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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Πεδίο Εφαρμογής 

 
Ο παρών Κώδικας εφαρμόζεται σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και 
τις δραστηριότητες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, προγραμμάτων 
κατάρτισης ή άλλων επιστημονικών εφαρμογών, που διεξάγονται εντός ή εκτός των 
χώρων του  Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). υπό την ευθύνη του επιστημονικού 
προσωπικού του, με ή χωρίς χρηματοδότηση.   

 
ΑΡΘΡΟ 2 

Η αξία της ερευνητικής δραστηριότητας, ανεξαρτησία και ευθύνη των ερευνητών 

 
1. Η έρευνα που διεξάγεται στο Ε.Ι.Ε. αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστημονικής 

γνώσης  η οποία, μέσω της αξιοποίησής της, συμβάλλει στην ευημερία του 
κοινωνικού συνόλου. Για το Ε.Ι.Ε. η επιστημονική έρευνα αποτελεί συγχρόνως 
κοινωνικό αγαθό και αντικείμενο θεμελιώδους δικαιώματος εκείνου που τη 
διενεργεί. Ως κοινωνικό αγαθό, προάγει την ανθρώπινη γνώση και την  
καινοτομία και συμβάλλει έτσι στη βελτίωση της ποιότητας της ατομικής και 
συλλογικής ζωής. Αυτή η διάστασή της συνδέεται αναπόσπαστα με την 
ελευθερία των ερευνητών, χωρίς την οποία αυτή δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί. 
Η ερευνητική δραστηριότητα είναι αναπόσπαστο στοιχείο ελευθερίας του 
ερευνητή, και αποτυπώνεται θεσμικά με την κατοχύρωσή της ως αντικείμενο 
ατομικού δικαιώματος (ελληνικό Σύνταγμα, Διακηρύξεις της UNESCO). Οι δύο 
αυτές διαστάσεις της αξίας της έρευνας συνδέονται άρρηκτα και οργανικά.  

2. Στο πεδίο της έρευνας ισχύει αντίστοιχη θεσμική αρχή με εκείνην της 
ακαδημαϊκής ελευθερίας, η οποία διέπει την ανώτατη εκπαίδευση. Οι ερευνητές 
απολαμβάνουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ακαδημαϊκή ελευθερία στο 
πλαίσιο του Ε.Ι.Ε. Η ελευθερία της έρευνας διασφαλίζεται από την ανεξαρτησία 
του Ιδρύματος από πολιτικές και οικονομικές εξαρτήσεις.  

3. Εγγυήσεις της ανεξαρτησίας της έρευνας αποτελούν: αφενός, ο έλεγχος της 
ηθικής και δεοντολογίας από την ίδια την ερευνητική κοινότητα, στο πλαίσιο 
διαδικασιών αυτορρύθμισης όπως προκύπτουν στο πλαίσιο του οικείου 
επιστημονικού κλάδου, καθώς οι ερευνητές/τριες πρωτίστως έχουν συμφέρον 
στη διασφάλιση της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των δραστηριοτήτων τους· 
και, αφετέρου, η ευθύνη της πολιτείας να εξασφαλίζει  ένα  πλαίσιο 
ανεμπόδιστης ανάπτυξης των ερευνητικών πρωτοβουλιών, το οποίο να εγγυάται 
την ανεξαρτησία της έρευνας από περιπτωσιακούς περιορισμούς, μεταξύ των 
οποίων είναι η ανεξαρτησία από συγκυριακές οικονομικές προτεραιότητες, που 
ενδέχεται να λειτουργήσουν εις βάρος και όχι προς όφελος της βασικής έρευνας 
και της επιστημονικής καινοτομίας.   
Οι ερευνητές/τριες πρέπει να δημοσιοποιούν τις πηγές χρηματοδότησης της 
ερευνητικής τους εργασίας. Κατά τη σύναψη μιας συμφωνίας χρηματοδότησης 
οφείλουν να ελέγχουν και να απορρίπτουν όσους όρους διακυβεύουν την 
ελευθερία τους κατά τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή ή τη δημοσίευση της έρευνάς 
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τους ή θέτουν περιορισμούς στην τήρηση του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας 
της Έρευνας του Ε.Ι.Ε. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Βασικές αρχές της ακεραιότητας της ερευνητικής δραστηριότητας 

 
1. Η έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, ατομική και συλλογική, προάγει την 

επιστημονική γνώση, υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και συνδέεται με 
την αξιοποίηση των επιστημονικών ευρημάτων προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου.  

2. Η έρευνα πρέπει να διεξάγεται με προσήλωση στην επιστημονική αλήθεια, 
σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, στην προσωπική αυτονομία, στη 
βιολογική και πνευματική ακεραιότητα των προσώπων, την πνευματική 
ιδιοκτησία και στα προσωπικά δεδομένα, καθώς και να μεριμνά για τη ζωή, τη 
φύση και το περιβάλλον.   

3. Οι ορθές ερευνητικές πρακτικές βασίζονται στις θεμελιώδεις αρχές της 
ακεραιότητας της έρευνας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι:  

3.1. Αξιοπιστία 

 Κάθε επιστημονική έρευνα πρέπει να διεξάγεται με τρόπο ο οποίος να εγγυάται 
την αξιοπιστία της, η οποία αντανακλάται στον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, την 
ανάλυση και τη χρήση των πόρων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, 
διασφαλίζοντας έτσι  την ποιότητά της.   

3.2. Αμεροληψία / Εντιμότητα 

 Όλα τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας του Ε.Ι.Ε. δεσμεύονται γύρω από την 
αρχή της έντιμης μεταχείρισης όλων των προσώπων με τα οποία συνεργάζονται, 
όπως και την τήρηση των αρχών της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της 
αμεροληψίας. Οφείλουν να απέχουν από οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή 
ενέργειες θα μπορούσαν να συνιστούν, ή να υποδηλώνουν, εύνοια ή 
προκατάληψη ή αρνητική προδιάθεση προς συνεργαζόμενα πρόσωπα. Η 
ανάπτυξη, η διεξαγωγή, ο έλεγχος, η υποβολή εκθέσεων και η παροχή 
πληροφοριών σχετικά με μια έρευνα πρέπει να προάγονται με διαφανή, δίκαιο, 
πλήρη και αμερόληπτο τρόπο.  

3.3. Ίση μεταχείριση   

 Όλα τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας του Ε.Ι.Ε. απολαμβάνουν του 
δικαιώματος στην ίση μεταχείριση, αλλά και υποχρεούνται να σέβονται το 
αντίστοιχο δικαίωμα των άλλων ερευνητών και των συνεργατών τους, χωρίς 
καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, η οποία να βασίζεται σε φυλετικά, 
εθνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, στη γλώσσα, το φύλο και το γενετήσιο 
προσανατολισμό, τις θρησκευτικές, πολιτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την 
ιδιωτική ζωή, την υγεία και σωματική ικανότητα, καθώς και την οικονομική ή/και 
κοινωνική κατάσταση των ατόμων.   
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3.4.  Σεβασμός   

 Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ερευνητικής δραστηριότητας όλα τα 
εμπλεκόμενα μέλη συμπεριφέρονται με τον προσήκοντα σεβασμό ως προς τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων με τα οποία συνεργάζονται, 
απορρίπτοντας οποιασδήποτε μορφής εξαπάτηση, εξαναγκασμό, ή 
παρενόχληση. Η συμπεριφορά των ερευνητών διέπεται από σεβασμό προς τη 
βιολογική και πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου, και μέριμνα για τη φύση 
και το περιβάλλον. Επιπροσθέτως, όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες διέπονται 
από τον δέοντα σεβασμό στα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας των 
ερευνητών του Ε.Ι.Ε. και των συνεργαζόμενων φορέων καθώς και των εκτός-ΕΙΕ 
συνεργαζόμενων μεμονωμένων ερευνητών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. 

3.5. Λογοδοσία & Διαφάνεια  

 Κάθε  ερευνητής/τρια, καθώς και η ομάδα στην οποία συμμετέχει, έχουν 
υποχρέωση να επιτρέπουν την πρόσβαση στα πλήρη αποτελέσματα που 
προέκυψαν από συγκεκριμένο ερευνητικό έργο/πρόγραμμα. Η μεθοδολογία της 
έρευνας πρέπει να είναι ή να καθίσταται εμφανής. Τα πρωτόκολλα της έρευνας, 
στις γνωστικές περιοχές όπου υπάρχουν, πρέπει να τηρούνται με οποιονδήποτε 
πρόσφορο και αποδείξιμο τρόπο ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να είναι 
επαληθεύσιμα. Οι δεσμεύσεις υπέρ της λογοδοσίας και της διαφάνειας αφορούν 
την έρευνα από τη σύλληψη της ιδέας έως τη δημοσίευση, τη διαχείριση και την 
οργάνωση, την κατάρτιση, την εποπτεία και την καθοδήγηση, καθώς και τις 
ευρύτερες επιπτώσεις της.  

4. Η λογοκλοπή, η ιδεοκλοπή, η ιδιοποίηση ξένων επιτευγμάτων, η παραβίαση των 
διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως και η παραποίηση 
αποτελεσμάτων είναι ανεπίτρεπτες και υπόκεινται σε κυρώσεις σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, το πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού του Ε.Ι.Ε. και τις 
σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. Ε.Ι.Ε. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Αρχές Ηθικής της Έρευνας/Βιοηθικής 
 

1. Όσοι διενεργούν έρευνα σε ανθρώπους πρέπει να είναι ενήμεροι για τις αρχές 
ηθικής και τους ειδικότερους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν το αντικείμενό 
τους. Ειδικά, κάθε έρευνα που περιλαμβάνει ανθρώπους πρέπει να διεξάγεται 
σύμφωνα με τις θεμελιώδεις βιοηθικές αρχές: 
• της αυτονομίας των προσώπων   
• της ωφέλειας   
• της μη βλάβης  
• της δικαιοσύνης  

Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η συνδεόμενη με αυτήν αρχή της 
πρωταρχικής σημασίας («εγγενούς αξίας») των ανθρώπινων όντων συγκροτούν 
τον πυρήνα των αρχών βιοηθικής, οι οποίες αντανακλώνται σε κατευθυντήριες 
οδηγίες, διεθνείς συμβάσεις και διακηρύξεις (όπως, Οικουμενική Διακήρυξη της 
UNESCO για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Σύμβαση του Οβιέδο, 
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Διακήρυξη της UNESCO για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα) καθώς και τα εθνικά 
νομοθετικά κείμενα μεταξύ των οποίων το Σύνταγμα της Ελλάδας.   
Οι ερευνητές και οι ερευνήτριες του Ε.Ι.Ε. δεσμεύονται από τις οικουμενικά 
αναγνωρισμένες αρχές του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και 
δικαιωμάτων της προσωπικότητας, της ισότητας, της προστασίας της δημόσιας 
υγείας, της προστασίας του παιδιού και των ευάλωτων ομάδων.   
Το συμφέρον και η ευημερία των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα 
υπερισχύουν πάντοτε έναντι μόνου του συμφέροντος της επιστήμης και της 
κοινωνίας. Στην περίπτωση που προκύψει σύγκρουση, προτεραιότητα πρέπει να  
δίδεται πάντοτε στο άτομο.  

2. Η έρευνα σε ζώα εργαστηρίου πρέπει να διενεργείται μόνον εφόσον δεν υπάρχει 
εναλλακτικός τρόπος έρευνας, στον απολύτως αναγκαίο αριθμό ζώων και με 
ιδιαίτερη μέριμνα των ερευνητών να αποφεύγονται η άσκοπη ταλαιπωρία και ο 
πόνος. Η μεταχείριση των ζώων υπόκειται στους κανόνες της ορθής ερευνητικής 
πρακτικής και τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.   

3. Καμία έρευνα δεν δικαιολογεί προσβολή του φυσικού περιβάλλοντος κατά 
παραβίαση των ηθικών/δεοντολογικών κανόνων και των νόμων που ισχύουν για 
την προστασία του, καθώς και για τη διαχείριση των αποβλήτων. Κάθε έρευνα 
οφείλει να διεξάγεται με βάση την αρχή της περιβαλλοντικής ευθύνης και να 
ενισχύει την ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών βιοτεχνολογιών.  

4. Καμία έρευνα δεν δικαιολογεί προσβολή του πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως 
αυτό προστατεύεται από δεοντολογικούς κανόνες και την κείμενη νομοθεσία. 

5. Προστασία της ιδιωτικότητας  και των δεδομένων των προσώπων 
 α. Οι ερευνητές και οι ερευνητικές κοινότητες του Ε.Ι.Ε. δεσμεύονται για την  

προστασία της ιδιωτικής ζωής των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα, 
όπως και  για την προστασία αυτών κατά την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων τους. Οι εκτελούντες την επεξεργασία ερευνητές οφείλουν να 
επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς της 
επεξεργασίας, με τα μέσα επεξεργασίας που καθορίζει ο Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ι.Ε. και σύμφωνα με τις σχετικές 
διαδικασίες που ορίζονται από τα αρμόδια όργανα του Ε.Ι.Ε. Οποιασδήποτε 
άλλη επεξεργασία των δεδομένων για άλλους σκοπούς, ακόμη και 
παρεμφερείς, αποκλείεται. Το Ε.Ι.Ε., ως υπεύθυνος για την επεξεργασία 
φορέας, και οι εκτελούντες την επεξεργασία ερευνητές, δεσμεύονται να 
εφαρμόζουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την τήρηση της 
αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, τη διασφάλιση του κατάλληλου 
επιπέδου προστασίας και ασφάλειας κατά την επεξεργασία τους, την 
προστασία αυτών από καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση, κοινολόγηση ή διαβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο. Τα κατάλληλα 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση ψευδωνύμων, κωδικών ή άλλες 
μεθόδους που αποκλείουν εντελώς την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων 
υποκειμένων, στον βαθμό που η ταυτοποίηση δεν είναι αναγκαία για τους 
σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας.  

β. Οι εκτελούντες την επεξεργασία ερευνητές οφείλουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της  
επεξεργασίας, να συμμορφώνονται προς τις επιταγές του νομοθετικού 
πλαισίου περί προσωπικών δεδομένων, ιδίως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 
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2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - ΓΚΠΔ) 
(βλ. Παράρτημα) και τη συναφή νομοθεσία τόσο της Ελλάδος όσο και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προς τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (ΑΠΔΠΧ). 

γ. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο έρευνας που εκτελείται στο Ε.Ι.Ε. υπάρξει 
αίτημα από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για τη διαβίβαση δεδομένων σε χώρα 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει το αίτημα αυτό να συνοδεύεται από την 
αντίστοιχη τεκμηρίωση, δηλαδή επίσημη βεβαίωση, που να αναφέρει α) τον 
αριθμό της σύμβασης με τον αποδέκτη των δεδομένων στην τρίτη χώρα και β) 
ότι, από τη σύμβαση, αυτή προκύπτει η τήρηση των εγγυήσεων προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπει ο Κανονισμός της EE.  
Αν δεν υπάρχει τέτοια σύμβαση, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος οφείλει να 
αναφέρει τον λόγο, και υποχρεούται να προβλέψει ειδική συναίνεση των 
υποκειμένων που συμμετέχουν στην έρευνα για τη διαβίβαση των δεδομένων 
τους, υπό τον όρο ότι στο έντυπο της συναίνεσης θα υπάρχει ρητή 
πληροφόρηση ότι στην τρίτη χώρα (η οποία πρέπει να ονομάζεται) δεν 
ισχύουν οι εγγυήσεις προστασίας της ΕΕ.  

6. Οι ερευνητές/τριες οφείλουν να είναι ενήμεροι και να τηρούν, κατά τη 
διεξαγωγή της έρευνας, τις βασικές αρχές ηθικής της έρευνας και τους 
ειδικότερους κανόνες της επιστημονικής και επαγγελματικής δεοντολογίας του 
κλάδου τους.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Τήρηση κανόνων ασφάλειας 

 
1. Οι ερευνητές/τριες του Ε.Ι.Ε. οφείλουν να εφαρμόζουν όλους τους 

αναγνωρισμένους στο οικείο επιστημονικό πεδίο κανόνες ασφάλειας, τους 
κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας του Ε.Ι.Ε., τους Κανόνες Ασφάλειας Εργαστηρίων 
των Ινστιτούτων Χημικής Βιολογίας και Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας καθώς 
και όσους κανόνες και καλές πρακτικές ορίζονται ειδικά στις προβλέψεις που 
ακολουθούν (κανόνες για τη προστασία ανθρώπων, ζώων, φυσικού 
περιβάλλοντος, ειδικότερα για προστασία από ραδιενεργές ή άλλες επικίνδυνες 
ουσίες, κ.λ.π.). Σε περίπτωση που η τήρηση κανονισμών ασφαλείας εξαρτάται 
από θέματα υποδομών/εξοπλισμού ενημερώνουν τους αρμοδίους, ώστε να 
ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα. 

2. Οι ερευνητές/τριες του Ε.Ι.Ε. που ασκούν ρόλο Επιστημονικού Υπευθύνου σε 
ερευνητικά έργα/προγράμματα οφείλουν να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες 
σε αυτά, με πληρότητα και ειλικρίνεια, και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και 
επιβαλλόμενα επιστημονικά μέτρα για την προστασία της υγείας των 
συμμετεχόντων και εργαζομένων στα προγράμματα από ατυχήματα ή 
παρενέργειες που μπορούν να προκύψουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες 
τηςέρευνας.  

3. Ασφάλεια συστημάτων.  
Οι βασικές αρχές που οφείλουν να ενσωματώνουν όλα τα ασφαλή συστήματα 
είναι η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα:   
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Εμπιστευτικότητα: Τα δεδομένα πρέπει να μπορούν να παραμένουν 
εμπιστευτικά και να μην διαρρέουν. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται η πρόσβαση 
στα δεδομένα ώστε αυτή να γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα, καθώς 
επίσης και να λειτουργούν μηχανισμοί οι οποίοι θα ελέγχουν τη δημιουργία 
αντιγράφων, και θα καταγράφουν όλες τις προσπελάσεις στα δεδομένα.   
Ακεραιότητα: Το σύστημα πρέπει να εγγυάται την ακεραιότητα των δεδομένων, 
δηλαδή θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει με 
παρέμβαση χωρίς εξουσιοδότηση. Εάν έχει γίνει κάποια αλλαγή, θα πρέπει αυτή 
να μπορεί να ανιχνευθεί (π.χ. μέσω της δημιουργίας logs, τα οποία καταγράφουν 
όλες τις προσπελάσεις στα δεδομένα,  μέσω κρυπτογράφησης, η οποία μπορεί 
να εγγυηθεί το απόρρητο και την ακεραιότητά τους, κλπ.).  
Διαθεσιμότητα: Το σύστημα πρέπει να είναι διαθέσιμο στους χρήστες όταν το 
χρειάζονται. Εάν  ένα σύστημα παύει να είναι διαθέσιμο (π.χ. λόγω βλάβης ή 
κακόβουλης ενέργειας), θα πρέπει να μπορεί να επανέλθει σε κανονική 
λειτουργία σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή και να υποκατασταθεί όσο χρειάζεται 
(λ.χ. μέσω ενός εναλλακτικού συστήματος διαθέσιμου να αναλάβει λειτουργία, 
κατά την αρχή της αποκατάστασης της διαθεσιμότητας).  

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Σχέσεις μεταξύ ερευνητών 
 

1. Οι ερευνητές/τριες έχουν υποχρέωση αμοιβαίου σεβασμού και δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης. Στους νεότερους ερευνητές οφείλεται σεβασμός της 
προσωπικότητας και δίκαιη αξιολόγηση των ικανοτήτων τους. Οι ίδιοι έχουν, 
αντιστοίχως, υποχρέωση σεβασμού και αναγνώρισης της εμπειρίας των 
παλαιοτέρων.  

2. Η ατομική συμβολή κάθε ερευνητή σε συλλογικές ερευνητικές προσπάθειες 
πρέπει να αναγνωρίζεται. Η αποτύπωση αυτής της συμβολής με ακρίβεια, είτε σε 
επιστημονικές δημοσιεύσεις είτε σε οποιαδήποτε δημόσια παρουσίαση του 
ερευνητικού προγράμματος, αποτελεί δικαίωμα του ερευνητή. Η σχετική ευθύνη 
βαρύνει όλα τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και ιδίως τους επικεφαλής του 
προγράμματος/έργου.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Σεβασμός δικαιωμάτων τρίτων 
 

1. Οι ερευνητές/τριες του Ε.Ι.Ε., κατά τη διεξαγωγή των ερευνών τους, οφείλουν να 
δείχνουν τον προσήκοντα σεβασμό στην αξιοπρέπεια, την προσωπική αυτονομία 
και στα ατομικά δικαιώματα τρίτων προσώπων τα οποία εμπλέκονται στην 
ερευνητική δραστηριότητα. Οφείλουν σεβασμό στην ιδιωτική και την 
οικογενειακή τους ζωή και στις πεποιθήσεις και τις αξίες τις οποίες φέρουν. 
Απαιτείται να αποφεύγουν κάθε δυσμενή διάκριση προσώπων, στη βάση της 
εθνότητας, φυλής, εθνικής καταγωγής, γλώσσας, φύλου, θρησκείας, ιδιωτικής 
ζωής, σωματικής ικανότητας, κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, ή 
οποιουδήποτε άλλου  παράγοντα που δεν συνδέεται με την επιστημονική 
ικανότητα και ακεραιότητα.  
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2. Οι ερευνητές/τριες του Ε.Ι.Ε. οφείλουν να ενημερώνουν, με συνοπτικό μεν αλλά 
εύληπτο και όσο το δυνατόν πλήρη τρόπο, με ειλικρίνεια και επάρκεια, τα άτομα 
που πρόκειται να λάβουν μέρος στις έρευνές τους, για τους στόχους των 
τελευταίων. Η ενημέρωση γίνεται σε διαφανή, κατανοητή και εύκολα 
προσβάσιμη μορφή, με τρόπο που μπορεί να γίνει αντιληπτός και κατανοητός 
από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Οι πληροφορίες παρέχονται γραπτώς ή με 
άλλα μέσα, μεταξύ άλλων, εφόσον ενδείκνυται, ηλεκτρονικώς. Υποχρέωση 
ενημέρωσης υφίσταται επίσης προς άτομα τα οποία μπορεί μεν να μην 
συμμετέχουν στην έρευνα, επηρεάζονται όμως άμεσα από  τη διεξαγωγή της. 
Η συναίνεση των ατόμων που πρόκειται να συμμετάσχουν στην έρευνα πρέπει 
να παρέχεται κατά προτεραιότητα εγγράφως. Στις περιπτώσεις εκείνες που η 
παροχή έγγραφης συναίνεσης δεν είναι δυνατή, ή δεν είναι πρόσφορη λόγω του 
είδους της έρευνας ή ιδιαίτερων πολιτιστικών και άλλων χαρακτηριστικών των 
συμμετεχόντων στην έρευνα ατόμων ή ομάδων, η συναίνεση μπορεί 
αιτιολογημένα να παρέχεται με οποιαδήποτε σαφή θετική ενέργεια, η οποία να 
συνιστά ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει ένδειξη της 
συμφωνίας του υποκειμένου υπέρ της επεξεργασίας των δεδομένων που το 
αφορούν, για παράδειγμα με γραπτή δήλωση μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά 
μέσα ή μαγνητοφώνηση.   
Προκειμένου να ενισχυθεί το δικαίωμα στη λήθη στο επιγραμμικό περιβάλλον, 
καθώς και το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων, εάν υπάρξει σχετικό 
αίτημα από συμμετέχον στην έρευνα πρόσωπο, ο Εκτελών την επεξεργασία 
οφείλει να ενημερώνει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ώστε να διαγράφονται 
οποιοιδήποτε σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή τυχόν αναπαραγωγή των εν λόγω 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

3. Οι ερευνητές/τριες του Ε.Ι.Ε. αποδέχονται ότι η επιστημονική ευθύνη και 
ηκοινωνική ευθύνη απέναντι στους συνανθρώπους συνδέονται αναπόσπαστα.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Σεβασμός της πνευματικής ιδιοκτησίας 

 
1. Οι ερευνητές/τριες, κατά τη διεξαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας, 

οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους και να μη θίγουν με κανένα τρόπο 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.  

2. Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει, επίσημα ή ανεπίσημα, γνώση της προόδου ή 
του προϊόντος των ερευνών πριν από την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση των 
αποτελεσμάτων τους, οφείλει να τηρεί πλήρη εχεμύθεια και να απέχει από κάθε 
ενέργεια  εκμετάλλευσης της γνώσης ή του προϊόντος της έρευνας προς ίδιον 
όφελος.  

3. Οι επιστήμονες του Ε.Ι.Ε. αποκτούν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας επί του αντικειμένου της έρευνας που διεξάγουν και των προϊόντων 
αυτής αναλόγως του βαθμού συμβολής τους σε αυτήν και σύμφωνα με τις περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ε.Ι.Ε. 

4. Η διανοητική ιδιοκτησία περιλαμβάνει τα δικαιώματα της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας (εφευρέσεις, σήματα, σχέδια και υποδείγματα κλπ). καθώς και τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία εμπεριέχουν το δικαίωμα της 
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εκμετάλλευσης του ερευνητικού έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα 
της προστασίας του προσωπικού δεσμού με αυτό (ηθικό δικαίωμα).   

