
Προσωπικά Δεδομένα 
 
 

1. Αντικείμενο 
Η συνεργασία, με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, για την ανάπτυξη διαδικασιών συμμόρφωσης 
της ΑΣΚΤ με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 ο οποίος θεσπίζει κανόνες 
που αφορούν στην προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.    
Αντικείμενο του νέου Κανονισμού είναι η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από οργανισμούς, καθώς επίσης και οι 
αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών. Ο νέος κανονισμός αντικαθιστά 
όσα ορίζονται στην οδηγία 95/46/EC, η οποία καταργείται. Σκοπός του νέου Κανονισμού 
είναι η προστασία όλων των πολιτών της ΕΕ από παραβιάσεις της ιδιωτικής τους ζωής και 
των προσωπικών τους δεδομένων 
Στον όρο προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνεται κάθε πληροφορία η οποία χαρακτηρίζει 

ένα άτομο. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 2472/1997 (Προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) τα προσωπικά δεδομένα διακρίνονται σε 

δυο κατηγορίες:  

 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό 
πρόσωπο με βάση την οποία αυτό ταυτοποιείται (αναγνωρίζεται) καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μέσα από την οποία μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα 
ή έμμεσα η ταυτότητά του. Δε λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να 
προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. Παραδείγματα δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι το ονοματεπώνυμο ενός ατόμου, η διεύθυνση 
κατοικίας του, η διεύθυνση εργασίας του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email), το τηλέφωνό του, τα ενδιαφέροντα και το επάγγελμά του.  

 Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων 

είναι τα δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα 

πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή 

σε  συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά 

δεδομένα και τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή το 

γενετήσιο προσανατολισμό του φυσικού προσώπου.  

 
2. Χρήσιμοι ορισμοί και επεξηγήσεις 

 
Υποκείμενο των δεδομένων: 

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι 
γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή 
βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή 
του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. 
 

Επεξεργασία δεδομένων: 

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. 
 
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. 
 
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. 

 
Τρίτος: 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση 
το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την 
επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να 
επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Αποδέκτης:  
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία 
κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. 
Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους 
δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω 
δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των 
δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας 
           
 Μητρώο επεξεργασίας: 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία οφείλει να καταρτίσει ένα 
Μητρώο επεξεργασίας δεδομένων, το οποίο θα καταγράφει λεπτομερώς κρίσιμες 
δραστηριότητες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως μεταξύ άλλων: ποια προσωπικά 
δεδομένα συλλέγει και επεξεργάζεται, πού αποθηκεύονται αυτά και για πόσο χρονικό 
διάστημα διατηρούνται, σε ποιούς κοινοποιούνται, ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για 
την προστασία των δεδομένων. 
 

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 
Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, 
μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία. 
 
Γενετικά δεδομένα: 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού 
προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση 
βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές 
πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου. 
 
Βιομετρικά δεδομένα: 



Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία 
συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου 
και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω 
φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα. 
 
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Υ.Π.Δ.): 

Ο Κανονισμός προβλέπει ότι ο διορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων είναι 
υποχρεωτικός από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, όταν:  

● η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από τα 
δικαστήρια που ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας, ή 

● οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία συνιστούν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της φύσης, του 
πεδίου εφαρμογής και/ή των σκοπών τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ή  

● οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  (όπως γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, 
δεδομένα υγείας) και δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και 
αδικήματα 

 
 

3. Καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Υ.Π.Δ.).  

 Ο ΥΠΔ πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενώ το πανεπιστήμιο θα πρέπει να 
διασφαλίζει αντιστοίχως την πρόσβαση του σε κάθε απαραίτητη για τον σκοπό 
αυτό πληροφορία σχετικά με προσωπικά δεδομένα και τις διαδικασίες 
επεξεργασίας τους.   

 Ο ΥΠΔ πρέπει να έχει την αμέριστη υποστήριξη του πανεπιστημίου το οποίο 
οφείλει να τον εφοδιάζει με όλα τα απαραίτητα μέσα για την προσήκουσα 
εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του  

 Ο ΥΠΔ πρέπει να είναι σε θέση να δρα και να λειτουργεί αυτόνομα στο εσωτερικό 
του πανεπιστημίου.  

 Ο ΥΠΔ οφείλει να ενημερώνει και να συμβουλεύει το Πανεπιστήμιο σχετικά με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και άλλες διατάξεις περί προστασίας 
δεδομένων. 

