τον Υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων και αντίστοιχα την 
εξειδίκευση στη διαδικασία κανονιστικής συµµόρφωσης. 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές µόνο ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσµο: 

DPO 2 

 
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνία:  
Ιωάννης Ιγγλεζάκης, καθηγητής ΑΠΘ. 
Email: ict@law.auth.gr  
Website: ict.law.auth.gr 