 
ΑΡΘΡΟ 9 

Έγγραφη δήλωση 
 

Οι ερευνητές/τριες, κατά την υποβολή προτάσεων ή αιτημάτων για την αποδοχή και 
υλοποίηση ερευνητικών έργων ή άλλης μορφής συμβάσεων για εκπόνηση έρευνας, 
δηλώνουν εγγράφως προς την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ι.Ε. ότι έλαβαν γνώση του 
παρόντος Κώδικα, αναλαμβάνουν δε την υποχρέωση συμμόρφωσης και τήρησης 
των προβλεπομένων σε αυτόν όρων και διατάξεων και την άμεση ενημέρωση για 
οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις επέρχονται στο ερευνητικό πρωτόκολλο 
κατά τη διάρκεια της έρευνας. 
Η παραπάνω αναφερόμενη υποχρέωση ισχύει και για ερευνητικές δραστηριότητες 
για τις οι οποίες δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του Εσωτερικού 
Κανονισμού ή αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε. υποβολή αντιστοίχου αιτήματος προς 
τις υπηρεσίες του Ιδρύματος (π.χ. έργα χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση). 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Χρήση εγκαταστάσεων και απασχόληση προσωπικού του Ε.Ι.Ε. 

 
Για τη διεξαγωγή της εξωτερικά χρηματοδοτούμενης έρευνας (μπορεί να) γίνεται 
χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Ε.Ι.Ε. Σε τέτοια περίπτωση δεν 
πρέπει να παρακωλύονται οι υπόλοιπες διαδικασίες και λειτουργίες και απαιτείται 
άδεια του οικείου οργάνου. Υπό την ίδια προϋπόθεση, καθώς και υπό τις εκ του 
νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις, μπορεί να ζητηθεί και η συμμετοχή και άλλων 
κατηγοριών προσωπικού του Ε.Ι.Ε. Η χρήση των εγκαταστάσεων και της ερευνητικής 
υποδομής του Ε.Ι.Ε. καθώς και η απασχόληση προσωπικού, γίνεται για σκοπούς του 
άρθρου 1. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Προβολή των ερευνών 

 
Πινακίδες, ανακοινώσεις και γενικά μέσα προβολής των ερευνητικών 
έργων/προγραμμάτων διαμορφώνονται και χρησιμοποιούνται με τρόπο που να 
εξυπηρετεί την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας ή του ευρύτερου κοινού, 
και όχι την επαγγελματική προβολή στην έρευνα κατά αθέμιτο τρόπο. Η αναφορά 
πιθανών  χορηγών σε δραστηριότητες ή έντυπα των ερευνητικών ομάδων πρέπει να 
γίνεται με προσοχή, ώστε να μη δημιουργεί σύγχυση ως προς το φορέα της 
έρευνας, να μην προκαλεί εντύπωση διαφήμισης συγκεκριμένου προϊόντος ούτε 
μόνιμης σύνδεσης του χορηγού με το Ε.Ι.Ε.   
 

ΑΡΘΡΟ 12 
Απασχόληση ερευνητών/τριών σε ερευνητικό έργο εκτός Ε.Ι.Ε. 

 
Οι ερευνητές/τριες Ε.Ι.Ε. οφείλουν να γνωστοποιούν στο αρμόδιο όργανο του Ε.Ι.Ε. 
τις προτάσεις τους για τη νόμιμη συμμετοχή τους σε ερευνητικά έργα με οικονομικό 



12 
Κώδικας ΗΔΕ/ΕΙΕ 2020, version 1.0, Ημερ. Έκδ.: 27.01.2021 

αντάλλαγμα τα οποία δεν υλοποιούνται στο ΕΙΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Εσωτερικού Κανονισμού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Ε. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) 

 
1. Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ε.Ι.Ε. 

συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4521/2018, άρθρα 
21-27 ώς ισχύει (βλ. Παράρτημα). Αποστολή της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχει, σε 
ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο, εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών 
έργων/προγραμμάτων που διεξάγονται στο Ε.Ι.Ε. Η Επιτροπή ελέγχει κατά 
πόσον ένα ερευνητικό έργο/πρόγραμμα διενεργείται με σεβασμό στην αξία των 
ανθρώπινων όντων και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους, 
στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα 
προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. 
Η Επιτροπή ελέγχει επίσης την τήρηση, στα πλαίσια των ερευνητικών 
έργων/προγραμμάτων, των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας 
της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.  

2. Η Ε.Η.Δ.Ε. αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και τα αντίστοιχα 
αναπληρωματικά τους.  Τα μέλη πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε 
θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα 
τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική. Τουλάχιστον 
δύο (2) εκ των μελών πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Ε.Ι.Ε. Τα γνωστικά 
αντικείμενα των μελών θα πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του 
δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Ιδρύματος.  

3. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. επιλέγονται ως εξής:  
 α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.Ε. καταρτίζει και δημοσιεύει στον 

διαδικτυακό τόπο του Ε.Ι.Ε. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
πλήρωση των θέσεων το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας 
κάθε μέλους. Στην πρόσκληση προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των μελών 
της Ε.Η.Δ.Ε. και εξειδικεύονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη της 
Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία του Ε.Ι.Ε. Οι υποψηφιότητες και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 
ηλεκτρονικά.  

 β. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.Ε. αξιολογεί τις υποψηφιότητες και 
αποφασίζει για τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. 

 γ. Η Ε.Η.Δ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ι.Ε. Στην απόφαση 
συγκρότησης της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής.  

4. Η διάρκεια της θητείας των μελών της  Ε.Η.Δ.Ε. είναι τριετής (3ετής), με 
δυνατότητα ανανέωσης για μια (1) ακόμα φορά.   

5. Εάν κάποιο μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. κωλύεται ή απουσιάζει από συνεδρίαση της 
Ε.Η.Δ.Ε. αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό του μέλος, ενώ εάν 
παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του, 
αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του 
μέλος.  
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6. Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει εάν συγκεκριμένο ερευνητικό 
έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο Ε.Ι.Ε. δεν αντιβαίνει στη νομοθεσία και 
συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της 
έρευνας, ως προς το περιεχόμενο και ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της. Η 
Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και:   

 α. την εγκρίνει ή   
 β. προβαίνει σε συστάσεις και εισηγείται την αναθεώρησή της, εφόσον 

προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα. Οι συστάσεις και οι εισηγήσεις 
πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες.   

7. α. Ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του Επιστημονικού Υπευθύνου, 
περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, 
όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα, ή 
δυνητικά συνεπάγονται επιπτώσεις στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτισμικό, 
υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε., σύμφωνα τους όρους και 
τις διαδικασίες που ορίζονται στονΚανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, ενώ 
το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Ε.Ι.Ε. εάν δεν λάβει 
προηγουμένως τη σχετική έγκριση.  

 β. Εκτός από τα ερευνητικά έργα της παραπάνω περίπτωσης 7α΄, η Ε.Η.Δ.Ε. 
μπορεί να εξετάσει, ύστερα από αίτηση ενδιαφερόμενου προσώπου ή 
καταγγελία, και άλλο ερευνητικό έργο, και να γνωματεύσει για θέματα ηθικής 
και δεοντολογίας που αφορούν εργασία προς δημοσίευση σε επιστημονικό 
περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή.  

8. Οι αποφάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. είναι δεσμευτικές για το Ε.Ι.Ε. 
9. Η Επιτροπή μπορεί να καλεί τους υπεύθυνους ερευνητές να καταθέσουν σε 

αυτή κάθε έγγραφο που κρίνει αναγκαίο, ή και να ζητά την αυτοπρόσωπη 
παρουσία τους για την παροχή διευκρινίσεων. Όταν υπάρχει σχετικό θέμα, στην 
Ε.Η.Δ.Ε. δύναται να καλούνται για να γνωμοδοτήσουν εξειδικευμένοι 
επιστήμονες στα οικεία γνωστικά αντικείμενα.  

10. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά τον μήνα, εκτός εάν δεν 
υπάρχουν θέματα προς συζήτηση, και, εκτάκτως, όταν ζητηθεί από τον/την 
Πρόεδρό της ή τον/την Πρόεδρο του Ε.Ι.Ε. Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί 
να γίνονται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.  

11. Η Επιτροπή αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της, 
αφού καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη ομοφωνίας.  

 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Άρθρο 14 
Υποχρεώσεις συνεργατών 

 
1. Οι συνεργάτες στην έρευνα οφείλουν:  

α.Να ασκούν την ερευνητική τους δραστηριότητα με κύριο σκοπό τη προαγωγή 
της επιστημονικής γνώσης και το όφελος του κοινωνικού συνόλου, 
β. Να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας που αναφέρονται στα ερευνητικά 
αντικείμενα, τις αρχές ηθικής, τους κανόνες ορθής πρακτικής στην έρευνα,  και 
τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός τους και του παρόντος Κώδικα, 
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γ. Να τηρούν τους Κανόνες Ασφαλείας ως αναφέρονται συνοπτικά στο άρθρο 5 
και εξειδικεύονται από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους, όπου απαιτείται. 

2. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, οι συνεργάτες απολαμβάνουν ελευθερία της 
έκφρασης και γνώμης. Οφείλουν ταυτοχρόνως να σέβονται τις κατευθύνσεις 
που επιβάλλονται για την οργάνωση και καθοδήγηση της ερευνητικής 
δραστηριότητας από τον υπεύθυνο της έρευνας.  

3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος από τους συνεργάτες στην έρευνα, ή 
η μη συμμόρφωσή τους προς τις σχετικές με την παράβαση των αρχών ηθικής 
και κανόνων δεοντολογίας υποδείξεις των υπευθύνων, μπορεί να συνεπάγεται 
την αντικατάστασή τους.  

 
Άρθρο 15 

Υποχρεώσεις Επιστημονικών Υπευθύνων 
 

1. Οι υπεύθυνοι της έρευνας οφείλουν, κατά τη διεξαγωγή της:  
α. Να τηρούν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τις θεμελιώδεις ηθικές 
αρχές, τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας, καθώς και τον παρόντα 
Κώδικα,  
β. Να παρακολουθούν την τήρηση των προαναφερθέντων κανόνων εκ μέρους 
των συνεργατών τους κατά την εκτέλεση της έρευνας, όπως αυτοί ορίζονται στο 
προηγούμενο άρθρο, και 
γ. Να τηρούν και να εποπτεύουν την τήρηση των Κανόνων Ασφάλειας (ως 
αναφέρονται συνοπτικά στο άρθρο 5) και να δίνουν εξειδικευμένες οδηγίες στα 
μέλη της ερευνητικής ομάδας, όπου απαιτείται. 

2. Οι υπεύθυνοι συλλογικής έρευνας δεν πρέπει να οικειοποιούνται ερευνητικά 
πορίσματα για δική τους ατομική προβολή, ή να εμφανίζουν πορίσματα της 
έρευνας ως ατομική τους εργασία.  

3. Στη συλλογική έρευνα, ο υπεύθυνος της ομάδας οφείλει να μεριμνά για την 
τήρηση των βασικών αρχών ηθικής και των κανόνων δεοντολογίας από όλα τα 
μέλη της ομάδας. Ο σεβασμός και η αναγνώριση της ατομικής συμβολής του 
κάθε ερευνητή και η τήρηση της αρχής της διαφάνειας και της αμοιβαίας 
ενημέρωσης αποτελούν υποχρέωση όλων των συμμετεχόντων στην έρευνα. Η 
ειλικρίνεια κατά τη δημοσίευση και την αναφορά επιστημονικών πορισμάτων, 
η ακεραιότητα ως προς την τήρηση υποσχέσεων και ανειλημμένων 
υποχρεώσεων, η εχεμύθεια ως προς τα δεδομένα που έχουν αποκαλυφθεί 
κατά τη διάρκεια κατ’ ιδίαν συναντήσεων, ή κατά την εξέταση υποβαλλομένων 
προς χρηματοδότηση προτάσεων ή εργασιών προς δημοσίευση, η κοινωνική 
υπευθυνότητα, η προστασία των εθελοντών και ο σεβασμός της 
προσωπικότητάς τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευάλωτες ομάδες, 
αποτελούν  βασικές αρχές ορθής ερευνητικής πρακτικής και πρέπει να 
τηρούνται από  όλους τους ερευνητές.  

4. Η τυχόν ανάθεση σε τρίτα πρόσωπα μέρους των ερευνητικών ή υποβοηθητικών 
της έρευνας εργασιών τελεί υπό την ευθύνη και την επίβλεψη του/της  
υπεύθυνου του ερευνητικού έργου. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός 
υπευθύνων, η τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος βαρύνει όλους εξίσου.    

5. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου από τους υπεύθυνους της 
έρευνας μπορεί να αποτελέσει λόγο για τη διακοπή του συγκεκριμένου 
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ερευνητικού έργου. Η διακοπή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ε.Ι.Ε., μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, 
η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής έγγραφης και ενυπόγραφης καταγγελίας. 
Πριν από οποιαδήποτε εισήγηση της Ε.Η.Δ.Ε., καλούνται ενώπιόν της τόσο ο 
καταγγέλλων όσο και ο/η υπεύθυνος της έρευνας, για να αναπτύξουν 
προφορικά ή και εγγράφως τις απόψεις τους σχετικά με την καταγγελία. 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Άρθρο 16 
Έρευνα με αντικείμενο τον άνθρωπο 

 
1. Η έρευνα σε άνθρωπο έχει βασικό στόχο την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία  

ασθενειών, τη διαφύλαξη και την προαγωγή της υγείας και γενικά τη βελτίωση 
της ζωής πρώτα του ίδιου και, κατ’ επέκταση, του κοινωνικού συνόλου. Η 
ιδιαιτερότητα και η βαρύνουσα σημασία της έρευνας στον άνθρωπο 
επιβάλλουν την χάραξη ορισμένων ιδιαίτερων κανονιστικών κατευθύνσεων. 

2. Καμία έρευνα, βιολογική, ιατρική, ψυχολογική, κοινωνική ή παιδαγωγική σε 
άνθρωπο δεν μπορεί να διεξαχθεί χωρίς προηγούμενη διεξοδική ενημέρωση 
και συναίνεση του συμμετέχοντος προσώπου για το σκοπό, την έκταση και τους 
πιθανούς κινδύνους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Κώδικα.  

3. Απαιτείται συναίνεση των ατόμων που συμμετέχουν σε ένα ερευνητικό έργο, 
τα οποία πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για τη μεθοδολογία που θα 
χρησιμοποιηθεί, για τους σκοπούς της έρευνας και για τους πιθανούς 
κινδύνους, τυχόν επιβάρυνση ή δυσφορία (βλ. άρθρο 7, παρ. 2 του παρόντος 
Κώδικα) («ενήμερη συναίνεση»). Όσοι εκ του νόμου δεν είναι ικανοί για 
δικαιοπραξία καθώς και οι ανήλικοι επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε έρευνα 
μετά από έγγραφη συναίνεση των νομίμων αντιπροσώπων τους, η οποία 
δίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στονΝ. 2619/1998 (Κύρωση της 
Σύμβασης του Οβιέδο) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) (βλ. 
Παράρτημα) σχετικά με  τη γνώμη των ίδιων και την ελεύθερη ανάκληση της 
συναίνεσης οποτεδήποτε. Ανεξαρτήτως της λήψης συναίνεσης των νομίμων 
αντιπροσώπων των ατόμων που δεν είναι ικανά για δικαιοπραξία και των 
ανηλίκων, ο ερευνητής έχει υποχρέωση ενημέρωσης και προσπάθειας λήψης 
συναίνεσης από τα άτομα αυτά ανάλογα με την κατάστασή τους, όπως 
περιγράφεται αναλυτικότερα στην παρ. 18 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, 
στην περίπτωση ενηλίκου ατόμου που δεν διαθέτει την ικανότητα συναίνεσης 
εξαιτίας διανοητικής αναπηρίας, νόσου ή για παρεµφερείς αιτίες, το 
ενδιαφερόµενο άτοµο θα λαµβάνει, στο µέτρο του δυνατού, µέρος στη 
διαδικασία εξουσιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2619/1998, 
άρθρο 6. 
Δικαίωμα στη λήθη ή τη διαγραφή των δεδομένων τους έχουν όλα τα  πρόσωπα 
που συμμετέχουν σε έρευνα.  

4. Η συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης των συμμετεχόντων δεν εγγυάται πάντοτε, 
ούτε κατ’ αποκλειστικότητα, την προστασία των ενδιαφερομένων προσώπων. 
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Σημαντικό μέρος της ευθύνης για την προστασία τους παραμένει στους 
αρμόδιους  του σχεδιασμού και της διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας ή 
κλινικής μελέτης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να αποφασίσουν από ποιους 
χώρους και περιβάλλοντα θα αναζητήσουν εθελοντές και θα διεξάγουν την 
έρευνα. Σε ορισμένα  περιβάλλοντα και καταστάσεις επικρατούν συνθήκες που 
εξ αντικειμένου μπορεί να επηρεάσουν καθοριστικά τη βούληση του προσώπου 
και κατά συνέπεια, να περιορίσουν την ελευθερία και τον αυτοπροσδιορισμό 
του, όπως για παράδειγμα κράτηση σε σωφρονιστικά καταστήματα, νοσηλεία 
σε ψυχιατρικά ιδρύματα ή ακόμη και σε μονάδες εντατικής θεραπείας και 
αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, διαβίωση σε οίκους ευγηρίας ή σε 
χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, σε συνθήκες 
ενδοοικογενειακής, κοινωνικής ή πολιτικής βίας, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
εξαιτίας φυσικών ή καταστροφών κλπ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ερευνητές 
έχουν αυξημένες ευθύνες και οφείλουν αιτιολογημένα και εμπεριστατωμένα 
να τεκμηριώσουν ότι διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις ώστε οι συμμετέχοντες 
στην έρευνα δεν εκπίπτουν σε απλά «μέσα» πειραματισμού και έρευνας.   

5. Δεν επιτρέπεται, κατά την έρευνα ή με πρόσχημα την έρευνα, η οικονομική ή 
άλλη εκμετάλλευση του ανθρώπινου σώματος, από τα όργανα ως το γονιδίωμα 
του κυττάρου, καθώς και οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη εκμετάλλευση των 
προσώπων που συμμετέχουν σε αυτήν, από τους ερευνητές.  

6. Η χρηματοδότηση της έρευνας από ιδιωτικούς επιχειρηματικούς φορείς (π.χ. 
φαρμακευτική ή διαγνωστική εταιρεία, ή εταιρεία παραγωγής ή εμπορίας 
μηχανολογικού ή άλλης φύσεως εξοπλισμού ή προϊόντων και εφαρμογών), 
επιτρέπεται μόνο εφόσον η έρευνα υλοποιείται σε συμφωνία με τις διατάξεις 
του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Ε.Ι.Ε. 

7. Δεν επιτρέπεται η πρόκληση νόσου, πόνου ή σωματικής και ψυχικής δυσφορίας 
ή η παράταση ή η επιδείνωση υφισταμένης νόσου, πόνου ή σωματικής και 
ψυχικής δυσφορίας, για ερευνητικούς σκοπούς.  

8. Οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως πριν, κατά και μετά την 
έρευνα, τις αρχές της προστασίας και της ακεραιότητας των προσωπικών 
δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, καθώς και  την 
ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία αυτών.  Η εκάστοτε έρευνα διεξάγεται 
σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες του ΓΚΠΔ και της ελληνικής  
νομοθεσίας. 

9. Στα εργαστήρια στα οποία διενεργείται έρευνα σε μικροοργανισμούς - μεταξύ 
των οποίων και σε γενετικά τροποποιημένους - που είναι δυνατό να 
προκαλέσουν οποιαδήποτε μόλυνση, αλλεργία ή τοξικότητα, ή μπορούν να 
αναπαράγονται ή να μεταφέρουν γενετικό υλικό, πρέπει να τηρούνται οι 
διατάξεις της νομοθεσίας. Οι μικροοργανισμοί, βάσει επικινδυνότητας, 
κατατάσσονται σε 4 ομάδες σύμφωνα με την Οδηγία 90/679/ΕΟΚ και η έρευνα 
σε αυτούς διενεργείται σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια. 

10. Η Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί ερευνητικές προτάσεις που, κατά δήλωση του 
Επιστημονικού Υπευθύνου, περιλαμβάνουν μελέτες ή δοκιμές σε ανθρώπους 
(Ν. 4521/2018, άρθρο. 23, παρ.2α ), χωρίς να υποκαθιστά το αρμόδιο 
Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου όπου θα διενεργείται η μελέτη (αν 
αυτό ισχύει). Η Ε.Η.Δ.Ε. λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη τυχόν προηγούμενη 
τεκμηριωμένη αξιολόγηση του τελευταίου για συγκεκριμένη κλινική δοκιμή και 
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ελέγχει εάν η υποβαλλόμενη πρόταση καλύπτεται από την άδεια του 
Επιστημονικού Συμβουλίου.   

11. Η έρευνα σε ανθρώπινα έμβρυα διέπεται από τους κανόνες της νομοθεσίας. Για 
την έρευνα χρησιμοποιούνται πλεονάζοντες ανθρώπινοι γαμέτες, ζυγώτες και 
γονιμοποιημένα ωάρια που έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με το 
άρθρο 1459 Α.Κ. Η έρευνα στον τομέα αυτό διενεργείται προκειμένου να 
διευρυνθεί η γνώση για την ανθρώπινη αναπαραγωγή, να βελτιωθούν οι 
μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας της υπογονιμότητας, καθώς και του ελέγχου 
της γονιμότητας (αντισύλληψης), να εντοπισθούν τα αίτια των αποβολών και να 
αναπτυχθούν τρόποι αντιμετώπισής τους, να αναπτυχθούν τεχνικές ελέγχου και 
θεραπείας των γενετικών νόσων και των συγγενών ανωμαλιών, να μελετηθεί η 
βιολογία των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων και οι πιθανές θεραπευτικές 
χρήσεις τους. Η έρευνα διενεργείται ύστερα από άδεια της Ε.Η.Δ.Ε., έγγραφη 
συναίνεση των δοτών, προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα σε ζωικά πρότυπα, 
εκτός αν αυτό δεν είναι επιστημονικά εφικτό, και άδεια της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Οι ερευνητές δεσμεύονται από τις 
αρχές της συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης των δοτών των γαμετών, καθώς και 
της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται 
σε επεξεργασία.  

12. Στις κοινωνικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής έρευνας στο 
πλαίσιο ευρύτερου διεπιστημονικού ερευνητικού έργου οι ερευνητές οφείλουν 
να σέβονται τις πολιτισμικές και ατομικές διαφορές ρόλων και θέσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και όσων οφείλονται στην ηλικία, στο φύλο, στη φυλή, 
στη μειονότητα, στην εθνική προέλευση, στη θρησκεία, στις σεξουαλικές 
προτιμήσεις, στην αναπηρία, στη γλώσσα και στο κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο. Είναι ευαίσθητοι στις πραγματικές ή προσλαμβανόμενες ιεραρχήσεις 
και ανισότητες σχέσεων μεταξύ ερευνητών και συμμετεχόντων στην έρευνα και 
διασφαλίζουν τις απαραίτητες θεωρητικές, μεθοδολογικές και ερευνητικές 
προϋποθέσεις για την ανάδειξη του γνήσιου λόγου και της οπτικής των 
συμμετεχόντων στην έρευνα. Δεν εκμεταλλεύονται πρόσωπα με τα οποία έχουν 
συμβουλευτική ή άλλη παρόμοια σχέση που εξ αντικειμένου δημιουργεί σχέση 
ανισότητας (π.χ. ασθενείς, πελάτες κλπ) και αποφεύγουν την με οποιοδήποτε 
τρόπο πρόκληση βλάβης ή έκθεση σε κίνδυνο των συμμετεχόντων στην έρευνα.  
Δημιουργούν, διατηρούν, διανέμουν, φυλάσσουν, συντηρούν και διαθέτουν 
αρχεία και δεδομένα που σχετίζονται με την έρευνά τους, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία και με τον παρόντα Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας. 

13. Η έρευνα στον αθλητισμό θα πρέπει να διέπεται από τα Ολυμπιακά ιδεώδη. 
Δεν επιτρέπεται η χρήση μεθόδων που αντιβαίνουν τους ισχύοντες 
κανονισμούς για την αύξηση της αθλητικής απόδοσης.  

14. Η διεξαγωγή έρευνας στα σχολεία της Ελληνικής Επικράτειας απαιτεί 
γνωμοδότηση του Τμήματος Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας  του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

15. Η έρευνα σε πτώμα μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγγραφη συγκατάθεση των 
οικείων. Εάν πρόκειται για αζήτητο πτώμα, η έρευνα δεν μπορεί να αρχίσει πριν 
περάσουν τουλάχιστον 10 ημέρες από τον θάνατο. 