 Ο ΥΠΔ οφείλει να παρακολουθεί την εσωτερική συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και 
άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων (π.χ. προσδιορισμός και διαχείριση 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων κλπ 

 Ο ΥΠΔ οφείλει να παρέχει συμβουλές για την εκτίμηση αντικτύπου και να 
παρακολουθεί την υλοποίηση της 

 Ο ΥΠΔ οφείλει να  είναι το πρώτο σημείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα 
υποκείμενα των δεδομένων (φοιτητές, εργαζόμενοι κλπ) 

 Ο ΥΠΔ οφείλει να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή και να ενεργεί ως σημείο 
επικοινωνίας με την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την 
επεξεργασία, περιλαμβανομένης της  διαβούλευσης  που αναφέρεται στο άρθρο 36 
του ΓΚΠΔ  

 Ο ΥΠΔ οφείλει να συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία 
προσωπικών δεδομένων  



 Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο ρόλος του ΥΠΔ και η συνέπεια προς αυτόν να 
επιφέρει την τιμωρία του τελευταίου ή την απαλλαγή του εκ των καθηκόντων του 
εκ μέρους του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία.  

 Το πανεπιστήμιο οφείλει να μην αναθέτει στον ΥΠΔ καθήκοντα τα οποία ενδέχεται 
να συγκρούονται με εκείνα τα οποία ο ίδιος έχει αναλάβει ως Υπεύθυνος 
Προστασίας Δεδομένων (π.χ. καθήκοντα θέσης Οικονομικού Διευθυντή, Διευθυντή 
τμήματος Προσωπικού  κλπ)  

 Ο ΥΠΔ μπορεί να συμβάλλει δυναμικά στην καταγραφή και τήρηση αρχείου 
αναφορικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας που λαμβάνουν χώρα εντός του 
πανεπιστημίου, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που θέτουν υπόψη του ο 
υπεύθυνος ή ο εκτελών την επεξεργασία. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
ενδυναμωθεί η συμμόρφωση του πανεπιστημίου  μέσω της συχνής πληροφόρησης 
και αναφοράς στον ΥΠΔ.  

 
4. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων: 

 
Ο Κανονισμός διευρύνει και ενισχύει τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, τα 
οποία είναι τα εξής: 

● Δικαίωμα ενημέρωσης: ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να παράσχει 
στο υποκείμενο μια σειρά από πληροφορίες, μεταξύ άλλων για την ταυτότητα 
και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, τα στοιχεία 
επικοινωνίας του ΥΠΔ, το σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας, τους 
αποδέκτες που κοινολογούνται τα δεδομένα και τις τυχόν διαβιβάσεις τους, το 
χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων, τα δικαιώματα του 
υποκειμένου (άρθρα 13, 14 GDPR). 

● Δικαίωμα πρόσβασης: το υποκείμενο έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα 
προσωπικά του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ή όχι καθώς και να έχει 
πρόσβαση σε πληροφορίες για το σκοπό της επεξεργασίας, τις κατηγορίες 
προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες που κοινολογούνται τα δεδομένα,το 
χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων, τα δικαιώματα που διαθέτει το 
υποκείμενο, την κατάρτιση προφίλ (άρθρο 15 GDPR). 

● Δικαίωμα διόρθωσης: το υποκείμενο δικαιούται να ζητήσει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των προσωπικών του 
δεδομένων, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (άρθρο 16 GDPR). 

● Δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”): το υποκείμενο έχει δικαίωμα να 
ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των προσωπικών του 
δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν συντρέχει ένας από τους 
λόγους που αναφέρονται στον Κανονισμό (π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον 
απαραίτητα για το σκοπό που αρχικά τέθηκαν σε επεξεργασία, το υποκείμενο 
ανακαλεί τη συγκατάθεσή του ή αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν 
υφίσταται άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία είναι 
παράνομη, άρθρο 17 GDPR). 

● Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το υποκείμενο δικαιούται να 
επισημαίνει αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα για να περιοριστεί η 
επεξεργασία τους στο μέλλον, όταν συντρέχει ένας από τους λόγους που 
αναφέρονται στον Κανονισμό (π.χ. αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, 
η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο αντιτάσσεται σε αυτήν, 
άρθρο 18 GDPR). 

● Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να 
λαμβάνει τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένο, κοινώς 



χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα 
διαβιβάζει σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, στις περιπτώσεις που ορίζει ο 
Κανονισμός (άρθρο 20 GDPR). 

● Δικαίωμα εναντίωσης: το υποκείμενο δικαιούται να αντιτάσσεται ανά πάσα 
στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την κατάστασή του, στην 
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις που 
θέτει ο Κανονισμός (άρθρο 21 GDPR). 

● Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που έχει ληφθεί 
αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης 
της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα ή το επηρεάζει 
εξίσου σημαντικά (άρθρο 22 GDPR). 

           
 

5. Εποπτική Αρχή: 
Ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 51 
του Κανονισμού. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
 

6. Επικοινωνία 
Ηρακλής Παπαδόπουλος 
Τηλ. 210 3897100 
E-mail hercpap@asfa.gr 
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα 

mailto:hercpap@asfa.gr