16. Σε ενδεχόμενες έρευνες σε κρατουμένους, οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν τις 
ειδικές διατάξεις που ισχύουν για αυτούς (Σωφρονιστικός Κώδικας), 
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λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις επιταγές του Κώδικα Δεοντολογίας της 
Εγκληματολογίας. Δεν επιτρέπονται σε καμία περίπτωση πειράματα που 
αποβλέπουν στην αναζήτηση μεθόδων ανάκρισης ή άλλων μέσων,  που μπορεί 
να προκαλέσουν κινδύνους στη σωματική και ψυχική τους υγεία, ή να μειώσουν 
την ηθική τους υπόσταση και να προσβάλλουν την ανθρώπινη ιδιότητά τους. 

17. Η έρευνα σε παιδιά, ανήλικους και άλλες ευάλωτες ομάδες πρέπει να είναι 
ειδικά αιτιολογημένη και τα αποτελέσματά της να μην μπορούν να παραχθούν 
με άλλο τρόπο ή με τη συμμετοχή άλλων ομάδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα από τους ερευνητές για την προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών, των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων, όταν 
κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή τους σε ερευνητικά  προγράμματα.  

18. Ειδικά όσον αφορά έρευνες σε παιδιά, πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες που συνοψίζουν βασικά σημεία του Κώδικα 
Δεοντολογίας στην Έρευνα με Παιδιά που εξέδωσε η Εταιρεία για την Έρευνα 
στην Ανάπτυξη του Παιδιού [Society for Research in Child Development (SRCD), 
https://www.srcd.org/about-us/ethical-standards-research) (βλ. Παράρτημα). 
Μεταξύ άλλων: 
α. Οι ερευνητές δεν μπορούν να χρησιμοποιούν καμία ερευνητική διαδικασία η 
οποία δύναται να είναι επιζήμια για το παιδί είτε σωματικά είτε ψυχολογικά. 
Όσο μικρά και αν είναι τα παιδιά, τα δικαιώματά τους υπερισχύουν των 
δικαιωμάτων του ερευνητή.   
β. Για τη συμμετοχή παιδιών και ανηλίκων σε έρευνα απαιτείται ενήμερη 
συναίνεση των γονέων ή των ατόμων που ασκούν την επιμέλειά τους ή όσων 
ενεργούν στη θέση των γονέων (π.χ. διευθυντές ιδρυμάτων κ.λπ.), η οποία θα 
πρέπει να αποκτάται γραπτώς και με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. 
Ανεξαρτήτως της λήψης συναίνεσης από τους νομίμους αντιπροσώπους, η 
γνώµη του ανηλίκου θα πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη σαν αυξανόµενος 
καθοριστικός παράγοντας σε αναλογία µε την ηλικία και το βαθµό ωριµότητάς 
του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2619/1998, άρθρα 6 και 17. Ο ερευνητής 
οφείλει να ενημερώσει το παιδί για όλα τα χαρακτηριστικά της έρευνας τα 
οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προθυμία του να συμμετάσχει, και να 
απαντήσει στις ερωτήσεις του με όρους που να ανταποκρίνονται στο επίπεδο 
κατανόησής του. Σαν συναίνεση εκ μέρους του παιδιού θεωρείται κάποιας 
μορφής συμφωνία για την συμμετοχή του, χωρίς απαραιτήτως κατανόηση της 
σημασίας της έρευνας στον βαθμό που απαιτείται για να χορήγηση ενήμερης 
συναίνεσης. Ο ερευνητής θα πρέπει να σέβεται την ελευθερία του παιδιού να 
επιλέξει τη συμμετοχή του ή όχι στην έρευνα, καθώς και να διακόψει τη 
συμμετοχή του ανά πάσα στιγμή. Εάν οι συμμετέχοντες είναι ηλικίας άνω των 7 
ετών, θα πρέπει εκουσίως να συμφωνήσουν να λάβουν μέρος στην έρευνα.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, άρθρο 8, παρ. 
1), για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου ηλικίας 
16 χρονών ή περισσότερο απαιτείται η ενήμερη συναίνεσή του, ενώ για 
μικρότερη ηλικία απαιτείται η συναίνεση του κηδεμόνα. 
γ. Όταν πρόκειται για έρευνα με βρέφη, οι ερευνητές θα πρέπει να  δώσουν 
όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις προς τους γονείς, και να είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητοι στους δείκτες δυσφορίας των βρεφών, προκειμένου να λάβουν τη 
συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης των γονέων.  

https://www.srcd.org/about-us/ethical-standards-research
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δ.Πρέπει επίσης να υπάρχει ενήμερη συναίνεση οποιουδήποτε προσώπου του 
οποίου η συναλλαγή με το παιδί αποτελεί αντικείμενο της μελέτης (π.χ. 
εκπαιδευτικών).  
ε. Οι προσωπικές πληροφορίες που δίνονται από τους συμμετέχοντες στη 
διάρκεια της έρευνας πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικές. Η  ανωνυμία των 
συμμετεχόντων θα πρέπει να διατηρείται και δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση 
καμίας πληροφορίας για την οποία δεν υπάρχει έγκριση.   

19. Όσοι ερευνητές επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα υποκειμένων που 
συμμετέχουν σε έρευνα, και οι ίδιοι δεν δεσμεύονται από το κατά νόμον 
απόρρητο ούτε τελούν σε σχέση εξάρτησης με το Ε.Ι.Ε., δηλαδή όσοι δεν είναι 
λειτουργοί ή υπάλληλοι του Ε.Ι.Ε. ούτε συνδέονται με αυτό ως προς την 
πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας με σχέση εργασίας (όχι έργου ή 
παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ.), συνάπτουν με το Ε.Ι.Ε. πρόσθετο 
Συμφωνητικό Όρων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 
 

Άρθρο 17 
Έρευνα με αντικείμενο ζώα 

 
1. Οι πειραματισμοί που γίνονται στο πλαίσιο έρευνας στην οποία 

χρησιμοποιούνται ζώα διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στα 
πειράματα που ωφελούν τον άνθρωπο, και σε αυτά που πραγματοποιούνται 
προς όφελος των ζώων. Στην πρώτη κατηγορία, περιλαμβάνονται έρευνες που 
έχουν ως βασικούς στόχους τη μελέτη, πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, τον 
έλεγχο φαρμάκων, την παραγωγή διαγνωστικών προϊόντων, την προαγωγή της 
υγείας του ανθρώπου, τη γνώση μηχανισμών λειτουργίας του ανθρώπινου 
οργανισμού (βασική έρευνα), κλπ.  Στη δεύτερη κατηγορία, περιλαμβάνονται 
πειραματισμοί που αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής των ίδιων των ζώων.  

2. Σύμφωνα με τις αρχές προστασίας ζώων, η έρευνα θα πρέπει να έχει ως 
γνώμονα την ηθική μεταχείριση των ζώων, όπως και την επιλογή του 
κατάλληλου για πειραματικούς σκοπούς είδους ζώου.   

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή  χρησιμοποίηση των ζώων για 
πειραματικούς σκοπούς είναι η γνώση των μορφολογικών και φυσιολογικών 
χαρακτηριστικών, καθώς και των «ζωοτεχνικών» απαιτήσεών τους. Έτσι η 
στέγαση, η διατροφή και η περιποίηση πρέπει να είναι ανάλογες με τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις των ζώων.   

4. Η χρήση των ζώων για πειραματικούς σκοπούς διέπεται από τη βασική αρχή των 
«3 Rs» (Replacement, Reduction, Refinement). Σύμφωνα με την αρχή της 
Αντικατάστασης (Replacement), η έρευνα σε ζώα δικαιολογείται μόνον όταν δεν 
υπάρχουν άλλες εναλλακτικές μέθοδοι, επιπλέον δε πρέπει να γίνεται 
προσπάθεια αντικατάστασης ζώων με άλλους κατώτερους οργανισμούς που 
έχουν λιγότερο ανεπτυγμένο νευρικό σύστημα και βιώνουν λιγότερο τον πόνο, 
όπως φυτά, μικροοργανισμοί και μετά ζωα.  Όταν τα ζώα δεν είναι δυνατόν να 
αντικατασταθούν, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη Μείωση του 
αριθμού τους (Reduction). Ο σχεδιασμός του πειράματος θα πρέπει να είναι 
τέτοιος, ώστε να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα με την χρήση του μικρότερου 
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δυνατού αριθμού ζώων. Η Τελειοποίηση των μεθόδων (Refinement) επιβάλλει 
την ελαχιστοποίηση πόνου και ταλαιπωρίας στα ζώα.   

5. Η έρευνα σε ζώα διέπεται από τους κανόνες που περιγράφονται στο Π.Δ. 56/30-
04-2013 (βλ. Παράρτημα) - το οποίο  προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία στην 
Οδηγία 2010/63/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
22ας  Σεπτεμβρίου 2010 (L 276/33/20.10.2010) «σχετικά με την προστασία των 
ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς» -  καθώς και τις 
διατάξεις του Ν. 4521/2018, άρθρο. 23, παρ.2α (βλ. Παράρτημα).   
Όσον αφορά έργα που περιλαμβάνουν πειράματα με τη χρήση ζωικών 
προτύπων και απαιτούν έγκριση από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο όργανο του 
Ε.Ι.Ε. και το οποίο περιλαμβάνει εξειδικευμένους επιστήμονες για να κρίνουν 
θέματα ηθικής και δεοντολογίας (π.χ. την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων 
του άρθρου 37 του Π.Δ. 56/30-04-2013), η Ε.Η.Δ.Ε. δέχεται την τεκμηριωμένη 
εισήγηση του εξειδικευμένου οργάνου και ελέγχει αν η υποβαλλόμενη 
ερευνητική πρόταση καλύπτεται από την έγκριση του αρμόδιου οργάνου. Η 
απόφαση της Ε.Η.Δ.Ε. δεν υποκαθιστά την αδειοδότηση που προβλέπει το Π.Δ. 
56/2013.  
 

 
Άρθρο 18 

Έρευνα σχετικά με το φυσικό, οικιστικό και πολιτισμικό περιβάλλον 
 

1. Κάθε  έρευνα σχετικά με το περιβάλλον πρέπει να διεξάγεται με φροντίδα για 
την προστασία του και σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των 
βιολογικών πόρων με βάση την αρχή της αειφορίας.  

2. Η πρόσβαση στους βιολογικούς πόρους θα πρέπει να γίνεται με βάση την εθνική 
νομοθεσία και τις διεθνείς συνθήκες και μετά την εξασφάλιση τυχόν 
απαιτούμενων αδειών από τους αρμόδιους φορείς.  

3. Έρευνες που μπορεί να επηρεάζουν τη βιολογική ποικιλότητα πρέπει να 
διενεργούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα 
(Σύμβαση του Rio de Janeiro) και το συνοδευτικό πρωτόκολλο της Καρθαγένης 
για τη βιοασφάλεια, όπως ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 
2204/1994 (βλ. Παράρτημα).   

4. Η έρευνα σε γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και μικροοργανισμούς 
πρέπει να διεξάγεται με βάση τις προβλέψεις της Κοινοτικής Οδηγίας  2001/18, 
όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Υ.Α. 38639/2017 και 
εκείνες της Κοινοτικής Οδηγίας 1998/81, για την περιορισμένη χρήση γενετικά 
τροποποιημένων μικροοργανισμών, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική 
νομοθεσία με την Υ.Α. ΗΠ/11648/1943/2002 (βλ. Παράρτημα).  

5. Για τη χρήση, διακίνηση και αποκομιδή, μετακίνηση ραδιενεργών ουσιών 
απαιτείται ειδική άδεια της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτεδιατάξεις 
(Ν. 1733/1987, 2480/1997, Ν. δ. 854/1971, Π. Δ. 22/1997). 

6. Σε περίπτωση χρήσης ιοντιζουσών ή μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών πρέπει να 
λαμβάνονται τα ειδικά μέτρα προστασίας τόσο για τους ερευνητές όσο και για 
τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με τη νομοθεσία.  
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7. Καμία έρευνα δεν δικαιολογεί προσβολή του περιβάλλοντος κατά παράβαση 
των νόμων που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του, καθώς και για τη 
διαχείριση των αποβλήτων.  

8. Καμία έρευνα δεν δικαιολογεί προσβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς κατά 
παράβαση της νομοθεσίας (Ν. 3028/2002). Επίσης οι ερευνητές οφείλουν να 
σέβονται το πολιτισμικό περιβάλλον και τα υλικά πολιτισμικά αγαθά και να 
φροντίζουν για την αβλαβή χρήση τους κατά τη διάρκεια των ερευνών. Ως 
πολιτισμικά αγαθά εννοούνται οι αρχαιολογικοί χώροι και τα νεότερα μνημεία, 
τα αρχαιολογικά ή άλλα πολιτισμικά τεκμήρια και τα έργα Τέχνης, τα δημόσια 
και ιδιωτικά Αρχεία και η βιβλιακή κληρονομιά. 

9. Κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων στο πλαίσιο μιας έρευνας πρέπει να 
τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας του Επαγγελματικού Κώδικα που εκδόθηκε 
βάσει των άρθρων 24 και 26 του από 27-11/14- 12-1926 Π. Δ. “Περί 
κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων 
διατάξεων”.  

 
 

Άρθρο 19 
Υποχρεώσεις  του Ερευνητικού Οργανισμού – Ε.Ι.Ε. 

 
1. Το Ε.Ι.Ε., δια των αρμοδίων οργάνων του, εγγυάται την ανεξαρτησία των 

ερευνητών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος. Είναι υπεύθυνο για τη 
διαφάνεια ως προς τους οικονομικούς πόρους του, ιδιαίτερα τους όρους 
αποδοχής ιδιωτικής χρηματοδότησης.  

2. Στο πλαίσιο των εγγυήσεων της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας των 
ερευνητών, το Ε.Ι.Ε. οφείλει να προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα των 
τελευταίων. Μεριμνά επίσης για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, τόσο για 
την προστασία των ιδίων των ερευνητών όσο και για την προστασία της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, σε σχέση με έρευνες που διεξαγόνται 
στις εγκαταστάσεις του. 

3. Το  Ε.Ι.Ε.  οφείλει να παρέχει υποστήριξη για τη συνεχή κατάρτιση των 
ερευνητών του, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσής τους στις αρχές 
ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και εκείνες της επιστημονικής 
ακεραιότητας, καθώς και να διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο την 
ενημέρωσή τους για τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις.  

4. Το Ε.Ι.Ε. μεριμνά για τη διάχυση των γνώσεων που παράγονται, στο πλαίσιο των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων του, προς τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. 
Μεριμνά επίσης, σε συνεργασία με τους ερευνητές του, για τη μετάδοση των 
παραγόμενων γνώσεων στο ευρύτερο κοινό, με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά 
τρόπο υπεύθυνο, γεγονός που συμβάλλει στην κοινωνική αξιοποίηση της 
επιστήμης και, μέσω αυτής,  στην κοινωνική πρόοδο και στη βελτίωση της 
ποιότητας της ανθρώπινης ζωής.    
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Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-

λες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άρθρο 1

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

1. Ιδρύεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως νομικό πρόσωπο δη-
μοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του Συντάγματος και την περίπτωση α’ της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), με έδρα το 
Αιγάλεω. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά 
(Τ.Ε.Ι. Πειραιά), με έδρα τον Πειραιά, και το Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (Τ.Ε.Ι. Αθηνών), με έδρα 
το Αιγάλεω, συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την 
ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση 
κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. Η ίδρυση του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση 
των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ανα-
πτυξιακών αναγκών της χώρας, οι οποίες συνδέονται 
ιδίως με τα εξής γνωστικά πεδία:

α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες,
β) Επιστήμες Μηχανικού,
γ) Επιστήμες Τροφίμων,
δ) Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας,
ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.
2. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την ίδρυσή 

του υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση 
σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε 
όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων, 
χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος 
υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προ-
σώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας 
για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία 
και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών των συγχω-
νευόμενων Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα 

με το άρθρο 4, Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται 
στα αντίστοιχα Τμήματα. Αν ο εξοπλισμός, τα εργαστή-
ρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τμήμα 
Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 
στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Το-
πογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 
στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ή 
στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, 
μεταφέρονται σε ένα από τα αντίστοιχα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση 
της Διοικούσας που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Αττικής συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, 
χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης 
για καθεμία από αυτές.

3. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στο Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής, με συνένωση των Μονάδων 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξής τους και 
εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου, ο οποίος 
υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά 
και εμπράγματα και τις υποχρεώσεις τους και ο οποίος 
συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα/ προγράμματα που 
αυτοί έχουν αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρη-
ματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμ-
βάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 2

Σχολές και Τμήματα

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής 
Σχολές και Τμήματα:

α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα 
Τμήματα: 

αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 
ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής, 
γγ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγω-

γής, 
δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,
ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,
ηη) Πολιτικών Μηχανικών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Κέντρου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες γίνεται η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση 
Ε.Ε.Τ.Π. στο ερευνητικό κέντρο. 

11. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του 
ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση ο ανωτέρω Υπουργός ορίζει 
τον αριθμό των μελών των ΤΕΣ, τον πρόεδρο, τον αντι-
πρόεδρο, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους, 
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση 
και λειτουργία τους. Ο αριθμός των μελών δεν απαιτεί-
ται να είναι ίδιος για όλα τα ΤΕΣ. Σε κάθε περίπτωση, τα 
τακτικά μέλη των ΤΕΣ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 
δέκα (10).»

12. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4429/ 
2016 (Α’ 199), όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρ-
θρου 28 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), προστίθενται τα εξής:

«Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Υπουργείου 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο Γενικός Γραμμα-
τέας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) ορίζει το Τμήμα 
της Γ.Γ.Ε.Τ. που ασκεί την εν λόγω αρμοδιότητα καθώς 
και κάθε σχετικό θέμα.»

13. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης 
του Ιδρύματος είναι ετήσιος και ασκείται από δύο (2) 
ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται με ισάριθμους ανα-
πληρωτές με απόφαση του Διευθυντή του ΕΛΙΔΕΚ και 
ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης 
βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ετήσια 
έκθεση. Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Με απόφαση του 
Υπουργού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος 
έλεγχος.»

14. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4429/ 
2016 (Α’ 199) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η απόφαση αφορά το επόμενο οικονομικό έτος. 
Εφόσον, έως το τέλος Οκτωβρίου, το Επιστημονικό Συμ-
βούλιο δεν υποβάλει πρόταση, ο Υπουργός εκδίδει την 
απόφαση κατανομής πόρων χωρίς την πρόταση.»

15. Οι περιπτώσεις γ’ και δ’ της παρ. 9 του άρθρου 8 του 
ν. 4429/2016 (Α’ 199), αντικαθίστανται ως εξής:

«γ. Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτροπές 
ενστάσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων και την 
επιλογή των τελικών δικαιούχων και εποπτεύει την ορθή 
λειτουργία τους, με γνώμονα τις αρχές της αξιοκρατίας 
και διαφάνειας. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου 
δεν δύνανται να μετέχουν στις επιτροπές αυτές.

δ. Επιλέγει τον Διευθυντή και εγκρίνει την επιλογή των 
Αναπληρωτών Διευθυντών.»

16. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4429/ 
2016 (Α’ 199) προστίθεται η εξής φράση:

«Ο διορισμός των αναπληρωτών Διευθυντών πραγ-
ματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ΠΥΣ 
33/2006 (Α’ 280).»

17. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4429/ 
2016 (Α’ 199), προστίθενται οι εξής περιπτώσεις:

«η. Εκδίδει τις αποφάσεις χρηματοδότησης, μετά την 
αξιολόγηση από τις οικείες επιτροπές.

θ. Αποφασίζει έκτακτους διοικητικούς και επιτόπιους 
ελέγχους των δράσεων που χρηματοδοτεί και συγκροτεί 
τα όργανα διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου της εκτέ-
λεσης των εγκεκριμένων πράξεων.

ι. Εισηγείται προς το Επιστημονικό Συμβούλιο και τη 
Γενική Συνέλευση συνεργασίες και συμπράξεις του ΕΛΙ-
ΔΕΚ με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της 
ημεδαπής και της αλλοδαπής.»

18. Οι δαπάνες όλων των δράσεων Ευρωπαϊκών δι-
κτύων ERANET, καθώς και άλλων δράσεων κοινού προ-
γραμματισμού και υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας (ΕΧΕ) που προκηρύσσονται και υλοποιούνται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 
2014-2020 είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημο-
σίευσης της αντίστοιχης ευρωπαϊκής προκήρυξης. Η 
διάταξη ισχύει αναδρομικά από την έναρξη της προ-
γραμματικής περιόδου 2014-2020.

19. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4485/ 
2017 (Α’ 114) προστίθεται η φράση: «Για τη συμμετοχή 
σε έργα/προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. δεν απαιτείται προ-
ηγούμενη άδεια υπηρεσιακού συμβουλίου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 21
Σύσταση - σκοπός

1. Συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαι-
δευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και σε κάθε ερευνητικό και τεχνο-
λογικό κέντρο του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (εφεξής 
ερευνητικό φορέα) Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας 
της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.). 

2. Σκοπός των Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχουν σε ηθικό και 
δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνη-
τικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευ-
νητικούς φορείς. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό 
έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπι-
νων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμε-
τέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδο-
μένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 
Οι Επιτροπές ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά 
παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας 
και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Άρθρο 22
Σύνθεση - θητεία

1. Οι Ε.Η.Δ.Ε. αποτελούνται από πέντε (5) ή επτά (7) 
τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους. Ο αριθμός των 
μελών των Ε.Η.Δ.Ε., καθορίζεται με απόφαση της Επιτρο-
πής Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή του Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα, 
ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα του Ιδρύματος.

Τα μέλη πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε 
θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της 
έρευνας. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδί-
κευση στην ηθική/βιοηθική.

Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη πρέπει να είναι πρό-
σωπα εκτός του Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα.

Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών πρέπει να εξασφα-
λίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση 
των γνωστικών αντικειμένων του Ιδρύματος.
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2. Τα μέλη των Ε.Η.Δ.Ε. επιλέγονται ως εξής:
α. H Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή το Δ.Σ. του ερευνη-

τικού φορέα καταρτίζει και δημοσιεύει στο διαδικτυακό 
τόπο του Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέ-
σεων το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της 
θητείας κάθε μέλους. Στην πρόσκληση προσδιορίζεται 
ο ακριβής αριθμός των μελών των Ε.Η.Δ.Ε. του φορέα 
και εξειδικεύονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα 
μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία του 
Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα. Οι υποψηφιότητες και 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους 
ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,

β. η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή το Δ.Σ. του ερευνητι-
κού φορέα αξιολογεί τις υποψηφιότητες και αποφασίζει 
για τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε..

3. H Ε.Η.Δ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη 
του Α.Ε.Ι. ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ερευνητικού φορέα. Στην απόφαση συγκρότησης 
της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής.

4. Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Δ.Ε. είναι 
τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά. 

5. Αν κάποιο μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει 
ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του 
αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το 
αναπληρωματικό του μέλος.

Άρθρο 23

Αρμοδιότητες

1. Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει αν συ-
γκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί 
στο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα δεν αντιβαίνει στην κείμενη 
νομοθεσία και αν συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους 
κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς 
το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της. Η 
Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και: 

α. την εγκρίνει ή 
β. προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την 

αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεο-
ντολογικά κωλύματα. 

Οι συστάσεις και εισηγήσεις πρέπει να είναι ειδικά αι-
τιολογημένες. Η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, 
να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από 
τον επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου και 
να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων 
που έχει εγκρίνει.

2.α. Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά 
δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου, περιλαμβάνουν 
έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από 
άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προ-
σωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό 
και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκρι-
ση στην Ε.Η.Δ.Ε. και το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να 
υλοποιείται στο Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό φορέα αν δεν 
λάβει προηγουμένως τη σχετική έγκριση.

β. Εκτός από τα ερευνητικά έργα της περίπτωσης α’, 
η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να εξετάσει, ύστερα από αίτηση ενδι-
αφερόμενου προσώπου ή καταγγελία, και άλλο ερευ-

νητικό έργο και να γνωματεύσει για θέματα ηθικής και 
δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε 
επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική 
εργασία ή διδακτορική διατριβή. 

γ. Οι αποφάσεις της Ε.Η.Δ. Ε. είναι δεσμευτικές για το 
Α.Ε.Ι. και τον ερευνητικό φορέα.

3. Αν η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση 
του έργου από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, διοι-
κητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, η σχετι-
κή απόφαση της Ε.Η.Δ.Ε. δεν υποκαθιστά την εν λόγω 
έγκριση ή αδειοδότηση.

4. Η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει μέσα σε εύλογο χρονικό δι-
άστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκα-
πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και τη 
συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών 
εγγράφων. Αν, μέσα στη προθεσμία αυτή, η Ε.Η.Δ.Ε. δεν 
εκδώσει απόφαση, η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη. 

5. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει 
το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
υποβολή της καταγγελίας. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή 
δεν εκδοθεί απόφαση, η καταγγελία θεωρείται ότι έχει 
απορριφθεί. 

6. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει, ενώπιον 
της Ε.Η.Δ.Ε., μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοση 
της απόφασης, αίτηση θεραπείας κατά των συστάσεων 
της Επιτροπής υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Για την εξέ-
ταση της αίτησης θεραπείας η Ε.Η.Δ.Ε. ζητά τη γνώμη 
της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία οφείλει να τη 
διατυπώσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν η Εθνική 
Επιτροπή Βιοηθικής δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην 
ανωτέρω προθεσμία, η Ε.Η.Δ.Ε. προχωρεί στην εξέταση 
της αίτησης θεραπείας χωρίς τη γνώμη της Εθνικής Επι-
τροπής Βιοηθικής.

Άρθρο 24

Υποβολή προτάσεων

1. Η πρόταση ερευνητικού έργου που υποβάλλεται 
για έγκριση από την Ε.Η.Δ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να 
περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο και συνοπτική έκθεση 
σχετικά με την καταλληλότητα και συμβατότητα του 
ερευνητικού έργου με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην 
έκθεση αυτή ο επιστημονικός υπεύθυνος προσδιορίζει 
αν ο σκοπός και η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου 
συμβιβάζονται με τις αρχές της ηθικής και τη νομοθεσία. 

2. Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα 
μπορεί να υποβάλλονται από τον επιστημονικό υπεύ-
θυνο του έργου ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού 
τόπου του οικείου Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα. Οι 
εν λόγω αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα μπορεί 
να υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή 
στο Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα για να διαβιβαστούν 
στην Ε.Η.Δ.Ε..

3. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζει για κάθε αίτηση που 
υποβάλλεται εισηγητή, κατά προτεραιότητα μέλος της 
Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο του 
ερευνητικού έργου. Αν το γνωστικό αντικείμενο του έρ-
γου δεν μπορεί να καλυφθεί από τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., 
ορίζεται εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος γνω-
μοδοτεί. Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να γίνονται 
εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.
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Άρθρο 25

Λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.

1. Η Ε.Η.Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα 
και εκτάκτως όποτε ζητηθεί αυτό από τον Πρόεδρό της, 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα.

2. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει την ευθύνη για την 
εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής και συγκαλεί και δι-
ευθύνει τις συνεδριάσεις της.

3. Η Ε.Η.Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 
τρία (3) τουλάχιστον μέλη της, αν είναι πενταμελής, ή 
τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της, αν είναι επταμελής, 
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπρο-
έδρου της, καθώς και ενός από τα μέλη της που δεν 
ανήκουν στο ΑΕΙ, και αποφασίζει με πλειοψηφία των 
παρόντων.

4. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη 
αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 
της. 

5. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./Δ.Σ. του ερευνητικού 
φορέα καταρτίζει Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας των 
Ε.Η.Δ.Ε.. Στον Κανονισμό εξειδικεύονται οι βασικές αρχές 
ηθικής και ακεραιότητας της έρευνας που διεξάγεται στο 
οικείο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα, η διαδικασία υποβολής 
των προτάσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η 
διαδικασία αξιολόγησής του από την Ε.Η.Δ.Ε., οι τρόποι 
συνεργασίας μεταξύ των Ε.Η.Δ.Ε. και της Εθνικής Επι-
τροπής Βιοηθικής και άλλης αρμόδιας αρχής, καθώς και 
κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία των Ε.Η.Δ.Ε..

Άρθρο 26

Ασυμβίβαστα - Σύγκρουση συμφερόντων

1. Η ιδιότητα του μέλους Ε.Η.Δ.Ε. είναι ασυμβίβαστη 
με τις ιδιότητες:

α. του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη και του Κοσμήτορα, 
καθώς και μέλους της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου 
Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.,

β. του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου και του Ε.Σ.Ι. του οικείου ερευνητικού και τεχνο-
λογικού κέντρου ή ινστιτούτου του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014. 

2. Μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει κώλυμα συμμετοχής στη 
συνεδρίαση σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μπο-
ρεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση 
συμφερόντων προκύπτει όταν μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει 
συμφέρον το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να 
επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση 
των καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε 
πιθανό πλεονέκτημα υπέρ του ιδίου ή του συζύγου του 
ή συγγενούς α’ βαθμού. Σε περίπτωση δήλωσης τέτοιου 
κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό αξιολόγη-
ση πρόταση, το μέλος που δηλώνει το κώλυμα αντικα-
θίσταται από τον αναπληρωτή του. 

3. Τα μέλη των Ε.Η.Δ.Ε., οι εισηγητές και κάθε εμπλεκό-
μενο μέλος που ασκεί υποστηρικτικό έργο έχουν υπο-
χρέωση τήρησης εχεμύθειας για τις υπό αξιολόγηση 
ερευνητικές προτάσεις.

Άρθρο 27

Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’

1. Με απόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου του 
Δ.Σ., τα Α.Ε.Ι. και οι ερευνητικοί φορείς συγκροτούν 
Ε.Η.Δ.Ε. μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. Εφόσον διαθέτουν ήδη Ε.Η.Δ.Ε. η Επιτροπή 
Βιοηθικής η άλλο συναφές συλλογικό όργανο που να 
ασχολείται με τα ερευνητικά προγράμματα, οφείλουν, 
μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, να τροποποιήσουν 
τις αποφάσεις συγκρότησης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος.

2. Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του άρθρου 68 
του ν. 4485/2017 καταρτίζεται Κανονισμός Αρχών και 
Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε.. Στον εν λόγω Κανονισμό εξει-
δικεύονται τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους 
επιστημονικούς υπευθύνους όπως, αίτηση, ερωτημα-
τολόγιο και έκθεση καταλληλόλητας και η διαδικασία 
υποβολής τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης απο-
φάσεων της Ε.Η.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό 
με τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 28

Ρυθμίσεις για ζητήματα της δευτεροβάθμιας

επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και της επαγγελματικής κατάρτισης

1. α) Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτω-
σης Α’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του 
ν. 4468/2017 (Α’ 61), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην παρούσα υποπερίπτωση υπάγονται και οι κάτο-
χοι πτυχίου επαγγελματικού λυκείου που έχει αποκτηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α’ 146).»

β) Η υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 
τoυ άρθρου 13 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

ββ) Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις 
έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε Τμήματα 
σχολών των Πανεπιστημίων, σε ποσοστό πέντε τοις εκα-
τό (5%) του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα 
που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους 
οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Τμη-
μάτων Σχολών Πανεπιστημίων στην οποία εισάγονται 
απόφοιτοι όλων των τομέων. Κατ’ εξαίρεση, το ποσοστό 
αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) για ει-
σαγωγή σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

γ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Γ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 
(Α’  17), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται σε τέσσερα (4) 
μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιων και Δ’ τάξης εσπερινών 
ΕΠΑ.Λ., από τα οποία δύο (2) μαθήματα είναι γενικής 
παιδείας και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας. Τα εξεταζό-
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(Νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 27ης Απριλίου 2016 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 16, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Μετά από διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1), 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2), 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες 
δικαίωμα. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και 
το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο 
έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 

(2)  Οι αρχές και οι κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τους θα πρέπει, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής τους, να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, ιδίως το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο 
παρών κανονισμός σκοπεύει να συμβάλλει στην επίτευξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και μιας 
οικονομικής ένωσης, στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο, στην ενίσχυση και σύγκλιση των οικονομιών εντός της 
εσωτερικής αγοράς και στην ευημερία των φυσικών προσώπων. 

(3)  Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) επιδιώκει την εναρμόνιση της προστασίας 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας και 
τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ κρατών μελών. 
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(1) ΕΕ C 229 της 31.7.2012, σ. 90. 
(2) ΕΕ C 391 της 18.12.2012, σ. 127. 
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου 

σε πρώτη ανάγνωση της 8ης Απριλίου 2016 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
14ης Απριλίου 2016. 

(4) Οδηγία 95/46/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, 
σ. 31). 



(4)  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να προορίζεται να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα· πρέπει να εκτιμάται σε 
σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας. Ο παρών κανονισμός σέβεται όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις ελευθερίες και αρχές που 
αναγνωρίζονται στον Χάρτη όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, ιδίως τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής, της κατοικίας και των επικοινωνιών, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου και την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία. 

(5)  Η οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση, η οποία προέκυψε από τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική αύξηση των διασυνοριακών ροών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. H ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, περιλαμβανομένων των φυσικών προσώπων, ενώσεων και 
επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση, έχει αυξηθεί. Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών καλούνται από το δίκαιο της 
Ένωσης να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να μπορούν να εκτελούν 
τις υποχρεώσεις τους ή να ασκούν καθήκοντα για λογαριασμό αρχής άλλου κράτους μέλους. 

(6)  Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η κλίμακα της συλλογής και της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
αυξήθηκε σημαντικά. Η τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιες αρχές να κάνουν χρήση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πρωτοφανή κλίμακα για την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους. Τα φυσικά 
πρόσωπα ολοένα και περισσότερο δημοσιοποιούν προσωπικές πληροφορίες και τις καθιστούν διαθέσιμες σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Η τεχνολογία έχει αλλάξει τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνική ζωή και θα πρέπει να διευκολύνει 
περαιτέρω την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης και τη διαβίβαση σε τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

(7) Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν ένα ισχυρό και πιο συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων στην Ένωση, υποστηρι
ζόμενο από αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί η αναγκαία 
εμπιστοσύνη που θα επιτρέψει στην ψηφιακή οικονομία να αναπτυχθεί στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Τα φυσικά 
πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο των δικών τους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να ενισχυθούν η 
ασφάλεια δικαίου και η πρακτική ασφάλεια για τα φυσικά πρόσωπα, τους οικονομικούς παράγοντες και τις δημόσιες 
αρχές. 

(8)  Οσάκις ο παρών κανονισμός προβλέπει προδιαγραφές ή περιορισμούς των κανόνων του από το δίκαιο των κρατών 
μελών, τα κράτη μέλη μπορούν να ενσωματώσουν στοιχεία του παρόντος κανονισμού στο εθνικό τους δίκαιο, στην 
έκταση που απαιτείται για λόγους συνεκτικότητας και για να είναι κατανοητές οι εθνικές διατάξεις στα πρόσωπα για τα 
οποία αυτές εφαρμόζονται. 

(9)  Ενώ οι στόχοι και οι αρχές της οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν ισχυροί, η οδηγία δεν κατόρθωσε να αποτρέψει τον 
κατακερματισμό της εφαρμογής της προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση, την ανασφάλεια δικαίου ή τη 
διαδεδομένη στο κοινό αντίληψη ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για την προστασία των φυσικών προσώπων, ιδίως 
όσον αφορά την επιγραμμική δραστηριότητα. Διαφορές στο επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 
των φυσικών προσώπων, ιδίως του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όσον αφορά την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα κράτη μέλη, ενδέχεται να εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση. Επομένως, οι διαφορές αυτές μπορεί να συνιστούν εμπόδιο 
για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στο επίπεδο της Ένωσης, να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και να 
εμποδίζουν τις αρχές στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης. Αυτή η 
διαφορά ως προς τα επίπεδα προστασίας οφείλεται στην ύπαρξη αποκλίσεων κατά την εκτέλεση και εφαρμογή της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

(10)  Για τη διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού επιπέδου προστασίας των φυσικών προσώπων και την άρση των εμποδίων στις 
ροές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης, το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 
των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων θα πρέπει να είναι ισοδύναμο σε όλα τα 
κράτη μέλη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται συνεκτική και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων για την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
γίνεται προς συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, προς εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο 
συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις για τον περαιτέρω προσδιορισμό της 
εφαρμογής των κανόνων του παρόντος κανονισμού. Σε συνδυασμό με το γενικό και οριζόντιο δίκαιο περί προστασίας 
δεδομένων που αποσκοπεί στην εφαρμογή της οδηγίας 95/46/EΚ, στα κράτη μέλη ισχύουν διάφοροι τομεακοί νόμοι σε 
τομείς που χρειάζονται ειδικότερες διατάξεις. Ο παρών κανονισμός παρέχει επίσης περιθώρια χειρισμού στα κράτη μέλη, 
ώστε να εξειδικεύσουν τους κανόνες του, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την επεξεργασία ειδικών 
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»). Σε αυτόν τον βαθμό, ο παρών κανονισμός δεν 
αποκλείει το δίκαιο των κρατών μελών να προσδιορίζει τις περιστάσεις ειδικών καταστάσεων επεξεργασίας, μεταξύ άλλων 
τον ακριβέστερο καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
σύννομη. 
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(11)  Η αποτελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση απαιτεί την ενίσχυση και 
τον λεπτομερή καθορισμό των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και των υποχρεώσεων όσων επεξερ
γάζονται και καθορίζουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των αντίστοιχων εξουσιών 
παρακολούθησης και διασφάλισης της συμμόρφωσης προς τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και των αντίστοιχων κυρώσεων για τις παραβιάσεις στα κράτη μέλη. 

(12)  Το άρθρο 16 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ αναθέτει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να θεσπίσουν τους κανόνες 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους κανόνες 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

(13)  Για να διασφαλιστεί συνεκτικό επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων σε ολόκληρη την Ένωση και προς αποφυγή 
αποκλίσεων που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εσωτερική αγορά, 
απαιτείται κανονισμός ο οποίος θα κατοχυρώνει την ασφάλεια δικαίου και τη διαφάνεια για τους οικονομικούς 
παράγοντες, περιλαμβανομένων των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, και θα προβλέπει για τα 
φυσικά πρόσωπα σε όλα τα κράτη μέλη το ίδιο επίπεδο νομικά εκτελεστών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και 
ευθυνών για τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία, ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτική 
παρακολούθηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και οι ισοδύναμες κυρώσεις σε όλα τα 
κράτη μέλη και η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών των διάφορων κρατών μελών. Για την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης δεν 
πρέπει να περιορίζεται, ούτε να απαγορεύεται για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει παρέκκλιση για οργανισμούς που 
απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα όσον αφορά την τήρηση αρχείων. Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί 
της Ένωσης, καθώς και τα κράτη μέλη και οι εποπτικές αρχές τους, παροτρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές 
ανάγκες των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
έννοια των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 2 του 
παραρτήματος στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (1). 

(14)  Η προστασία που παρέχει ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή 
τόπου διαμονής, σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους. Ο παρών κανονισμός δεν 
καλύπτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν νομικά πρόσωπα και ιδίως επιχειρήσεις 
συσταθείσες ως νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων της επωνυμίας, του τύπου και των στοιχείων επικοινωνίας του 
νομικού προσώπου. 

(15)  Προκειμένου να αποτραπεί σοβαρός κίνδυνος καταστρατήγησης, η προστασία των φυσικών προσώπων θα πρέπει να είναι 
τεχνολογικά ουδέτερη και να μην εξαρτάται από τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές. Η προστασία των φυσικών προσώπων 
θα πρέπει να εφαρμόζεται τόσο στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αυτοματοποιημένα μέσα, όσο 
και στη χειροκίνητη επεξεργασία, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιέχονται ή προορίζονται να περιληφθούν 
σε σύστημα αρχειοθέτησης. Τα αρχεία ή τα σύνολα αρχείων, καθώς και τα εξώφυλλά τους, τα οποία δεν είναι 
διαρθρωμένα σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια δεν θα πρέπει να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. 

(16)  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ζητήματα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την ελεύθερη 
κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, όπως δραστηριότητες που αφορούν την εθνική ασφάλεια. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη όταν αυτά εκτελούν δραστη
ριότητες συναφείς με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ένωσης. 

(17)  Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της 
Ένωσης. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 45/2001 και άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης οι οποίες είναι εφαρμοστέες σε μια 
τέτοια επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να προσαρμοστούν στις αρχές και τους κανόνες που 
θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό και να εφαρμόζονται υπό το πρίσμα του παρόντος κανονισμού. Για να 
εξασφαλιστεί ένα ισχυρό και συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων στην Ένωση, μετά την έκδοσή του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αναγκαίες προσαρμογές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ώστε να 
καταστεί δυνατή η εφαρμογή ταυτόχρονα με τον παρόντα κανονισμό. 

(18)  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό πρόσωπο στο 
πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας και άρα χωρίς σύνδεση με κάποια επαγγελματική ή 
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(1) Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
[C(2003) 1422] (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). 

(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά 
με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1). 



εμπορική δραστηριότητα. Οι προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αλληλογραφία 
και την τήρηση αρχείου διευθύνσεων ή την κοινωνική δικτύωση και την επιγραμμική δραστηριότητα που ασκείται στο 
πλαίσιο τέτοιων δραστηριοτήτων. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες 
την επεξεργασία οι οποίοι παρέχουν τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τέτοιες προσωπικές ή 
οικιακές δραστηριότητες. 

(19)  Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές 
για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης έναντι των απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας και της 
πρόληψής τους και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών, αποτελεί το αντικείμενο ειδικής ενωσιακής 
νομικής πράξης. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει συνεπώς να εφαρμόζεται σε δραστηριότητες επεξεργασίας για τους 
σκοπούς αυτούς. Ωστόσο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία από δημόσιες αρχές βάσει 
του παρόντος κανονισμού θα πρέπει, όταν χρησιμοποιούνται για αυτούς τους σκοπούς, να ρυθμίζονται από ειδικότερη 
ενωσιακή νομική πράξη, δηλαδή την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Τα 
κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν στις αρμόδιες αρχές κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 καθήκοντα που δεν 
ασκούνται απαραιτήτως για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης έναντι των απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας 
και της πρόληψής τους, ούτως ώστε η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για αυτούς τους άλλους 
σκοπούς, εφόσον εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, να υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. 

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές για σκοπούς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν ειδικότερες διατάξεις για την προσαρμογή της εφαρμογής των κανόνων του παρόντος κανονισμού. Αυτές οι 
διατάξεις μπορούν να καθορίζουν με ακριβέστερο τρόπο ειδικές απαιτήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές για αυτούς τους άλλους σκοπούς, λαμβανομένων υπόψη των 
συνταγματικών, οργανωτικών και διοικητικών δομών των αντίστοιχων κρατών μελών. Όταν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικούς φορείς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν διά νόμου, υπό ειδικές συνθήκες, 
ορισμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα, όταν ο περιορισμός αυτός συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια 
δημοκρατική κοινωνία για να διασφαλιστούν ειδικά σημαντικά συμφέροντα, μεταξύ άλλων η δημόσια ασφάλεια και η 
πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη ποινικών αδικημάτων ή η εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της διασφάλισης έναντι των απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψής τους. Αυτό έχει σημασία, για 
παράδειγμα, στο πλαίσιο του αγώνα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος ή των δραστηριοτήτων των εγκληματολογικών 
εργαστηρίων. 

(20)  Ενώ ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στις δραστηριότητες των δικαστηρίων και άλλων δικαστικών 
αρχών, το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών θα μπορούσε να εξειδικεύει τις πράξεις και διαδικασίες επεξεργασίας 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δικαστήρια και άλλες δικαστικές αρχές. Η 
αρμοδιότητα των εποπτικών αρχών δεν θα πρέπει να καλύπτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν 
τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των 
δικαστικών λειτουργών κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών τους καθηκόντων, περιλαμβανομένης της λήψης αποφάσεων. 
Η εποπτεία των εν λόγω πράξεων επεξεργασίας δεδομένων θα πρέπει να μπορεί να ανατεθεί σε ειδικούς φορείς στο 
πλαίσιο του δικαστικού συστήματος του κράτους μέλους, το οποίο θα πρέπει ιδίως να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με 
τους κανόνες του παρόντος κανονισμού, να ευαισθητοποιεί μέλη των δικαστικών λειτουργών όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος κανονισμού και να επιλαμβάνεται καταγγελιών σε σχέση με τις εν λόγω 
διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων. 

(21)  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (2), ιδίως των κανόνων για την ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στα 
άρθρα 12 έως 15 της εν λόγω οδηγίας. Η εν λόγω οδηγία έχει ως στόχο τη συμβολή στην ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας μεταξύ 
των κρατών μελών. 

(22)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
ανεξάρτητα από το εάν η ίδια η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός Ένωσης. Η εγκατάσταση προϋποθέτει την 
ουσιαστική και πραγματική άσκηση δραστηριότητας μέσω σταθερών ρυθμίσεων. Από αυτή την άποψη, ο νομικός τύπος 
των ρυθμίσεων αυτών, είτε πρόκειται για παράρτημα είτε για θυγατρική με νομική προσωπικότητα, δεν είναι 
καθοριστικής σημασίας. 
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(1) Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (βλέπε σελίδα 89 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας). 

(2) Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 
17.7.2000, σ. 1). 



(23)  Για να διασφαλιστεί ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν στερούνται την προστασία που δικαιούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένων που βρίσκονται στην Ένωση από 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία μη εγκατεστημένο στην Ένωση θα πρέπει να διέπεται από τον 
παρόντα κανονισμό, εφόσον οι δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται με την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών στα εν 
λόγω υποκείμενα των δεδομένων, ανεξάρτητα από το εάν συνδέονται με πληρωμή. Για να κριθεί εάν ένας τέτοιος 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία προσφέρει αγαθά ή υπηρεσίες σε υποκείμενα των δεδομένων που 
βρίσκονται στην Ένωση, θα πρέπει να εξακριβωθεί αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία προδήλως 
αποσκοπεί να παράσχει υπηρεσίες στα υποκείμενα των δεδομένων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Ένωσης. Ενώ η 
απλή προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα του υπευθύνου επεξεργασίας, του εκτελούντος την επεξεργασία ή ενός 
μεσάζοντος στην Ένωση ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε άλλα στοιχεία επικοινωνίας ή η χρήση 
γλώσσας που χρησιμοποιείται συνήθως στην τρίτη χώρα όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι εγκατεστημένος δεν αρκεί 
για να τεκμηριωθεί τέτοια πρόθεση, παράγοντες όπως η χρήση γλώσσας ή νομίσματος που χρησιμοποιούνται συνήθως 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, με δυνατότητα παραγγελίας προϊόντων και υπηρεσιών σε αυτήν την άλλη γλώσσα, ή 
η αναφορά σε πελάτες ή χρήστες που βρίσκονται στην Ένωση μπορούν να καταστήσουν πρόδηλο ότι ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προτίθεται να προσφέρει αγαθά ή υπηρεσίες σε υποκείμενα των δεδομένων στην Ένωση. 

(24)  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσώπων που βρίσκονται στην Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
εκτελούντα την επεξεργασία μη εγκατεστημένο στην Ένωση θα πρέπει επίσης να διέπεται από τον παρόντα κανονισμό, 
εφόσον αφορά την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των εν λόγω υποκειμένων των δεδομένων στον βαθμό που η 
συμπεριφορά τους λαμβάνει χώρα εντός της Ένωσης. Για τον καθορισμό του κατά πόσον μια δραστηριότητα 
επεξεργασίας μπορεί να θεωρηθεί ότι παρακολουθεί τη συμπεριφορά υποκειμένου των δεδομένων, θα πρέπει να 
εξακριβωθεί κατά πόσον φυσικά πρόσωπα παρακολουθούνται στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της δυνητικής 
μετέπειτα χρήσης τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίες συνίστανται στη διαμόρφωση 
του«προφίλ» ενός φυσικού προσώπου, ιδίως με σκοπό να ληφθούν αποφάσεις που το αφορούν ή να αναλυθούν ή να 
προβλεφθούν οι προσωπικές προτιμήσεις, οι συμπεριφορές και οι νοοτροπίες του. 

(25)  Αν το δίκαιο κράτους μέλους εφαρμόζεται δυνάμει του δημόσιου διεθνούς δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
ισχύει επίσης για υπεύθυνο επεξεργασίας μη εγκατεστημένο στην Ένωση, όπως, λόγου χάρη, για τη διπλωματική 
αποστολή ή την προξενική αρχή κράτους μέλους. 

(26)  Οι αρχές της προστασίας δεδομένων θα πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή 
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν υποστεί ψευδωνυμοποίηση, η οποία θα 
μπορούσε να αποδοθεί σε φυσικό πρόσωπο με τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, θα πρέπει να θεωρούνται 
πληροφορίες σχετικά με ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Για να κριθεί κατά πόσον ένα φυσικό πρόσωπο είναι 
ταυτοποιήσιμο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι ευλόγως πιθανό ότι θα χρησιμοποιηθούν, 
όπως για παράδειγμα ο διαχωρισμός του, είτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από τρίτο για την άμεση ή έμμεση 
εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου. Για να διαπιστωθεί κατά πόσον κάποια μέσα είναι ευλόγως πιθανό 
ότι θα χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
όλοι οι αντικειμενικοί παράγοντες, όπως τα έξοδα και ο χρόνος που απαιτούνται για την ταυτοποίηση, λαμβανομένων 
υπόψη της τεχνολογίας που είναι διαθέσιμη κατά τον χρόνο της επεξεργασίας και των εξελίξεων της τεχνολογίας. Οι 
αρχές της προστασίας δεδομένων δεν θα πρέπει συνεπώς να εφαρμόζονται σε ανώνυμες πληροφορίες, δηλαδή 
πληροφορίες που δεν σχετίζονται προς ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ή σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα κατά τρόπο ώστε η ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων να μην μπορεί 
ή να μην μπορεί πλέον να εξακριβωθεί. Ο παρών κανονισμός δεν αφορά συνεπώς την επεξεργασία τέτοιων ανώνυμων 
πληροφοριών, ούτε μεταξύ άλλων για στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. 

(27)  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θανόντων. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θανόντων. 

(28)  Η χρήση της ψευδωνυμοποίησης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να μειώσει τους κινδύνους για τα 
υποκείμενα των δεδομένων και να διευκολύνει τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία να 
τηρήσουν τις οικείες υποχρεώσεις περί προστασίας των δεδομένων. Η ρητή εισαγωγή της «ψευδωνυμοποίησης» του 
παρόντος κανονισμού δεν προορίζεται να αποκλείσει κάθε άλλο μέτρο προστασίας των δεδομένων. 

(29)  Για να δημιουργηθούν κίνητρα για την ψευδωνυμοποίηση κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα 
πρέπει να είναι δυνατή η λήψη μέτρων ψευδωνυμοποίησης, με παράλληλη δυνατότητα μιας γενικής ανάλυσης, στο 
πλαίσιο του ίδιου υπευθύνου επεξεργασίας, όταν ο εν λόγω υπεύθυνος επεξεργασίας έχει λάβει τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που είναι αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί, για τη σχετική επεξεργασία δεδομένων, η εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και ότι οι συμπληρωματικές πληροφορίες για την απόδοση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων διατηρούνται χωριστά. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας που επεξεργάζεται τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να υποδεικνύει τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα εντός του ίδιου υπευθύνου 
επεξεργασίας. 
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(30)  Τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να συνδέονται με επιγραμμικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, τα οποία παρέχονται από 
τις συσκευές, τις εφαρμογές, τα εργαλεία και τα πρωτόκολλά τους, όπως διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου, 
αναγνωριστικά cookies ή άλλα αναγνωριστικά στοιχεία όπως ετικέτες αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων. Αυτά μπορεί 
να αφήνουν ίχνη τα οποία, ιδίως όταν συνδυαστούν με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και άλλες 
πληροφορίες που λαμβάνουν οι εξυπηρετητές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθεί το προφίλ των 
φυσικών προσώπων και να αναγνωριστεί η ταυτότητά τους. 

(31)  Οι δημόσιες αρχές στις οποίες κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με νομική υποχρέωση για 
την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους, όπως φορολογικές και τελωνειακές αρχές, μονάδες οικονομικής έρευνας, 
ανεξάρτητες διοικητικές αρχές ή αρχές χρηματοπιστωτικών αγορών που είναι αρμόδιες για τη ρύθμιση και την εποπτεία 
των αγορών κινητών αξιών δεν θα πρέπει να θεωρηθούν αποδέκτες, εάν λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια ειδικής έρευνας για το γενικό συμφέρον, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή 
κράτους μέλους. Τα αιτήματα κοινολόγησης που αποστέλλονται από δημόσιες αρχές θα πρέπει να είναι πάντα γραπτά, 
αιτιολογημένα και σύμφωνα με την περίσταση και δεν θα πρέπει να αφορούν το σύνολο ενός συστήματος αρχειοθέτησης 
ή να οδηγούν στη διασύνδεση των συστημάτων αρχειοθέτησης. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τις εν λόγω δημόσιες αρχές θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων 
ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

(32)  Η συγκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται με σαφή θετική ενέργεια η οποία να συνιστά ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και 
εν πλήρει επιγνώσει ένδειξη της συμφωνίας του υποκειμένου των δεδομένων υπέρ της επεξεργασίας των δεδομένων που 
το αφορούν, για παράδειγμα με γραπτή δήλωση, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, ή με προφορική δήλωση. Αυτό θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός τετραγωνιδίου κατά την επίσκεψη σε διαδικτυακή ιστοσελίδα, την 
επιλογή των επιθυμητών τεχνικών ρυθμίσεων για υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών ή μια δήλωση ή 
συμπεριφορά που δηλώνει σαφώς, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ότι το υποκείμενο των δεδομένων αποδέχεται την πρόταση 
επεξεργασίας των οικείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επομένως, η σιωπή, τα προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια ή 
η αδράνεια δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συγκατάθεση. Η συγκατάθεση θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διενεργείται για τον ίδιο σκοπό ή για τους ίδιους σκοπούς. Όταν η επεξεργασία έχει 
πολλαπλούς σκοπούς, θα πρέπει να δίνεται συγκατάθεση για όλους αυτούς τους σκοπούς. Εάν η συγκατάθεση του 
υποκειμένου των δεδομένων πρόκειται να δοθεί κατόπιν αιτήματος με ηλεκτρονικά μέσα, το αίτημα πρέπει να είναι 
σαφές, περιεκτικό και να μην διαταράσσει αδικαιολόγητα τη χρήση της υπηρεσίας για την οποία παρέχεται. 

(33)  Συχνά, δεν είναι δυνατόν να προσδιορίζεται πλήρως ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
για σκοπούς επιστημονικής έρευνας κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων. Ως εκ τούτου, τα υποκείμενα των 
δεδομένων θα πρέπει να μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για ορισμένους τομείς της επιστημονικής έρευνας, 
όταν ακολουθούνται τα αναγνωρισμένα πρότυπα δεοντολογίας για την επιστημονική έρευνα. Τα υποκείμενα των 
δεδομένων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τη συναίνεσή τους μόνο σε ορισμένους τομείς της έρευνας ή 
μόνο σε μέρη προγραμμάτων έρευνας, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον επιδιωκόμενο σκοπό. 

(34)  Ως γενετικά δεδομένα θα πρέπει να οριστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τα κληρονομημένα 
ή αποκεκτημένα γενετικά χαρακτηριστικά ενός φυσικού προσώπου τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση βιολογικού 
δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου, ιδίως από χρωμοσωμική ανάλυση δεσοξυριβονουκλεϊκού οξέος (DNA) ή 
ριβονουκλεϊκού οξέος (RNA) ή από την ανάλυση άλλου στοιχείου που επιτρέπει την απόκτηση ισοδύναμων 
πληροφοριών. 

(35)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την υγεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα που αφορούν 
την κατάσταση της υγείας του υποκειμένου των δεδομένων και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες για την 
παρελθούσα, τρέχουσα ή μελλοντική κατάσταση της σωματικής ή ψυχικής υγείας του υποκειμένου των δεδομένων. 
Τούτο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο που συλλέγονται κατά την εγγραφή για υπηρεσίες 
υγείας και κατά την παροχή αυτών όπως αναφέρεται στην οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (1) προς το εν λόγω φυσικό πρόσωπο· έναν αριθμό, ένα σύμβολο ή ένα χαρακτηριστικό ταυτότητας που 
αποδίδεται σε φυσικό πρόσωπο με σκοπό την πλήρη ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου για σκοπούς υγείας· 
πληροφορίες που προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις σε μέρος ή ουσία του σώματος, μεταξύ άλλων από γενετικά 
δεδομένα και βιολογικά δείγματα και κάθε πληροφορία, παραδείγματος χάριν, σχετικά με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο 
ασθένειας, ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή τη φυσιολογική ή βιοϊατρική κατάσταση του υποκειμένου των 
δεδομένων, ανεξαρτήτως πηγής, παραδείγματος χάριν, από ιατρό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή διαγνωστική δοκιμή in vitro. 

(36)  H κύρια εγκατάσταση ενός υπευθύνου επεξεργασίας στην Ένωση θα πρέπει να είναι ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης 
στην Ένωση, εκτός εάν οι αποφάσεις για τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
λαμβάνονται σε άλλη εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας στην Ένωση, οπότε η εν λόγω άλλη εγκατάσταση θα 
πρέπει να θεωρείται ως η κύρια εγκατάσταση. Η κύρια εγκατάσταση ενός υπευθύνου επεξεργασίας στην Ένωση θα πρέπει 
να καθορίζεται σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και θα πρέπει να συνεπάγεται την ουσιαστική και πραγματική άσκηση 
δραστηριοτήτων διαχείρισης οι οποίες καθορίζουν τις κύριες αποφάσεις ως προς τους σκοπούς και τα μέσα της 
επεξεργασίας μέσω σταθερών ρυθμίσεων. Το εν λόγω κριτήριο δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το εάν η επεξεργασία 
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(1) Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45). 



δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται στον συγκεκριμένο τόπο. Η ύπαρξη και η χρήση τεχνικών μέσων 
και τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεν αποτελούν 
αφ' εαυτών κύρια εγκατάσταση και, επομένως, δεν συνιστούν καθοριστικά κριτήρια της κύριας εγκατάστασης. Η κύρια 
εγκατάσταση του εκτελούντος την επεξεργασία θα πρέπει να είναι ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση ή, 
εάν αυτός δεν έχει κεντρική διοίκηση στην Ένωση, ο τόπος όπου πραγματοποιούνται οι βασικές δραστηριότητες 
επεξεργασίας στην Ένωση. Σε περιπτώσεις που αφορούν τόσο τον υπεύθυνο επεξεργασίας όσο και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, αρμόδια επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να παραμένει η εποπτική αρχή του κράτους μέλους όπου 
βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας, αλλά η εποπτική αρχή του εκτελούντος την επεξεργασία 
θα πρέπει να θεωρείται ως ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή και η εν λόγω εποπτική αρχή θα πρέπει να μετέχει στη 
διαδικασία συνεργασίας που προβλέπει ο παρών κανονισμός. Σε κάθε περίπτωση, οι εποπτικές αρχές του κράτους μέλους 
ή των κρατών μελών όπου ο εκτελών την επεξεργασία έχει μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται ως ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές όταν το σχέδιο απόφασης αφορά μόνο τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
Όταν η επεξεργασία διενεργείται από όμιλο επιχειρήσεων, ως κύρια εγκατάσταση της ελέγχουσας επιχείρησης θα πρέπει 
να θεωρείται η κύρια εγκατάσταση του ομίλου επιχειρήσεων, εκτός εάν οι σκοποί και τα μέσα της επεξεργασίας 
καθορίζονται από άλλη επιχείρηση. 

(37)  Ο όμιλος επιχειρήσεων θα πρέπει να καλύπτει την ελέγχουσα επιχείρηση και τις επιχειρήσεις που αυτή ελέγχει, όπου η 
ελέγχουσα επιχείρηση θα πρέπει να είναι η επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στις άλλες επιχειρήσεις 
δυνάμει, για παράδειγμα, κυριότητας, οικονομικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν ή της εξουσίας 
εφαρμογής κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιχείρηση που ασκεί έλεγχο επί της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε επιχειρήσεις που συνδέονται με αυτή θα πρέπει να θεωρείται, 
μαζί με τις εν λόγω επιχειρήσεις, όμιλος επιχειρήσεων. 

(38)  Τα παιδιά απαιτούν ειδική προστασία όσον αφορά τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, καθώς τα παιδιά μπορεί να 
έχουν μικρότερη επίγνωση των σχετικών κινδύνων, συνεπειών και εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους σε σχέση με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτή η ειδική προστασία θα πρέπει να ισχύει ιδίως στη χρήση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εμπορία ή τη δημιουργία προφίλ προσωπικότητας ή προφίλ χρήστη και 
τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά παιδιά κατά τη χρήση υπηρεσιών που προσφέρονται άμεσα 
σε ένα παιδί. Η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη σε συνάρτηση με υπηρεσίες 
πρόληψης ή παροχής συμβουλών που προσφέρονται άμεσα σε ένα παιδί. 

(39)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι σύννομη και δίκαιη. Θα πρέπει να είναι σαφές 
για τα φυσικά πρόσωπα ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, 
λαμβάνονται υπόψη ή υποβάλλονται κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, καθώς και σε ποιο βαθμό τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται ή θα υποβληθούν σε επεξεργασία. Η αρχή αυτή απαιτεί κάθε πληροφορία και 
ανακοίνωση σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να είναι εύκολα προσβάσιμη και 
κατανοητή και να χρησιμοποιεί σαφή και απλή γλώσσα. Αυτή η αρχή αφορά ιδίως την ενημέρωση των υποκειμένων των 
δεδομένων σχετικά με την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας και τους σκοπούς της επεξεργασίας και την 
περαιτέρω ενημέρωση ώστε να διασφαλιστεί δίκαιη και διαφανής επεξεργασία σε σχέση με τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα 
και το δικαίωμά τους να λαμβάνουν επιβεβαίωση και να επιτυγχάνουν ανακοίνωση των σχετικών με αυτά δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία. Θα πρέπει να γνωστοποιείται στα φυσικά πρόσωπα η ύπαρξη 
κινδύνων, κανόνων, εγγυήσεων και δικαιωμάτων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πώς 
να ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την επεξεργασία αυτή. Ιδίως, οι συγκεκριμένοι σκοποί της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι σαφείς, νόμιμοι και προσδιορισμένοι κατά τον χρόνο συλλογής 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι επαρκή και συναφή και 
να περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους. Αυτό απαιτεί ειδικότερα να διασφαλίζεται ότι 
το διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο εάν ο σκοπός της επεξεργασίας δεν μπορεί να 
επιτευχθεί με άλλα μέσα. Για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διατηρούνται περισσότερο 
από όσο είναι αναγκαίο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να ορίζει προθεσμίες για τη διαγραφή τους ή για την 
περιοδική επανεξέτασή τους. Θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που δεν είναι ακριβή διορθώνονται ή διαγράφονται. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να υφίστανται επεξεργασία κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων και για να αποτρέπεται κάθε ανεξουσιοδότητη πρόσβαση σε αυτά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους ή η χρήση αυτών 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του εν λόγω εξοπλισμού. 

(40)  Για να είναι η επεξεργασία σύννομη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με 
βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου υποκειμένου των δεδομένων ή με άλλη βάση, προβλεπόμενη από τον νόμο, 
είτε στον παρόντα κανονισμό είτε σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης ή κράτους μέλους όπως αναφέρεται στον παρόντα 
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κανονισμό, περιλαμβανομένης της ανάγκης συμμόρφωσης προς την εκ του νόμου υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή της ανάγκης να εκτελεστεί σύμβαση στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι 
συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατόπιν αίτησης του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη 
σύμβασης. 

(41)  Οποτεδήποτε ο παρών κανονισμός αναφέρεται σε νομική βάση ή νομοθετικό μέτρο, αυτό δεν προϋποθέτει απαραιτήτως 
νομοθετική πράξη εγκεκριμένη από ένα κοινοβούλιο, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων σύμφωνα με τη συνταγματική 
τάξη του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Ωστόσο, αυτή η νομική βάση ή το νομοθετικό μέτρο θα πρέπει να είναι 
διατυπωμένο με σαφήνεια και ακρίβεια και η εφαρμογή του να είναι προβλέψιμη για πρόσωπα που υπόκεινται σε αυτό, 
σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το «Δικαστήριο») και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

(42)  Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε στη πράξη επεξεργασίας. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο έγγραφης δήλωσης για άλλο θέμα, θα πρέπει να παρέχονται εγγυήσεις που να διασφαλίζουν ότι το υποκείμενο 
των δεδομένων γνωρίζει αυτό το γεγονός και σε ποιο βαθμό έχει συγκατατεθεί. Σύμφωνα με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (1), θα πρέπει να παρέχεται δήλωση συγκατάθεσης, διατυπωμένη εκ των προτέρων από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, με σαφή και απλή διατύπωση, χωρίς καταχρηστικές ρήτρες. 
Για να θεωρηθεί η συγκατάθεση εν επιγνώσει, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον την 
ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας και τους σκοπούς της επεξεργασίας για την οποία προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. Η συγκατάθεση δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι δόθηκε ελεύθερα αν το υποκείμενο των 
δεδομένων δεν έχει αληθινή ή ελεύθερη επιλογή ή δεν είναι σε θέση να αρνηθεί ή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του 
χωρίς να ζημιωθεί. 

(43)  Για να διασφαλιστεί ότι η συγκατάθεση έχει δοθεί ελεύθερα, η συγκατάθεση δεν θα πρέπει να παρέχει έγκυρη νομική 
βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, όταν υπάρχει σαφής 
ανισότητα μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας, ιδίως στις περιπτώσεις που ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δημόσια αρχή και είναι επομένως σχεδόν απίθανο να έχει δοθεί η συγκατάθεση ελεύθερα 
σε όλες τις περιστάσεις αυτής της ειδικής κατάστασης. Η συγκατάθεση θεωρείται ότι δεν έχει παρασχεθεί ελεύθερα, εάν 
δεν επιτρέπεται να δοθεί χωριστή συγκατάθεση σε διαφορετικές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ακόμη και αν ενδείκνυται στη συγκεκριμένη περίπτωση, ή όταν η εκτέλεση μιας σύμβασης, συμπεριλαμβα
νομένης της παροχής μιας υπηρεσίας, προϋποθέτει τη συγκατάθεση, ακόμη και αν η συγκατάθεση αυτή δεν είναι 
αναγκαία για την εν λόγω εκτέλεση. 

(44)  Η επεξεργασία θα πρέπει επίσης να είναι σύννομη εφόσον είναι αναγκαία στο πλαίσιο σύμβασης ή πρόθεσης σύναψης 
σύμβασης. 

(45)  Όταν η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με νομική υποχρέωση την οποία υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή όταν 
είναι αναγκαία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας, η επεξεργασία θα πρέπει να έχει βάση στο δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους. Ο παρών κανονισμός δεν 
απαιτεί συγκεκριμένο νόμο για κάθε μεμονωμένη επεξεργασία. Μπορεί να αρκεί ένας μόνο νόμος ως βάση για 
περισσότερες από μία πράξεις επεξεργασίας με βάση νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά 
την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Επίσης, ο καθορισμός του σκοπού της επεξεργασίας θα πρέπει να εναπόκειται στο δίκαιο 
της Ένωσης ή κράτους μέλους. Επιπλέον, το εν λόγω δίκαιο θα μπορούσε να προσδιορίζει τις γενικές προϋποθέσεις του 
παρόντος κανονισμού που διέπουν τη σύννομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να θεσπίζει 
προδιαγραφές για τον καθορισμό του υπευθύνου επεξεργασίας, του είδους των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
υπόκεινται σε επεξεργασία, των εκάστοτε υποκειμένων των δεδομένων, των οντοτήτων στις οποίες μπορούν να κοινολο
γούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, των περιορισμών σκοπού, της περιόδου αποθήκευσης και άλλων μέτρων 
για την εξασφάλιση σύννομης και δίκαιης επεξεργασίας. Επίσης, θα πρέπει να εναπόκειται στο ενωσιακό δίκαιο ή στο 
δίκαιο των κρατών μελών ο καθορισμός του κατά πόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας που εκπληρώνει καθήκον που 
εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας θα πρέπει να είναι δημόσια αρχή ή άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διέπεται από το δημόσιο δίκαιο ή, σε περίπτωση που αυτό δικαιολογείται από λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, μεταξύ άλλων για λόγους υγείας, όπως η δημόσια υγεία και η κοινωνική προστασία και η 
διαχείριση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, από το ιδιωτικό δίκαιο, όπως μία επαγγελματική οργάνωση. 

(46)  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει επίσης να θεωρείται σύννομη όταν είναι αναγκαία για την 
προστασία συμφέροντος που είναι ουσιώδες για τη ζωή του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση το ζωτικό συμφέρον άλλου φυσικού προσώπου θα πρέπει κατ' 
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(1) Οδηγία 93/13/EOK του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με 
καταναλωτές (ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29). 



αρχήν να διενεργείται μόνο εάν είναι πρόδηλο ότι η επεξεργασία δεν μπορεί να έχει άλλη νομική βάση. Ορισμένοι τύποι 
επεξεργασίας μπορούν να χρησιμεύσουν αφενός για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος και αφετέρου για τα 
ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων, όπως, για παράδειγμα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
ανθρωπιστικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων για την παρακολούθηση επιδημιών και της εξάπλωσής τους ή σε καταστάσεις 
επείγουσας ανθρωπιστικής ανάγκης, ιδίως δε σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. 

(47)  Τα έννομα συμφέροντα του υπευθύνου επεξεργασίας, περιλαμβανομένων εκείνων ενός υπευθύνου επεξεργασίας στον 
οποίο μπορούν να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή τρίτων, μπορεί να παρέχουν τη νομική βάση 
για την επεξεργασία, υπό τον όρο ότι δεν υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
του υποκειμένου των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις θεμιτές προσδοκίες των υποκειμένων των δεδομένων βάσει της 
σχέσης τους με τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Τέτοιο έννομο συμφέρον θα μπορούσε λόγου χάρη να υπάρχει όταν 
υφίσταται σχετική και κατάλληλη σχέση μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας, όπως 
αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπευθύνου επεξεργασίας ή βρίσκεται στην υπηρεσία του. Εν πάση 
περιπτώσει η ύπαρξη έννομου συμφέροντος θα χρειαζόταν προσεκτική αξιολόγηση, μεταξύ άλλων ως προς το κατά 
πόσον το υποκείμενο των δεδομένων, κατά τη χρονική στιγμή και στο πλαίσιο της συλλογής των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, μπορεί εύλογα να αναμένει ότι για τον σκοπό αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί επεξεργασία. Ειδικότερα, τα 
συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων θα μπορούσαν να υπερισχύουν των 
συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το υποκείμενο των δεδομένων δεν αναμένει ευλόγως περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων 
του. Δεδομένου ότι εναπόκειται στον νομοθέτη να παρέχει διά νόμου τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τις δημόσιες αρχές, η εν λόγω νομική βάση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επεξεργασία 
από τις δημόσιες αρχές κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. H επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
στον βαθμό που είναι αυστηρά αναγκαία για τους σκοπούς πρόληψης της απάτης, συνιστά επίσης έννομο συμφέρον του 
ενδιαφερόμενου υπευθύνου επεξεργασίας. H επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης 
εμπορικής προώθησης μπορεί να θεωρηθεί ότι διενεργείται χάριν έννομου συμφέροντος. 

(48)  Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που είναι μέλη ομίλου επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων που συνδέονται με κεντρικό φορέα 
ενδέχεται να έχουν έννομο συμφέρον να διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός του ομίλου επιχειρήσεων 
για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
πελατών ή εργαζομένων. Οι γενικές αρχές της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εντός ομίλου 
επιχειρήσεων, προς επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα δεν θίγονται. 

(49)  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον βαθμό που είναι αυστηρά αναγκαία και ανάλογη για τους 
σκοπούς της διασφάλισης της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, δηλαδή της ικανότητας ενός δικτύου ή ενός 
συστήματος πληροφοριών να ανθίσταται, σε ένα δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης, σε τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή 
κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτι
κότητα αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των σχετικών 
υπηρεσιών που προσφέρουν τα εν λόγω δίκτυα και συστήματα ή που είναι προσπελάσιμες μέσω των εν λόγω δικτύων και 
συστημάτων, ή που προσφέρονται από δημόσιες αρχές, από ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική 
(CERT), από ομάδες παρέμβασης για συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια των υπολογιστών (CSIRT), από παρόχους 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και από παρόχους τεχνολογιών και υπηρεσιών ασφάλειας, αποτελεί 
έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει, λόγου 
χάρη, την αποτροπή ανεξουσιοδότητης πρόσβασης σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διανομής κακόβουλων 
κωδικών και την παύση επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας» και ζημιών σε συστήματα πληροφορικής και ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

(50)  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν αρχικά θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο εφόσον η επεξεργασία είναι συμβατή με 
τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν αρχικά. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν 
απαιτείται νομική βάση χωριστή από εκείνη που επέτρεψε τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η 
επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους 
μπορεί να καθορίζει και να προσδιορίζει τα καθήκοντα και τους σκοπούς για τους οποίους πρέπει να θεωρείται συμβατή 
και σύννομη η περαιτέρω επεξεργασία. Η περαιτέρω επεξεργασία για λόγους αρχειοθέτησης που άπτονται του δημόσιου 
συμφέροντος, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς θα πρέπει να θεωρείται 
συμβατή σύννομη πράξη επεξεργασίας. Η νομική βάση που προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους 
για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί επίσης να συνιστά τη νομική βάση για την περαιτέρω 
επεξεργασία. Για να εξακριβωθεί αν ο σκοπός της περαιτέρω επεξεργασίας είναι συμβατός με τον σκοπό της αρχικής 
συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, εφόσον πληροί όλες τις απαιτήσεις για τη 
νομιμότητα της αρχικής επεξεργασίας, θα πρέπει να λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων: τυχόν συνδέσμους μεταξύ των σκοπών 
αυτών και των σκοπών της επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας· το πλαίσιο στο οποίο έχουν συλλεγεί τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τις εύλογες προσδοκίες του υποκειμένου των δεδομένων βάσει της σχέσης του με τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ως προς την περαιτέρω χρήση τους· τη φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τις 
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συνέπειες της επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας για τα υποκείμενα των δεδομένων· και την ύπαρξη κατάλληλων 
εγγυήσεων τόσο για τις αρχικές όσο και τις σκοπούμενες πράξεις περαιτέρω επεξεργασίας. 

Όταν το υποκείμενο των δεδομένων παρέσχε τη συναίνεσή του ή η επεξεργασία βασίζεται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
κράτους μέλους που συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση, 
ειδικότερα, σημαντικών σκοπών στο πλαίσιο γενικού δημόσιου συμφέροντος, θα πρέπει να επιτρέπεται στον υπεύθυνο 
επεξεργασία να προβαίνει στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τη 
συμβατότητα των σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται η εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, η ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων σχετικά με τους άλλους αυτούς 
σκοπούς και σχετικά με τα δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προβολής αντιρρήσεων. Η 
επισήμανση πιθανών εγκληματικών πράξεων ή απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
και η διαβίβαση των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρμόδια αρχή σε μία μεμονωμένη υπόθεση ή σε 
περισσότερες από μία υποθέσεις που αφορούν την ίδια αξιόποινη πράξη ή τις ίδιες απειλές για τη δημόσια ασφάλεια θα 
πρέπει να θεωρείται ως εμπίπτουσα στο πλαίσιο του θεμιτού συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. 
Ωστόσο, η διαβίβαση αυτή στο πλαίσιο του θεμιτού συμφέροντος του υπευθύνου επεξεργασίας ή η περαιτέρω 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να απαγορεύεται, εάν η επεξεργασία δεν είναι συμβατή με 
νομική, επαγγελματική ή άλλη δεσμευτική υποχρέωση τήρησης απορρήτου. 

(51)  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη δικαιώματα και 
ελευθερίες χρήζουν ειδικής προστασίας, καθότι το πλαίσιο της επεξεργασίας τους θα μπορούσε να δημιουργήσει 
σημαντικούς κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, όπου 
η χρήση του όρου «φυλετική καταγωγή» στον παρόντα κανονισμό δεν συνεπάγεται ότι η Ένωση αποδέχεται θεωρίες που 
υποστηρίζουν την ύπαρξη χωριστών ανθρώπινων φυλών. Η επεξεργασία φωτογραφιών δεν θα πρέπει συστηματικά να 
θεωρείται ότι είναι επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς αυτές καλύπτονται από 
τον ορισμό των βιομετρικών δεδομένων μόνο σε περίπτωση επεξεργασίας μέσω ειδικών τεχνικών μέσων που επιτρέπουν 
την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ή επαλήθευση της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου. Τέτοια δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκτός εάν η επεξεργασία επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο των κρατών μελών μπορεί να προβλέπει 
ειδικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, προκειμένου να προσαρμόζεται η εφαρμογή των κανόνων του 
παρόντος κανονισμού λόγω συμμόρφωσης προς νομική υποχρέωση ή λόγω εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς 
το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εκτός από 
τις ειδικές απαιτήσεις στις οποίες υπάγεται η εν λόγω επεξεργασία, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι γενικές αρχές και οι 
λοιποί κανόνες του παρόντος κανονισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά τους όρους νόμιμης επεξεργασίας. Παρεκκλίσεις από τη 
γενική απαγόρευση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπάγονται στις εν λόγω ειδικές κατηγορίες θα 
πρέπει να προβλέπονται ρητώς, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων ή 
όταν πρόκειται για ειδικές ανάγκες, ιδίως όταν η επεξεργασία διενεργείται στο πλαίσιο θεμιτών δραστηριοτήτων 
ορισμένων ενώσεων ή ιδρυμάτων, σκοπός των οποίων είναι να επιτρέπουν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών. 

(52)  Η παρέκκλιση από την απαγόρευση επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
επιτρέπεται επίσης όταν προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους και με την επιφύλαξη κατάλληλων 
εγγυήσεων, ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, εφόσον 
δικαιολογείται από λόγους δημόσιου συμφέροντος, ιδίως η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα 
του εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, και για σκοπούς 
υγειονομικής ασφάλειας, παρακολούθησης και συναγερμού και για την πρόληψη ή τον έλεγχο των μεταδοτικών 
ασθενειών και άλλων σοβαρών απειλών κατά της υγείας. Αυτή η παρέκκλιση μπορεί να γίνεται για υγειονομικούς 
σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων της δημόσιας υγείας και της διαχείρισης υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, 
προκειμένου ειδικότερα να διασφαλίζονται η ποιότητα και η αποδοτικότητα ως προς το κόστος των διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό αξιώσεων για παροχές και υπηρεσίες στο σύστημα υγειονομικής ασφάλισης, ή 
για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς 
σκοπούς. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί παρέκκλιση που να επιτρέπει την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όταν είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία 
είτε σε διοικητική ή τυχόν εξωδικαστική διαδικασία. 

(53)  Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρήζουν υψηλότερης προστασίας θα πρέπει 
να γίνεται μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την υγεία, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων, προς όφελος των φυσικών προσώπων και της κοινωνίας στο σύνολό της, ιδίως στο πλαίσιο της διαχείρισης των 
υπηρεσιών και συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας, μεταξύ άλλων και της επεξεργασίας των 
δεδομένων αυτών από τις διαχειριστικές και τις κεντρικές εθνικές υγειονομικές αρχές για τον σκοπό του ποιοτικού 
ελέγχου, της διαχείρισης των πληροφοριών και της συνολικής εθνικής και τοπικής εποπτείας του συστήματος υγείας ή 
κοινωνικής μέριμνας, και της εξασφάλισης της συνέχειας της υγειονομικής περίθαλψης ή κοινωνικής μέριμνας και της 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης ή της υγειονομικής ασφάλειας, για σκοπούς παρακολούθησης και συναγερμού 
ή για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 
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στατιστικούς σκοπούς, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή των κρατών μελών και με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος, καθώς και για μελέτες που διενεργούνται προς το δημόσιο συμφέρον στον τομέα της δημόσιας 
υγείας. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την επεξεργασία των 
ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία, σε σχέση με ειδικές ανάγκες, ιδίως όταν 
η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων πραγματοποιείται για ορισμένους σκοπούς που αφορούν την υγεία από πρόσωπα 
που υπέχουν νομική υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου. Το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών θα 
πρέπει να προβλέπει ειδικά και κατάλληλα μέτρα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν 
περαιτέρω όρους, μεταξύ άλλων και περιορισμούς, όσον αφορά την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών 
δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν την υγεία. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης, όταν οι όροι αυτοί εφαρμόζονται στη διασυνοριακή επεξεργασία 
των δεδομένων αυτών. 

(54)  Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος στους τομείς της δημόσιας υγείας, χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων. Η εν λόγω 
επεξεργασία θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλα και ειδικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών 
των φυσικών προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό, η «δημόσια υγεία» θα πρέπει να ερμηνεύεται όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), δηλαδή ως το σύνολο των στοιχείων που 
συνδέονται με την υγεία, συγκεκριμένα η κατάσταση της υγείας, περιλαμβανομένων της νοσηρότητας και αναπηρίας, οι 
καθοριστικοί παράγοντες που επιδρούν στην κατάσταση της υγείας, οι ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης, οι πόροι που 
διατίθενται για την υγειονομική περίθαλψη, η παροχή υγειονομικής περίθαλψης και η πρόσβαση από όλους σε αυτήν, 
καθώς και οι δαπάνες και η χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης και οι αιτίες θνησιμότητας. Αυτή η 
επεξεργασία δεδομένων σχετικών με την υγεία για λόγους δημόσιου συμφέροντος δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από τρίτους, όπως εργοδότες ή ασφαλιστικές 
εταιρείες και τράπεζες. 

(55)  Επιπλέον, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δημόσιες αρχές με σκοπό την επίτευξη σκοπών επίσημα 
αναγνωρισμένων θρησκευτικών ενώσεων, οι οποίοι προβλέπονται στο συνταγματικό ή το διεθνές δημόσιο δίκαιο, πραγμα
τοποιείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος. 

(56)  Εάν, στο πλαίσιο εκλογικών δραστηριοτήτων, η λειτουργία του δημοκρατικού συστήματος σε ένα κράτος μέλος απαιτεί 
τη συγκέντρωση από τα πολιτικά κόμματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τα πολιτικά φρονήματα των 
πολιτών, η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων μπορεί να επιτρέπεται για λόγους δημόσιου συμφέροντος, εφόσον 
προβλέπονται κατάλληλες εγγυήσεις. 

(57)  Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται ένας υπεύθυνος επεξεργασίας δεν επιτρέπουν στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας να ταυτοποιήσει ένα φυσικό πρόσωπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν θα πρέπει να 
υποχρεούται να αποκτά συμπληρωματικές πληροφορίες, προκειμένου να ταυτοποιήσει το υποκείμενο των δεδομένων με 
μοναδικό σκοπό τη συμμόρφωσή του προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν θα πρέπει να αρνείται να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει το υποκείμενο των 
δεδομένων με σκοπό την υποστήριξη της άσκησης των δικαιωμάτων του. Η ταυτοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
ψηφιακή ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων, λόγου χάρη μέσω μηχανισμού επαλήθευσης της ταυτότητας, 
όπως είναι τα ίδια διακριτικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από το υποκείμενο των δεδομένων κατά την είσοδο 
(log-in) στην επιγραμμική υπηρεσία που προσφέρεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

(58)  Η αρχή της διαφάνειας απαιτεί οποιαδήποτε ενημέρωση που απευθύνεται στο κοινό ή στο υποκείμενο των δεδομένων να 
είναι συνοπτική, εύκολα προσβάσιμη και εύκολα κατανοητή και να χρησιμοποιείται σαφής και απλή διατύπωση και, 
επιπλέον, κατά περίπτωση, απεικόνιση. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, για 
παράδειγμα, όταν απευθύνονται στο κοινό, μέσω ιστοσελίδας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις στις οποίες η 
πληθώρα των συμμετεχόντων και η πολυπλοκότητα των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών καθιστούν δύσκολο για το 
υποκείμενο των δεδομένων να γνωρίζει και να κατανοεί εάν, από ποιον και για ποιο σκοπό συλλέγονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,όπως στην περίπτωση επιγραμμικής διαφήμισης. Δεδομένου ότι τα παιδιά 
χρήζουν ειδικής προστασίας, κάθε ενημέρωση και ανακοίνωση, εάν η επεξεργασία απευθύνεται σε παιδί, θα πρέπει να 
διατυπώνεται σε σαφή και απλή γλώσσα την οποία το παιδί να μπορεί να κατανοεί εύκολα. 

(59)  Θα πρέπει να προβλέπονται τρόποι για να διευκολύνεται το υποκείμενο των δεδομένων να ασκεί τα δικαιώματά του κατά 
τον παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων μηχανισμοί με τους οποίους να ζητείται και, κατά περίπτωση, να αποκτάται 
δωρεάν, ιδίως, πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διόρθωση ή διαγραφή αυτών και να ασκείται το 
δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει επίσης να παρέχει τα μέσα για ηλεκτρονική 
υποβολή των αιτημάτων, ιδίως όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να υποχρεούται να απαντά σε αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων αμελλητί και 
το αργότερο εντός μηνός και να παρέχει αιτιολογία, όταν δεν προτίθεται να συμμορφωθεί προς τυχόν τέτοια αιτήματα. 
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(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις κοινοτικές 
στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 70). 



(60)  Οι αρχές της δίκαιης και διαφανούς επεξεργασίας απαιτούν να ενημερώνεται το υποκείμενο των δεδομένων για την 
ύπαρξη της πράξης επεξεργασίας και τους σκοπούς της. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να παρέχει στο υποκείμενο 
των δεδομένων κάθε περαιτέρω πληροφορία που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση δίκαιης και διαφανούς επεξεργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και το πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιείται η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Περαιτέρω, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να ενημερώνεται αν 
καταρτίζεται το προφίλ του και ποιες συνέπειες έχει αυτό. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται από το 
υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να ενημερώνεται επίσης για το κατά πόσον 
υποχρεούται να παράσχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και για τις συνέπειες, όταν δεν παρέχει τα εν λόγω 
δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρέχονται σε συνδυασμό με τυποποιημένα εικονίδια προκειμένου να 
δίνεται με ευδιάκριτο, κατανοητό και ευανάγνωστο τρόπο μια ουσιώδης επισκόπηση της σκοπούμενης επεξεργασίας. Εάν 
τα εικονίδια διατίθενται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να είναι μηχανικώς αναγνώσιμα. 

(61)  Οι πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με το υποκείμενο 
των δεδομένων θα πρέπει να του παρέχονται κατά τη συλλογή από το υποκείμενο των δεδομένων ή, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνονται από άλλη πηγή, εντός εύλογης προθεσμίας, ανάλογα με τις συνθήκες κάθε 
περίπτωσης. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται να κοινολογηθούν σε άλλον αποδέκτη, το υποκείμενο 
των δεδομένων θα πρέπει να ενημερώνεται, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κοινολογούνται για πρώτη φορά 
στον αποδέκτη. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για 
σκοπό άλλο από εκείνον για τον οποίο συλλέχθηκαν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να παρέχει στο υποκείμενο 
των δεδομένων, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν και άλλες αναγκαίες 
πληροφορίες. Όταν η προέλευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορεί να γνωστοποιηθεί στο υποκείμενο 
των δεδομένων διότι έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες πηγές, θα πρέπει να παρέχονται γενικές πληροφορίες. 

(62)  Ωστόσο, δεν είναι αναγκαίο να επιβάλλεται η υποχρέωση παροχής πληροφοριών, εάν το υποκείμενο των δεδομένων 
διαθέτει ήδη τις πληροφορίες, εάν η καταχώριση ή η κοινολόγηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προβλέπεται 
ρητώς από τον νόμο ή εάν η παροχή πληροφοριών στο υποκείμενο των δεδομένων αποδεικνύεται ανέφικτη ή θα 
απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια. Το τελευταίο θα μπορούσε να είναι ειδικότερα, όταν η επεξεργασία γίνεται για 
σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς 
σκοπούς. Συναφώς, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των υποκειμένων των δεδομένων, η ηλικία των 
δεδομένων και τυχόν κατάλληλες εγγυήσεις που θεσπίστηκαν. 

(63)  Ένα υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
συλλέχθηκαν και το αφορούν και να μπορεί να ασκεί το εν λόγω δικαίωμα ευχερώς και σε εύλογα τακτά διαστήματα, 
προκειμένου να έχει επίγνωση και να επαληθεύει τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα των 
υποκειμένων των δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν την υγεία τους, για παράδειγμα τα 
δεδομένα των ιατρικών αρχείων τους τα οποία περιέχουν πληροφορίες όπως διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, 
αξιολογήσεις από θεράποντες ιατρούς και κάθε παρασχεθείσα θεραπεία ή επέμβαση. Επομένως, κάθε υποκείμενο των 
δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να γνωρίζει και να του ανακοινώνεται ιδίως για ποιους σκοπούς γίνεται η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον είναι δυνατόν για πόσο διάστημα γίνεται η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ποιοι αποδέκτες λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ποια λογική 
ακολουθείται στην τυχόν αυτόματη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι 
συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας, τουλάχιστον όταν αυτή βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
θα πρέπει να δύναται να παρέχει πρόσβαση εξ αποστάσεως σε ασφαλές σύστημα μέσω του οποίου το υποκείμενο των 
δεδομένων αποκτά άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που το αφορούν. Το δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάζει 
αρνητικά τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες άλλων, όπως το επαγγελματικό απόρρητο ή το δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας και, ειδικότερα, το δικαίωμα δημιουργού που προστατεύει το λογισμικό. Ωστόσο, οι παράγοντες αυτοί δεν 
θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την άρνηση παροχής κάθε πληροφορίας στο υποκείμενο των δεδομένων. Όταν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να δύναται να ζητεί από το υποκείμενο, πριν δοθούν οι πληροφορίες, να προσδιορίζει 
τις πληροφορίες ή τις δραστηριότητες επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημα. 

(64)  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε εύλογο μέτρο για να επαληθεύει την ταυτότητα του 
υποκειμένου των δεδομένων το οποίο ζητεί πρόσβαση, ιδίως στο πλαίσιο επιγραμμικών υπηρεσιών και επιγραμμικών 
αναγνωριστικών στοιχείων ταυτότητας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα πρέπει να διατηρεί δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με μοναδικό σκοπό να μπορεί να αποκρίνεται σε δυνητικά αιτήματα. 

(65)  Ένα υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και το «δικαίωμα στη λήθη», εάν η διατήρηση των εν λόγω δεδομένων παραβιάζει 
τον παρόντα κανονισμό ή το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. 
Ιδίως, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητεί τη διαγραφή και την παύση της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή υποβάλλονται κατ' άλλο τρόπο σε 
επεξεργασία, εάν το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία ή εάν αντιτάσσεται 
στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν ή εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν δεν είναι σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό κατ' άλλο τρόπο. Το δικαίωμα αυτό έχει 
ιδίως σημασία όταν το υποκείμενο των δεδομένων παρέσχε τη συγκατάθεσή του ως παιδί, όταν δεν είχε πλήρη επίγνωση 
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των κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία, και θέλει αργότερα να αφαιρέσει τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, κυρίως από το Διαδίκτυο. Το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να μπορεί να ασκήσει το εν λόγω 
δικαίωμα παρά το γεγονός ότι δεν είναι πλέον παιδί. Ωστόσο, η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να είναι σύννομη όταν είναι αναγκαία για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης 
και ενημέρωσης, για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για 
σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών 
αξιώσεων. 

(66)  Για να ενισχυθεί το δικαίωμα στη λήθη στο επιγραμμικό περιβάλλον, το δικαίωμα διαγραφής θα πρέπει επίσης να 
επεκταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας ο οποίος δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
να υποχρεούται να ενημερώνει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ώστε να διαγράψουν οποιουσδήποτε συνδέσμους ή αντίγραφα ή αναπαραγωγή των εν λόγω δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Όταν το πράττει, ο εν λόγω υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να λαμβάνει εύλογα μέτρα, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ο υπεύθυνος επεξεργασίας, μεταξύ 
άλλων και τεχνικά μέτρα, ώστε να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σχετικά με το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων. 

(67)  Μέθοδοι με τις οποίες περιορίζεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, την προσωρινή μετακίνηση των επιλεγμένων δεδομένων σε άλλο σύστημα επεξεργασίας, την αφαίρεση της 
προσβασιμότητας των επιλεγμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους χρήστες ή την προσωρινή αφαίρεση 
δημοσιευμένων δεδομένων από ιστοσελίδα. Στα συστήματα αυτοματοποιημένης αρχειοθέτησης ο περιορισμός της 
επεξεργασίας θα πρέπει κατ' αρχήν να διασφαλίζεται με τεχνικά μέσα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα να μην υπόκεινται σε πράξη περαιτέρω επεξεργασίας και να μην μπορούν να αλλάξουν. Το γεγονός ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι περιορισμένη θα πρέπει να αναγράφεται στο σύστημα. 

(68)  Για να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος επί των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει επίσης 
τη δυνατότητα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και που έχει παράσχει σε υπεύθυνο 
επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο, και 
να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων θα πρέπει να ενθαρρύ
νονται να αναπτύσσουν διαλειτουργικούς μορφότυπους που επιτρέπουν τη φορητότητα των δεδομένων. Το εν λόγω 
δικαίωμα θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων παρέσχε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με τη συγκατάθεσή του ή εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται όταν η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση πλην συγκατάθεσης ή σύμβασης. Από τη φύση του το 
δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να ασκείται κατά υπευθύνων επεξεργασίας που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα κατά την άσκηση των δημόσιων καθηκόντων τους. Δεν θα πρέπει συνεπώς να εφαρμόζεται όταν η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην 
οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον 
ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα του υποκειμένου 
των δεδομένων να διαβιβάζει ή να λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν δεν θα πρέπει να 
δημιουργεί υποχρέωση των υπευθύνων επεξεργασίας να υιοθετούν ή να διατηρούν συστήματα επεξεργασίας που είναι 
συμβατά από τεχνική άποψη. Όταν, σε συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θίγονται περισσότερα 
του ενός υποκείμενα των δεδομένων, το δικαίωμα λήψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να θίγει 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, το 
δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να ζητήσει τη διαγραφή των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ούτε τους περιορισμούς του εν λόγω δικαιώματος, όπως προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό και ειδικότερα δεν θα πρέπει να συνεπάγεται διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το 
υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα οποία έχουν παρασχεθεί από αυτό για την εκτέλεση 
σύμβασης, στον βαθμό και εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης. Όταν 
είναι τεχνικά εφικτό, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται απευθείας από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον. 

(69)  Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν νόμιμα σε επεξεργασία επειδή η επεξεργασία είναι 
αναγκαία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή για λόγους έννομων συμφερόντων του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή τρίτου μέρους, κάθε υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να δικαιούται παρ' όλα αυτά να αντιταχθεί 
στην επεξεργασία τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή του. Θα πρέπει να 
εναπόκειται στον υπεύθυνο επεξεργασίας να αποδείξει ότι τα επιτακτικά έννομα συμφέροντά του υπερισχύουν 
ενδεχομένως των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων. 

(70)  Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς της απευθείας εμπορικής προώθησης, το 
υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αντιτεθεί στην εν λόγω επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης 
της κατάρτισης προφίλ στον βαθμό που αυτή συνδέεται με την εν λόγω απευθείας εμπορική προώθηση, είτε πρόκειται 
για αρχική είτε για περαιτέρω επεξεργασία, ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση. Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να 
περιέρχεται ρητά εις γνώσιν του υποκειμένου των δεδομένων και να παρουσιάζεται σαφώς και ξεχωριστά από κάθε άλλη 
πληροφορία. 
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(71)  Το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση, η οποία μπορεί να 
περιλαμβάνει κάποιο μέτρο, με την οποία αξιολογούνται προσωπικές πτυχές που το αφορούν, λαμβανόμενη 
αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι του προσώπου 
αυτού ή το επηρεάζει σημαντικά κατά ανάλογο τρόπο, όπως η αυτόματη άρνηση επιγραμμικής αίτησης πίστωσης ή 
πρακτικές ηλεκτρονικών προσλήψεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η επεξεργασία αυτή περιλαμβάνει την «κατάρτιση 
προφίλ» που αποτελείται από οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών 
που αφορούν τις επιδόσεις στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις ή 
συμφέροντα, την αξιοπιστία ή τη συμπεριφορά, τη θέση ή κινήσεις του υποκειμένου των δεδομένων, στον βαθμό που 
παράγει νομικά αποτελέσματα έναντι του προσώπου αυτού ή το επηρεάζει σημαντικά κατά ανάλογο τρόπο. Ωστόσο, η 
λήψη απόφασης που βασίζεται σε αυτήν την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, θα πρέπει να 
επιτρέπεται όταν προβλέπεται ρητά από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους, στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, μεταξύ άλλων για σκοπούς παρακολούθησης και πρόληψης της απάτης και της φοροδιαφυγής σύμφωνα 
με τους κανονισμούς, τα πρότυπα και τις συστάσεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης ή των εθνικών οργάνων 
εποπτείας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία της υπηρεσίας που παρέχει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, ή όταν είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ υποκειμένου των δεδομένων και 
υπευθύνου επεξεργασίας ή όταν το υποκείμενο των δεδομένων παρέσχε τη ρητή συγκατάθεσή του. Σε κάθε περίπτωση, η 
επεξεργασία αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ειδική 
ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης, το δικαίωμα 
διατύπωσης της άποψης του, το δικαίωμα να λάβει αιτιολόγηση της απόφασης που ελήφθη στο πλαίσιο της εν λόγω 
εκτίμησης και το δικαίωμα αμφισβήτησης της απόφασης. Το εν λόγω μέτρο θα πρέπει να μην αφορά παιδί. 

Προκειμένου να διασφαλισθεί δίκαιη και διαφανής επεξεργασία σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων, 
λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών και του πλαισίου εντός του οποίου πραγματοποιείται η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλες μαθηματικές ή 
στατιστικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προφίλ, να εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να 
διορθώνονται οι παράγοντες που οδηγούν σε ανακρίβειες σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος σφαλμάτων, να καθιστά ασφαλή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τους 
πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και κατά 
τρόπο που να προλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα διακρίσεων σε βάρος φυσικών προσώπων βάσει της 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των πολιτικών φρονημάτων, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της συμμετοχής σε 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, της γενετικής κατάστασης ή της κατάστασης της υγείας ή του γενετήσιου προσανατο
λισμού, ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος. Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ που 
βασίζονται σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο υπό ειδικές 
προϋποθέσεις. 

(72)  Η κατάρτιση προφίλ υπόκειται στους κανόνες του παρόντος κανονισμού που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως νομικοί λόγοι επεξεργασίας ή αρχές προστασίας δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων που συστήνεται με τον παρόντα κανονισμό («Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων») θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δίνει κατευθύνσεις. 

(73)  Μπορούν να επιβληθούν από το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο κράτους μέλους περιορισμοί σχετικά με συγκεκριμένες 
βασικές αρχές και τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, στο δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, στο δικαίωμα εναντίωσης, στις αποφάσεις που βασίζονται σε 
κατάρτιση προφίλ, καθώς και στην ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των 
δεδομένων και σε ορισμένες σχετικές υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας, στον βαθμό που είναι αναγκαίοι και 
αναλογικοί σε μια δημοκρατική κοινωνία για την κατοχύρωση της δημόσιας ασφάλειας, περιλαμβανομένης της 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε περίπτωση ιδίως φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, της πρόληψης, της 
διερεύνησης και της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης έναντι των απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψής τους ή παραβάσεων δεοντολογίας σε 
νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, άλλων σημαντικών σκοπών γενικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή 
κράτους μέλους, ιδίως σημαντικού οικονομικού ή χρηματοοικονομικού συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους, της 
τήρησης δημόσιων αρχείων για λόγους γενικού συμφέροντος, της περαιτέρω επεξεργασίας αρχειοθετημένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικών με την πολιτική συμπεριφορά σε πρώην 
απολυταρχικά καθεστώτα ή της προστασίας του υποκειμένου των δεδομένων ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 
τρίτων, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικής προστασίας, της δημόσιας υγείας και των ανθρωπιστικών σκοπών. Οι εν 
λόγω περιορισμοί θα πρέπει να είναι σύμφωνοι προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Χάρτη και στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. 

(74)  Θα πρέπει να θεσπιστεί ευθύνη και υποχρέωση αποζημίωσης του υπευθύνου επεξεργασίας για οποιαδήποτε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή για λογαριασμό του υπευθύνου 
επεξεργασίας. Ειδικότερα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να υποχρεούται να υλοποιεί κατάλληλα και αποτελε
σματικά μέτρα και να είναι σε θέση να αποδεικνύει τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας με τον παρόντα 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη φύση, το πλαίσιο, το πεδίο εφαρμογής και τους σκοπούς της επεξεργασίας και τον κίνδυνο για τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. 
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(75)  Οι κίνδυνοι για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων, ποικίλης πιθανότητας και σοβαρότητας, είναι 
δυνατόν να προκύπτουν από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
σωματική, υλική ή μη υλική βλάβη, ιδίως όταν η επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις, κατάχρηση ή υποκλοπή 
ταυτότητας, οικονομική απώλεια, βλάβη φήμης, απώλεια της εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που προστατεύονται από επαγγελματικό απόρρητο, παράνομη άρση της ψευδωνυμοποίησης, ή οποιοδήποτε άλλο 
σημαντικό οικονομικό ή κοινωνικό μειονέκτημα· όταν τα υποκείμενα των δεδομένων θα μπορούσαν να στερηθούν των 
δικαιωμάτων και ελευθεριών τους ή να εμποδίζονται από την άσκηση ελέγχου επί των δεδομένων τους προσωπικού 
χαρακτήρα· όταν υπόκεινται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικάτα και γίνεται 
επεξεργασία γενετικών δεδομένων, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή 
ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφάλειας· όταν αξιολογούνται προσωπικές πτυχές, ιδίως όταν 
επιχειρείται ανάλυση ή πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις επιδόσεις στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την 
υγεία, προσωπικές προτιμήσεις ή συμφέροντα, την αξιοπιστία ή τη συμπεριφορά, τη θέση ή μετακινήσεις, προκειμένου να 
δημιουργηθούν ή να χρησιμοποιηθούν προσωπικά προφίλ· όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ευάλωτων φυσικών προσώπων, ιδίως παιδιών· ή όταν η επεξεργασία περιλαμβάνει μεγάλη ποσότητα 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επηρεάζει μεγάλο αριθμό υποκειμένων των δεδομένων. 

(76)  Η πιθανότητα και η σοβαρότητα του κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων θα 
πρέπει να καθορίζονται σε συνάρτηση με τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας. 
Ο κίνδυνος θα πρέπει να αξιολογείται βάσει αντικειμενικής εκτίμησης, με την οποία διαπιστώνεται κατά πόσον οι πράξεις 
επεξεργασίας δεδομένων συνεπάγονται κίνδυνο ή υψηλό κίνδυνο. 

(77)  Καθοδήγηση για την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και για την απόδειξη της συμμόρφωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα επεξεργασία, ιδίως όσον αφορά τον προσδιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με την 
επεξεργασία, την εκτίμησή τους από άποψη προέλευσης, φύσης, πιθανότητας και σοβαρότητας και τον εντοπισμό των 
βέλτιστων πρακτικών για τον περιορισμό των κινδύνων θα μπορούσε να παρέχεται ιδίως με εγκεκριμένους κώδικες 
συμπεριφοράς, εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από το Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων ή με τις υποδείξεις που παρέχει υπεύθυνος προστασίας δεδομένων. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
μπορεί επίσης να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πράξεις επεξεργασίας που θεωρείται ότι είναι απίθανο 
να οδηγήσουν σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, στις οποίες θα 
αναφέρεται ποια μέτρα μπορεί να αρκούν στην περίπτωση αυτή για την αντιμετώπιση του σχετικού κινδύνου. 

(78)  Η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα απαιτεί τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να μπορεί να αποδείξει συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές και να εφαρμόζει μέτρα τα οποία 
ανταποκρίνονται ειδικότερα στις αρχές της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού. Τέτοια 
μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, την ψευδωνυμοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το συντομότερο δυνατόν, τη διαφάνεια όσον 
αφορά τις λειτουργίες και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να μπορεί το υποκείμενο των 
δεδομένων να παρακολουθεί την επεξεργασία δεδομένων και να είναι σε θέση ο υπεύθυνος επεξεργασίας να δημιουργεί 
και να βελτιώνει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας. Κατά την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, την επιλογή και τη χρήση 
εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων που βασίζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή επεξεργά
ζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση του έργου τους, οι παραγωγοί προϊόντων, υπηρεσιών και 
εφαρμογών θα πρέπει να ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τους το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων, κατά την 
ανάπτυξη και τον σχεδιασμό τέτοιων προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών, ώστε, λαμβανομένων υπόψη των τελευταίων 
εξελίξεων, να διασφαλίζεται ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες την επεξεργασία θα είναι σε θέση να 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Οι αρχές της προστασίας των δεδομένων 
ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών. 

(79)  Η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και η ευθύνη και η 
υποχρέωση αποζημίωσης των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων επεξεργασία, μεταξύ άλλων σε σχέση με την 
παρακολούθηση από τις εποπτικές αρχές και τα μέτρα εποπτικών αρχών, προϋποθέτει σαφή κατανομή των αρμοδιοτήτων 
βάσει του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία ένας υπεύθυνος επεξεργασίας 
καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας από κοινού με άλλους υπευθύνους επεξεργασίας ή όταν μια 
πράξη επεξεργασίας διενεργείται για λογαριασμό ενός υπευθύνου επεξεργασίας. 

(80)  Αν ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία μη εγκατεστημένος στην Ένωση επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένων τα οποία βρίσκονται στην Ένωση και ασκεί δραστηριότητες επεξεργασίας σχετικές 
με την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών, είτε απαιτείται πληρωμή από το υποκείμενο είτε όχι, στα εν λόγω υποκείμενα 
στην Ένωση ή με την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους στον βαθμό που η συμπεριφορά τους λαμβάνει χώρα 
στην Ένωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει να ορίζει εκπρόσωπο, εκτός αν η 
επεξεργασία είναι περιστασιακή, δεν περιλαμβάνει επεξεργασία, σε μεγάλη κλίμακα, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζεται με ποινικές καταδίκες και αδικήματα και δεν είναι 
πιθανόν να οδηγήσει σε κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων, εάν ληφθούν υπόψη το πεδίο 
εφαρμογής, το πλαίσιο, η φύση και οι σκοποί της επεξεργασίας ή εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δημόσια αρχή ή 
φορέας. Ο εκπρόσωπος θα πρέπει να ενεργεί για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία και σε αυτόν μπορεί να απευθύνεται κάθε εποπτική αρχή. Ο εκπρόσωπος θα πρέπει να ορίζεται ρητώς με 
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γραπτή εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία να ενεργεί εξ ονόματός του όσον 
αφορά τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Ο διορισμός του αντιπροσώπου αυτού δεν επηρεάζει 
την ευθύνη ή τη λογοδοσία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Ο αντιπρόσωπος αυτός θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του ανάλογα με την εντολή που έλαβε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, μεταξύ άλλων να συνεργάζεται με τις αρμόδιες εποπτικές 
αρχές για τυχόν μέτρα που λαμβάνονται προς εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ο διορισμένος 
αντιπρόσωπος θα πρέπει να υπόκειται σε διαδικασίες επιβολής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία. 

(81)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την προς 
διεξαγωγή επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία, εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας, οσάκις ανατίθενται 
σε εκτελούντα την επεξεργασία δραστηριότητες επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο 
εκτελούντες επεξεργασία οι οποίοι παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις, ιδίως από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης, αξιοπιστίας 
και πόρων, για την εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια της επεξεργασίας. Η προσχώρηση του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε εγκεκριμένο κώδικα συμπεριφοράς ή εγκεκριμένο μηχανισμό πιστοποίησης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για να αποδειχθεί η συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας. Η 
εκτέλεση της επεξεργασίας από εκτελούντα την επεξεργασία θα πρέπει να διέπεται από σύμβαση ή άλλη νομική πράξη, 
βασιζόμενη στο ενωσιακό δίκαιο ή στο δίκαιο των κρατών μελών, που συνδέει τον εκτελούντα την επεξεργασία με τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, στην οποία καθορίζονται το αντικείμενο και η διάρκεια της επεξεργασίας, η φύση και οι σκοποί 
της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων, 
λαμβανομένων υπόψη των ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του εκτελούντος την επεξεργασία στο πλαίσιο της 
επεξεργασίας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί και τον κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων 
των δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν 
ατομική σύμβαση ή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες οι οποίες είτε έχουν εγκριθεί απευθείας από την Επιτροπή ή από 
εποπτική αρχή σύμφωνα με τον μηχανισμό συνεκτικότητας και εγκρίθηκαν εν συνεχεία από την Επιτροπή. Μετά την 
ολοκλήρωση της επεξεργασίας εξ ονόματος του υπευθύνου επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει, 
αναλόγως της επιλογής του υπευθύνου επεξεργασίας, να επιστρέψει ή να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, εκτός εάν υποχρεούται να αποθηκεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο εκτελών την επεξεργασία. 

(82)  Προκειμένου να μπορούν να αποδείξουν συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει να τηρούν αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύνη 
τους. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει να υποχρεούται να συνεργάζεται με την 
εποπτική αρχή και να θέτει στη διάθεσή της, κατόπιν αιτήματός της, τα εν λόγω αρχεία, ώστε να μπορεί να τα 
χρησιμοποιεί για την παρακολούθηση των συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας. 

(83)  Για τη διατήρηση της ασφάλειας και την αποφυγή της επεξεργασίας κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει να αξιολογεί τους κινδύνους που ενέχει η επεξεργασία 
και να εφαρμόζει μέτρα για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων, όπως για παράδειγμα μέσω κρυπτογράφησης. Τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει να διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, πράγμα που περιλαμβάνει και την εμπιστευτι
κότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις και το κόστος της εφαρμογής σε σχέση με τους κινδύνους και τη 
φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να προστατευθούν. Κατά την εκτίμηση του κινδύνου για την 
ασφάλεια των δεδομένων θα πρέπει να δίνεται προσοχή στους κινδύνους που προκύπτουν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας 
κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' 
άλλο τρόπο σε επεξεργασία η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σωματική, υλική ή μη υλική βλάβη. 

(84)  Προκειμένου να ενισχυθεί η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό όταν οι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται να έχουν 
ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
θα πρέπει να ευθύνεται για τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων, ώστε να 
αξιολογήσει, ιδίως, την προέλευση, τη φύση, την πιθανότητα και τη σοβαρότητα του εν λόγω κινδύνου. Το αποτέλεσμα 
της εκτίμησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν καθορίζεται ποια μέτρα ενδείκνυται να ληφθούν ώστε να αποδειχθεί 
ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό. Εάν η εκτίμηση 
αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων υποδεικνύει ότι οι πράξεις επεξεργασίας συνεπάγονται υψηλό 
κίνδυνο που ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν μπορεί να μετριάσει με τα κατάλληλα μέτρα από άποψη διαθέσιμης 
τεχνολογίας και κόστους εφαρμογής, θα πρέπει να πραγματοποιείται διαβούλευση με την αρχή ελέγχου πριν από την 
επεξεργασία. 

(85)  Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 
αποτέλεσμα σωματική, υλική ή μη υλική βλάβη για φυσικά πρόσωπα, όπως απώλεια του ελέγχου επί των δεδομένων 
τους προσωπικού χαρακτήρα ή ο περιορισμός των δικαιωμάτων τους, διακρίσεις, κατάχρηση ή υποκλοπή ταυτότητας, 
οικονομική απώλεια, παράνομη άρση της ψευδωνυμοποίησης, βλάβη της φήμης, απώλεια της εμπιστευτικότητας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προστατεύονται από επαγγελματικό απόρρητο ή άλλο σημαντικό οικονομικό ή 
κοινωνικό μειονέκτημα για το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο. Κατά συνέπεια, αμέσως μόλις ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
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λάβει γνώση μιας παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει αμελλητί και, ει δυνατόν, εντός 72 ωρών 
από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος, να γνωστοποιήσει την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην αρμόδια εποπτική αρχή, εκτός εάν o υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αποδείξει, σύμφωνα με την 
αρχή της λογοδοσίας, ότι η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να επιφέρει κίνδυνο για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Εάν μια τέτοια γνωστοποίηση δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός 
72 ωρών, η γνωστοποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογία η οποία αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης 
και οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται σταδιακά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

(86)  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να ανακοινώνει αμελλητί στο υποκείμενο των δεδομένων για παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όταν αυτή η παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να έχει ως 
αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του φυσικού προσώπου, προκειμένου να του επιτραπεί 
να λάβει τις αναγκαίες προφυλάξεις. Η ανακοίνωση θα πρέπει να περιγράφει τη φύση της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και να περιέχει συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο για τον μετριασμό δυνητικών 
δυσμενών συνεπειών. Οι ανακοίνωσεις αυτές στα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιούνται το 
συντομότερο δυνατόν, σε στενή συνεργασία με την ελεγκτική αρχή, τηρώντας την καθοδήγηση που παρέχεται από αυτήν 
ή άλλες σχετικές αρχές, όπως αρχές επιβολής του νόμου. Για παράδειγμα, η ανάγκη να μετριαστεί άμεσος κίνδυνος 
ζημίας θα απαιτούσε την άμεση ανακοίνωση στα υποκείμενα των δεδομένων, ενώ η αναγκαιότητα εφαρμογής 
κατάλληλων μέτρων κατά συνεχών ή παρόμοιων παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να δικαιολογεί 
περισσότερο χρόνο για την ανακοίνωση. 

(87)  Θα πρέπει να εξακριβώνεται κατά πόσον έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα κατάλληλα μέτρα τεχνολογικής προστασίας 
και οργανωτικά μέτρα για τον άμεσο εντοπισμό κάθε παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άμεση 
ενημέρωση της εποπτικής αρχής και του υποκειμένου των δεδομένων. Θα πρέπει να διαπιστώνεται ότι η κοινοποίηση 
πραγματοποιήθηκε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, λαμβανομένων υπόψη ιδίως της φύσης και της σοβαρότητας της 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των συνεπειών και των δυσμενών αποτελεσμάτων της για το 
υποκείμενο των δεδομένων. Η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να οδηγεί σε παρέμβαση της εποπτικής αρχής, σύμφωνα με τα 
καθήκοντα και τις εξουσίες της που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

(88)  Κατά τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τον μορφότυπο και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην 
γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι συνθήκες 
της εν λόγω παραβίασης, περιλαμβανομένου του κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονταν από 
κατάλληλα τεχνικά μέτρα προστασίας, περιορίζοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο υποκλοπής ταυτότητας ή άλλων μορφών 
κατάχρησης. Επιπλέον, οι εν λόγω κανόνες και διαδικασίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα έννομα συμφέροντα των 
αρχών επιβολής του νόμου, όταν η πρόωρη κοινολόγηση μπορεί να εμποδίσει χωρίς λόγο τη διερεύνηση των συνθηκών 
μιας παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

(89)  Η οδηγία 95/46/ΕΚ προέβλεπε γενική υποχρέωση γνωστοποίησης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στις εποπτικές αρχές. Παρότι η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται διοικητικό και οικονομικό φόρτο, δεν συνέβαλε σε όλες τις 
περιπτώσεις στη βελτίωση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επομένως, γενικές υποχρεώσεις 
γνωστοποίησης τέτοιου είδους, χωρίς διαφοροποιήσεις, θα πρέπει να καταργηθούν και να αντικατασταθούν με αποτελε
σματικές διαδικασίες και μηχανισμούς που επικεντρώνονται σε εκείνους τους τύπους πράξεων επεξεργασίας που 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων λόγω 
της φύσης, του πεδίου εφαρμογής, του πλαισίου και των σκοπών τους. Αυτά τα είδη ενεργειών επεξεργασίας ενδέχεται 
να είναι εκείνα που, ιδίως, περιλαμβάνουν τη χρήση νέων τεχνολογιών ή που είναι νέου τύπου και όταν δεν έχει 
διενεργηθεί προηγουμένως εκτίμηση αντικτύπου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή όταν καθίστανται αναγκαία λόγω του χρόνου που έχει παρέλθει από την αρχική επεξεργασία. 

(90)  Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, πριν από την επεξεργασία, θα πρέπει να διενεργεί εκτίμηση 
αντικτύπου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, ώστε να εκτιμήσει την ιδιαίτερη πιθανότητα και τη σοβαρότητα 
του υψηλού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την έκταση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας και τις 
πηγές του κινδύνου. Η εν λόγω εκτίμηση αντικτύπου θα πρέπει να περιλαμβάνει, ιδίως, τα προβλεπόμενα μέτρα, 
εγγυήσεις και μηχανισμούς που μετριάζουν αυτόν τον κίνδυνο, διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό. 

(91)  Αυτό θα πρέπει να ισχύει ιδίως για πράξεις επεξεργασίας μεγάλης κλίμακας που στοχεύουν στην επεξεργασία σημαντικής 
ποσότητας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε περιφερειακό, εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο, οι οποίες θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν μεγάλο αριθμό υποκειμένων των δεδομένων και οι οποίες είναι πιθανόν να έχουν ως αποτέλεσμα υψηλό 
κίνδυνο, για παράδειγμα λόγω της ευαισθησίας τους, όταν σύμφωνα με τα υφιστάμενα επίπεδα τεχνολογικής γνώσης 
χρησιμοποιείται μια νέα τεχνολογία σε ευρεία κλίμακα, καθώς και για άλλες πράξεις επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, ιδίως όταν οι πράξεις 
αυτές δυσχεραίνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να διενεργείται 
εκτίμηση αντικτύπου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία ενόψει της λήψης αποφάσεων σε σχέση με συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα έπειτα από 
συστηματική και εκτενή αξιολόγηση προσωπικών πτυχών που αφορούν φυσικά πρόσωπα και βασίζονται στην κατάρτιση 
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προφίλ βάσει των εν λόγω δεδομένων ή έπειτα από την επεξεργασία συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, βιομετρικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή σχετικά μέτρα 
ασφάλειας. Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων απαιτείται επίσης για την παρακολούθηση 
δημόσια προσπελάσιμων χώρων σε μεγάλη κλίμακα, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται οπτικοηλεκτρονικές συσκευές ή για 
οποιεσδήποτε άλλες εργασίες όποτε η αρμόδια εποπτική αρχή θεωρεί ότι η επεξεργασία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα 
υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, ιδίως επειδή εμποδίζει τα 
υποκείμενα των δεδομένων να ασκήσουν κάποιο δικαίωμα ή να χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία ή σύμβαση ή επειδή 
πραγματοποιούνται συστηματικά σε μεγάλη κλίμακα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται ότι είναι μεγάλης κλίμακας, εάν η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ασθενών ή πελατών 
ιδιώτη ιατρού, άλλου επαγγελματία του τομέα της υγείας ή δικηγόρου. Στις περιπτώσεις αυτές, η εκτίμηση αντικτύπου 
της προστασίας δεδομένων δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. 

(92)  Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να είναι λογικό και οικονομικό το αντικείμενο μιας εκτίμησης αντικτύπου 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων να υπερβαίνει ένα μεμονωμένο σχέδιο, για παράδειγμα εάν δημόσιες αρχές ή 
φορείς σκοπεύουν να εγκαθιδρύσουν μια κοινή εφαρμογή ή πλατφόρμα επεξεργασίας ή εάν περισσότεροι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας σχεδιάζουν να θεσπίσουν μια κοινή εφαρμογή ή ένα περιβάλλον επεξεργασίας σε ένα βιομηχανικό τομέα ή 
κλάδο ή για μια ευρέως χρησιμοποιούμενη οριζόντια δραστηριότητα. 

(93)  Στο πλαίσιο της έκδοσης του νομοθετήματος κράτους μέλους στο οποίο βασίζεται η άσκηση των καθηκόντων της 
δημόσιας αρχής ή του δημόσιου φορέα και η οποία ρυθμίζει τη συγκεκριμένη πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας, τα 
κράτη μέλη μπορούν να κρίνουν αναγκαία τη διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης πριν από τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας. 

(94)  Εάν η εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων υποδεικνύει ότι η επεξεργασία, χωρίς διασφαλίσεις, 
μέτρα και μηχανισμούς ασφάλειας για να μετριαστεί ο κίνδυνος, θα είχε ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι της γνώμης ότι ο κίνδυνος 
δεν είναι δυνατόν να μετριαστεί με εύλογα μέτρα όσον αφορά τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα 
πρέπει να διενεργείται διαβούλευση με την εποπτική αρχή πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Ο εν 
λόγω υψηλός κίνδυνος είναι πιθανόν να προκύψει από ορισμένες μορφές επεξεργασίας και ορισμένο βαθμό και 
συχνότητα επεξεργασίας, με αποτέλεσμα ακόμη και ζημία ή επέμβαση στα δικαιώματα και τις ελευθερίες του φυσικού 
προσώπου. Η εποπτική αρχή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο αίτημα για διαβούλευση σε ορισμένο χρονικό διάστημα. 
Ωστόσο, η απουσία αντίδρασης της εποπτικής αρχής εντός της εν λόγω προθεσμίας δεν θα πρέπει να θίγει την όποια 
παρέμβαση της εποπτικής αρχής, σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις εξουσίες της που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, περιλαμβανομένης της εξουσίας απαγόρευσης πράξεων επεξεργασίας. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας 
διαβούλευσης, μπορεί να υποβάλλεται στην εποπτική αρχή το αποτέλεσμα της εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων που διεξάγεται σε σχέση με την επίμαχη επεξεργασία, ιδίως δε τα μέτρα που προβλέπονται για 
τον μετριασμό του κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. 

(95)  Ο εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει να παρέχει συνδρομή στον υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν χρειάζεται και αφού του 
ζητηθεί, ώστε να διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διενέργεια εκτιμήσεων 
αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και από την προηγούμενη διαβούλευση με την εποπτική αρχή. 

(96)  Διαβούλευση με την εποπτική αρχή θα πρέπει επίσης να πραγματοποιείται κατά την εκπόνηση ενός νομοθετικού ή 
κανονιστικού μέτρου που προβλέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, να μετριάζονται οι κίνδυνοι για 
το υποκείμενο των δεδομένων. 

(97)  Εάν η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή, εξαιρουμένων των δικαστηρίων ή των ανεξάρτητων δικαστικών αρχών 
όταν ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους αρμοδιότητα, εφόσον, στον ιδιωτικό τομέα, η επεξεργασία διενεργείται από 
υπεύθυνο επεξεργασίας του οποίου οι βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ή εάν οι βασικές δραστη
ριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία 
ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα, 
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ένα πρόσωπο με ειδικές γνώσεις στο δίκαιο και στις πρακτικές προστασίας των δεδομένων θα πρέπει να παρέχει 
συνδρομή στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία κατά την παρακολούθηση της εσωτερικής 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό. Στον ιδιωτικό τομέα, οι βασικές δραστηριότητες ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας αφορούν τις κύριες δραστηριότητές του και όχι την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως 
παρεπόμενη δραστηριότητα. Το αναγκαίο επίπεδο εμπειρίας θα πρέπει να καθορίζεται ειδικότερα ανάλογα με τις πράξεις 
επεξεργασίας δεδομένων που διενεργούνται και από την προστασία την οποία απαιτούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι υπάλληλοι του υπευθύνου επεξεργασίας, θα πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους με ανεξάρτητο τρόπο. 

(98)  Οι ενώσεις ή οι άλλοι φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία θα 
πρέπει να παροτρύνονται να καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας, εντός των ορίων του παρόντος κανονισμού, 
προκειμένου να διευκολύνεται η ουσιαστική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά της επεξεργασίας που διενεργείται σε ορισμένους τομείς και τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι εν λόγω κώδικες δεοντολογίας θα μπορούσαν να ρυθμίζουν τις 
υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που 
θα μπορούσε να προκύψει από την επεξεργασία για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. 

(99)  Κατά την κατάρτιση ενός κώδικα δεοντολογίας ή κατά την τροποποίηση ή την επέκταση ενός τέτοιου κώδικα, ενώσεις 
και άλλοι φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία θα πρέπει να 
διαβουλεύονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων και με υποκείμενα των δεδομένων, όπου αυτό είναι εφικτό, και 
να λαμβάνουν υπόψη όσες παρατηρήσεις υποβάλλονται και όσες απόψεις διατυπώνονται στο πλαίσιο αυτών των διαβου
λεύσεων. 

(100)  Για τη βελτίωση της διαφάνειας και της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να παροτρύνεται η 
θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης και σφραγίδων και σημάτων προστασίας των δεδομένων, επιτρέποντας στα υποκείμενα 
των δεδομένων να αξιολογούν ταχέως το επίπεδο προστασίας των δεδομένων των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

(101)  Οι ροές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από και προς χώρες εκτός Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς είναι 
απαραίτητες για την επέκταση του διεθνούς εμπορίου και της διεθνούς συνεργασίας. Η διόγκωση των ροών αυτών 
δημιούργησε νέες προκλήσεις και μελήματα που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, 
όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται από την Ένωση σε υπευθύνους επεξεργασίας, εκτελούντες την 
επεξεργασία ή άλλους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς, δεν θα πρέπει να υπονομεύεται το επίπεδο 
προστασίας των φυσικών προσώπων το οποίο διασφαλίζει στην Ένωση ο παρών κανονισμός, μεταξύ άλλων και στις 
περιπτώσεις περαιτέρω διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό 
προς υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία στην ίδια ή σε άλλη τρίτη χώρα ή άλλο διεθνή 
οργανισμό. Σε κάθε περίπτωση, οι διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς μπορούν να πραγματο
ποιούνται μόνο σε πλήρη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό. Διαβίβαση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο 
εάν, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία τηρεί τους όρους των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. 

(102)  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών οι 
οποίες διέπουν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προβλέπουν κατάλληλες εγγυήσεις για τα 
υποκείμενα των δεδομένων. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνάπτουν διεθνείς συμφωνίες οι οποίες προβλέπουν διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, στον βαθμό που οι εν λόγω συμφωνίες δεν 
θίγουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή άλλες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης και περιλαμβάνουν κατάλληλο 
επίπεδο προστασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. 

(103)  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με ισχύ για ολόκληρη την Ένωση, ότι τρίτη χώρα, έδαφος ή συγκεκριμένος τομέας σε 
μια τρίτη χώρα ή διεθνής οργανισμός προσφέρουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων και να κατοχυρώνει έτσι 
ασφάλεια δικαίου και ομοιομορφία σε ολόκληρη την Ένωση ως προς την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό που 
θεωρείται ότι παρέχει τέτοιο επίπεδο προστασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην εν λόγω τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς να χρειάζεται να ζητηθεί 
άλλη άδεια. Η Επιτροπή δύναται επίσης να αποφασίσει την ανάκληση της εν λόγω απόφασης, κατόπιν ειδοποίησης και 
δήλωσης αιτιολόγησης προς την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό. 

(104)  Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης, ιδίως με την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η Επιτροπή θα 
πρέπει, κατά την αξιολόγηση της τρίτης χώρας ή ενός εδάφους ή ενός συγκεκριμένου τομέα σε μια τρίτη χώρα, να 
συνεκτιμά κατά πόσο μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα σέβεται το κράτος δικαίου, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, καθώς και 
τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το γενικό και το κατά τομείς δίκαιό της, μεταξύ 
άλλων τη νομοθεσία που αφορά τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα και την εθνική ασφάλεια, καθώς και τη δημόσια τάξη 
και το ποινικό δίκαιο. Η έκδοση απόφασης επάρκειας για ένα έδαφος ή συγκεκριμένο τομέα τρίτης χώρας θα πρέπει να 
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συνεκτιμά σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, όπως συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας και το πεδίο εφαρμογής 
των εφαρμοστέων νομικών προτύπων και της νομοθεσίας που ισχύουν στην τρίτη χώρα. Η τρίτη χώρα θα πρέπει να 
προσφέρει εγγυήσεις που να διασφαλίζουν ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας, ουσιωδώς ισοδύναμο με αυτό που 
διασφαλίζεται εντός της Ένωσης, ιδίως όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σε έναν ή 
διαφόρους συγκεκριμένους τομείς. Ειδικότερα, η τρίτη χώρα θα πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματική ανεξάρτητη 
εποπτεία της προστασίας των δεδομένων και να προβλέπει μηχανισμούς συνεργασίας με τις αρχές προστασίας δεδομένων 
των κρατών μελών, τα δε υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους αποτελεσματικά και νομικώς 
ισχυρά δικαιώματα, καθώς και τη δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικών διοικητικών και δικαστικών προσφυγών. 

(105)  Πέραν των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισμός, η Επιτροπή θα πρέπει να 
συνεκτιμά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού σε 
πολυμερή ή περιφερειακά συστήματα, ιδίως σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς την 
εφαρμογή τέτοιων υποχρεώσεων. Θα πρέπει, ιδίως, να συνεκτιμάται η προσχώρηση της τρίτης χώρας στη σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της αυτόματης 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο πρόσθετο πρωτόκολλό της. Η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη 
γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων όποτε εκτιμά το επίπεδο προστασίας σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς 
οργανισμούς. 

(106)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τη λειτουργία των αποφάσεων σχετικά με το επίπεδο προστασίας σε μια τρίτη 
χώρα, έδαφος ή συγκεκριμένο τομέα μιας τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισμό και να παρακολουθεί τη λειτουργία των 
αποφάσεων που εκδίδονται βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 6 ή του άρθρου 26 παράγραφος 4 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ. Στις αποφάσεις της επάρκειας, η Επιτροπή θα πρέπει να προβλέπει μηχανισμό περιοδικής επανεξέτασης της 
λειτουργίας τους. Αυτή η περιοδική επανεξέταση θα πρέπει να γίνεται σε διαβούλευση με την εκάστοτε τρίτη χώρα ή τον 
διεθνή οργανισμό και να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές εξελίξεις στην τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό. Για τους 
σκοπούς της παρακολούθησης και της διεξαγωγής των περιοδικών επανεξετάσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις γνώμες και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και άλλων σχετικών 
φορέων και πηγών. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί, εντός εύλογου χρόνου, τη λειτουργία των τελευταίων 
αποφάσεων και να αναφέρει κάθε σχετικό πόρισμα στην επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), όπως αυτή συγκροτείται βάσει του παρόντος κανονισμού, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

(107)  Η Επιτροπή μπορεί να διαπιστώσει ότι μια τρίτη χώρα, έδαφος ή συγκεκριμένος τομέας μιας τρίτης χώρας ή ένας διεθνής 
οργανισμός δεν διασφαλίζουν πλέον επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
απαγορεύεται η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό, 
εκτός εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με διαβιβάσεις υπό την επιφύλαξη κατάλληλων 
εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, και σχετικά με παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις. 
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προβλέπονται διαβουλεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των εν λόγω τρίτων χωρών ή 
διεθνών οργανισμών. Η Επιτροπή θα πρέπει, σε εύθετο χρόνο, να ενημερώνει την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό 
σχετικά με τους λόγους και να αρχίζει διαβουλεύσεις προς αντιμετώπιση της κατάστασης. 

(108)  Ελλείψει απόφασης επάρκειας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα 
για να αντισταθμίζουν την έλλειψη προστασίας των δεδομένων στην τρίτη χώρα μέσω κατάλληλων εγγυήσεων υπέρ του 
υποκειμένου των δεδομένων. Αυτές οι κατάλληλες εγγυήσεις μπορεί να συνίστανται στη χρήση δεσμευτικών εταιρικών 
κανόνων, τυποποιημένων ρητρών προστασίας των δεδομένων που θεσπίζονται από την Επιτροπή, τυποποιημένων ρητρών 
προστασίας των δεδομένων που θεσπίζονται από αρχή ελέγχου ή συμβατικών ρητρών που εγκρίνονται από αρχή 
ελέγχου. Οι εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων και 
με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, υπό το πρίσμα της επεξεργασίας εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβα
νομένης της διαθεσιμότητας νομικώς ισχυρών δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και πραγματικών ένδικων 
μέσων, όπως είναι μεταξύ άλλων το δικαίωμα άσκησης αποτελεσματικής διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής και 
αξίωσης αποζημίωσης, στην Ένωση ή σε τρίτη χώρα. Θα πρέπει να αφορούν ιδίως την τήρηση των γενικών αρχών που 
διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των αρχών περί προστασίας των δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό και εξ ορισμού. Οι διαβιβάσεις μπορούν να διενεργούνται επίσης από δημόσιες αρχές ή φορείς με δημόσιες 
αρχές ή φορείς σε τρίτες χώρες ή με διεθνείς οργανισμούς που έχουν αντίστοιχα καθήκοντα ή αρμοδιότητες, μεταξύ 
άλλων βάσει διατάξεων που πρέπει να ενσωματωθούν σε διοικητικές ρυθμίσεις, όπως σε υπόμνημα συμφωνίας, όπου να 
προβλέπονται αποτελεσματικά και νομικώς ισχυρά δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων. Η άδεια της αρμόδιας 
εποπτικής αρχής θα πρέπει να αποκτάται εφόσον οι εγγυήσεις προβλέπονται σε νομικά μη δεσμευτικές διοικητικές 
ρυθμίσεις. 

(109)  Η δυνατότητα του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία να χρησιμοποιεί τυποποιημένες ρήτρες 
προστασίας των δεδομένων εγκεκριμένες από την Επιτροπή ή από ελεγκτική αρχή δεν θα πρέπει να εμποδίζει τους 
υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία να ενσωματώνουν τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας 
δεδομένων σε ευρύτερη σύμβαση, όπως σε σύμβαση μεταξύ του εκτελούντος την επεξεργασία και άλλου εκτελούντος 
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(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων 
και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 
της 28.2.2011, σ. 13). 



την επεξεργασία, ούτε να προσθέτουν άλλες ρήτρες ή πρόσθετες εγγυήσεις, εφόσον αυτές δεν αντιφάσκουν, άμεσα ή 
έμμεσα, προς τις εγκεκριμένες από την Επιτροπή ή από ελεγκτική αρχή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ούτε θίγουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα ή τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες 
την επεξεργασία θα πρέπει να ενθαρρύνονται να παράσχουν πρόσθετες εγγυήσεις μέσω συμβατικών δεσμεύσεων που 
δρουν συμπληρωματικά ως προς τις υφιστάμενες ρήτρες προστασίας δεδομένων. 

(110)  Ένας όμιλος επιχειρήσεων, όπως επίσης και ένας όμιλος εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα, θα 
πρέπει να μπορεί να κάνει χρήση εγκεκριμένων δεσμευτικών εταιρικών κανόνων για τις διεθνείς διαβιβάσεις του από την 
Ένωση σε οργανισμούς εντός του ίδιου ομίλου επιχειρήσεων ή ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστη
ριότητα, εφόσον οι εν λόγω εταιρικοί κανόνες περιλαμβάνουν όλες τις βασικές αρχές και δικαιώματα τα οποία 
τυγχάνουν δικαστικής προστασίας, ώστε να διασφαλίζονται κατάλληλες εγγυήσεις για διαβιβάσεις ή κατηγορίες 
διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

(111)  Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα διαβιβάσεων σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το υποκείμενο των δεδομένων 
παρέσχε τη ρητή συγκατάθεσή του, εφόσον η διαβίβαση είναι περιστασιακή και αναγκαία σε σχέση με σύμβαση ή με 
νομική αξίωση, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή τυχόν εξωδικαστική διαδικασία, μεταξύ άλλων σε 
διαδικασίες ενώπιον ρυθμιστικών φορέων. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η δυνατότητα διαβιβάσεων, εφόσον 
σημαντικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος προβλεπόμενοι από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών απαιτούν κάτι 
τέτοιο ή εφόσον η διαβίβαση πραγματοποιείται από μητρώο το οποίο συστάθηκε διά νόμου και προορίζεται για άντληση 
πληροφοριών από το κοινό ή από πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον. Στην τελευταία περίπτωση, η εν λόγω 
διαβίβαση δεν θα πρέπει να αφορά το σύνολο των δεδομένων ή ολόκληρες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχονται στο μητρώο και, όταν το μητρώο προορίζεται για άντληση πληροφοριών από πρόσωπα τα 
οποία έχουν έννομο συμφέρον, η διαβίβαση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αιτήσεως των εν λόγω 
προσώπων ή, εάν πρόκειται να είναι αυτά οι αποδέκτες της διαβίβασης, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τα συμφέροντα και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων. 

(112)  Οι εν λόγω παρεκκλίσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται ιδίως σε διαβιβάσεις δεδομένων που ζητήθηκαν και είναι αναγκαίες 
για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, για παράδειγμα σε περιπτώσεις διεθνών ανταλλαγών δεδομένων μεταξύ 
αρχών ανταγωνισμού, φορολογικών ή τελωνειακών αρχών, μεταξύ αρχών χρηματοοικονομικής εποπτείας, μεταξύ 
υπηρεσιών αρμόδιων για θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή δημόσιας υγείας, λόγου χάρη σε περίπτωση ιχνηλάτησης 
επαφών για τη διαπίστωση μολυσματικών νόσων ή με σκοπό τον περιορισμό και/ή την εξάλειψη της φαρμακοδιέγερσης 
(ντόπινγκ) στον αθλητισμό. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει επίσης να θεωρείται σύννομη όταν 
είναι αναγκαία για την προστασία συμφέροντος που είναι ουσιώδες για τα ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των 
δεδομένων ή άλλου προσώπου, μεταξύ άλλων για τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή, εάν το υποκείμενο των δεδομένων 
δεν είναι σε θέση να δώσει συγκατάθεση. Ελλείψει απόφασης επάρκειας, το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο κράτους μέλους 
μπορεί, για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, να προβλέπει ρητώς περιορισμούς στη διαβίβαση ειδικών 
κατηγοριών δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν αυτές τις 
διατάξεις στην Επιτροπή. Οποιαδήποτε διαβίβαση σε διεθνή ανθρωπιστικό οργανισμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ενός υποκειμένου που δεν έχει τη φυσική ή νομική ικανότητα να παράσχει τη συγκατάθεσή του, η οποία γίνεται με 
σκοπό να εκπληρωθεί καθήκον σύμφωνα με τις Συμβάσεις της Γενεύης ή με σκοπό τη συμμόρφωση προς το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο σε ένοπλες συγκρούσεις, θα μπορούσε να θεωρηθεί αναγκαία για ένα σοβαρό λόγο δημοσίου 
συμφέροντος ή επειδή αποσκοπεί σε ζωτικό συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων. 

(113)  Διαβιβάσεις οι οποίες μπορούν να χαρακτηρισθούν μη επαναλαμβανόμενες και οι οποίες αφορούν περιορισμένο αριθμό 
υποκειμένων των δεδομένων ενδέχεται να επιτρέπονται επίσης λόγω επιτακτικών έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, όταν τα συμφέροντα ή τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν 
υπερισχύουν των συμφερόντων αυτών και όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει αξιολογήσει όλες τις περιστάσεις που 
περιβάλλουν τη διαβίβαση δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να λαμβάνει ιδίως υπόψη τη φύση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον σκοπό και τη διάρκεια της σχεδιαζόμενης πράξης ή πράξεων επεξεργασίας, 
καθώς και την κατάσταση στη χώρα προέλευσης, στην τρίτη χώρα και στη χώρα τελικού προορισμού, και να προβλέπει 
τις παρεχόμενες κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών 
προσώπων όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι διαβιβάσεις αυτές θα πρέπει να είναι 
δυνατές μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες δεν συντρέχει κανένας από τους άλλους λόγους μεταβίβασης. Για σκοπούς 
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θεμιτές προσδοκίες 
της κοινωνίας για αύξηση της γνώσης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να ενημερώνει την εποπτική αρχή και το 
υποκείμενο των δεδομένων για τη διαβίβαση. 

(114)  Σε κάθε περίπτωση, αν η Επιτροπή δεν έλαβε απόφαση επάρκειας για το επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε τρίτη 
χώρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει να βρίσκουν λύσεις οι οποίες να παρέχουν στα 
υποκείμενα των δεδομένων αποτελεσματικά και νομικώς ισχυρά δικαιώματα όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων 
τους στην Ένωση μετά τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων, ώστε να συνεχίζουν να επωφελούνται των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και εγγυήσεων. 
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(115)  Μερικές τρίτες χώρες θεσπίζουν νόμους, κανονισμούς και άλλες νομικές πράξεις που φιλοδοξούν να ρυθμίσουν άμεσα 
τις δραστηριότητες επεξεργασίας φυσικών και νομικών προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. 
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αποφάσεις δικαστηρίων ή αποφάσεις διοικητικών αρχών σε τρίτες χώρες οι οποίες να 
απαιτούν από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία να μεταβιβάσει ή να κοινολογήσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και οι οποίες δεν βασίζονται σε διεθνή συμφωνία, όπως για παράδειγμα σύμβαση αμοιβαίας 
δικαστικής συνδρομής που ισχύει μεταξύ της αιτούσας τρίτης χώρας και της Ένωσης ή κράτους μέλους. Η εξωεδαφική 
εφαρμογή των εν λόγω νόμων, κανονισμών και άλλων νομικών πράξεων μπορεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και να 
εμποδίζει την επίτευξη της προστασίας των φυσικών προσώπων που διασφαλίζει στην Ένωση ο παρών κανονισμός. Οι 
διαβιβάσεις θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού για διαβίβαση 
προς τρίτες χώρες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, μεταξύ άλλων, αν η κοινολόγηση είναι απαραίτητη για σημαντικό λόγο 
δημόσιου συμφέροντος ο οποίος αναγνωρίζεται στο δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας. 

(116)  Η διασυνοριακή διακίνηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ένωσης θέτει ενδεχομένως σε μεγαλύτερο 
κίνδυνο την ικανότητα των φυσικών προσώπων να ασκούν δικαιώματα προστασίας των δεδομένων ιδίως για να προστα
τεύονται έναντι της παράνομης χρήσης ή κοινολόγησης των συγκεκριμένων πληροφοριών. Ταυτόχρονα, οι εποπτικές 
αρχές μπορεί να διαπιστώσουν ότι αδυνατούν να δώσουν συνέχεια σε καταγγελίες ή να διενεργήσουν έρευνες σχετικά με 
δραστηριότητες εκτός των συνόρων τους. Οι προσπάθειές τους να συνεργασθούν σε διασυνοριακό πλαίσιο μπορεί επίσης 
να παρεμποδίζονται από ανεπαρκείς εξουσίες πρόληψης ή αποκατάστασης, από αντιφατικά νομικά καθεστώτα και από 
πρακτικά εμπόδια, όπως η απουσία πόρων. Επομένως, υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί η στενότερη συνεργασία μεταξύ των 
εποπτικών αρχών προστασίας των δεδομένων, ώστε να διευκολύνονται να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να διενεργούν 
έρευνες με τους διεθνείς ομολόγους τους. Για να αναπτυχθούν διεθνείς μηχανισμοί συνεργασίας με σκοπό τη 
διευκόλυνση και την παροχή διεθνούς αμοιβαίας συνδρομής για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να 
συνεργάζονται σε δραστηριότητες σχετικές με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, 
βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας και σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό· 

(117)  Η σύσταση εποπτικών αρχών στα κράτη μέλη, εξουσιοδοτημένων να εκτελούν τα καθήκοντά τους και να ασκούν τις 
εξουσίες τους με πλήρη ανεξαρτησία, είναι ουσιώδης συνιστώσα της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να συστήσουν 
περισσότερες εποπτικές αρχές, ανάλογα με τη συνταγματική, οργανωτική και διοικητική δομή τους. 

(118)  Η ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι οι εποπτικές αρχές δεν μπορούν να υπόκεινται σε 
μηχανισμούς ελέγχου ή παρακολούθησης όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές τους δαπάνες ή σε δικαστικό έλεγχο. 

(119)  Όταν ένα κράτος μέλος συστήνει περισσότερες εποπτικές αρχές, θα πρέπει να θεσπίζει διά νόμου μηχανισμούς, ώστε να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική συμμετοχή των εποπτικών αυτών αρχών στον μηχανισμό συνεκτικότητας. Το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος θα πρέπει να ορίζει, ιδίως, την εποπτική αρχή η οποία αποτελεί το ενιαίο σημείο 
επικοινωνίας για την αποτελεσματική συμμετοχή των εν λόγω αρχών στον μηχανισμό, ώστε να διασφαλίζεται ταχεία και 
εύρυθμη συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και την Επιτροπή. 

(120)  Σε κάθε εποπτική αρχή θα πρέπει να παρέχονται οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές 
τα οποία είναι αναγκαία για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της, περιλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται με την αμοιβαία συνδρομή και τη συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές σε ολόκληρη την Ένωση. Κάθε 
εποπτική αρχή θα πρέπει να διαθέτει χωριστό, δημόσιο ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος μπορεί να αποτελεί τμήμα τού 
συνολικού κρατικού ή εθνικού προϋπολογισμού. 

(121)  Οι γενικές προϋποθέσεις για το μέλος ή τα μέλη της εποπτικής αρχής θα πρέπει να θεσπίζονται διά νόμου σε κάθε 
κράτος μέλος και θα πρέπει να προβλέπουν, ιδίως, ότι τα εν λόγω μέλη θα διορίζονται, με διαφανή διαδικασία, είτε από 
το κοινοβούλιο, την κυβέρνηση ή τον αρχηγό κράτους του κράτους μέλους βάσει προτάσεως της κυβέρνησης, μέλους 
της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου ή τμήματος του κοινοβουλίου, είτε από ανεξάρτητο όργανο επιφορτισμένο προς 
τούτο από το δίκαιο των κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών, το μέλος ή 
τα μέλη θα πρέπει να ενεργούν με ακεραιότητα, να απέχουν από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά τους και, 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν θα πρέπει να ασκούν κανένα ασυμβίβαστο επάγγελμα, επικερδές ή μη. Η 
εποπτική αρχή θα πρέπει να διαθέτει δικό της προσωπικό, το οποίο επιλέγεται από την εποπτική αρχή ή από ανεξάρτητο 
φορέα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους, και να τελεί υπό την αποκλειστική καθοδήγηση του 
μέλους ή των μελών της εποπτικής αρχής. 

(122)  Κάθε εποπτική αρχή θα πρέπει να είναι αρμόδια, στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται, να ασκεί τις 
εξουσίες και να εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Αυτό θα πρέπει να 
καλύπτει ιδίως την επεξεργασία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία στο έδαφος του δικού του κράτους μέλους, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διενεργείται από δημόσιες αρχές ή ιδιωτικούς φορείς που ενεργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, 
την επεξεργασία η οποία επηρεάζει υποκείμενα των δεδομένων στο έδαφός της ή την επεξεργασία που διενεργείται από 
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υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία μη εγκατεστημένο στην Ένωση, όταν στοχεύει υποκείμενα των 
δεδομένων που διαμένουν στο έδαφός της. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει αντιμετώπιση καταγγελιών που 
υποβλήθηκαν από υποκείμενο των δεδομένων, διενέργεια ερευνών περί της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τους κινδύνους, τους κανόνες, τις εγγυήσεις και τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

(123)  Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να παρακολουθούν την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να 
συμβάλλουν στη συνεπή εφαρμογή του σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να προστατεύονται τα φυσικά πρόσωπα 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και να διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εσωτερική αγορά. Για τον σκοπό αυτό, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή, χωρίς να απαιτείται κάποια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για 
την παροχή αμοιβαίας συνδρομής ή για τέτοια συνεργασία. 

(124)  Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μιας 
εγκατάστασης ενός υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα κράτη μέλη ή όταν η επεξεργασία που πραγματο
ποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της μόνης εγκατάστασης υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία στην Ένωση επηρεάζει ουσιωδώς ή είναι πιθανόν να επηρεάσει ουσιωδώς υποκείμενα των δεδομένων σε 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ως επικεφαλής αρχή ενεργεί η εποπτική αρχή για την κύρια εγκατάσταση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία ή για τη μόνη εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντος την επεξεργασία. Θα πρέπει να συνεργάζεται με τις άλλες ενδιαφερόμενες αρχές, διότι ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει εγκατάσταση στο έδαφος του κράτους μέλους τους, διότι υποκείμενα 
των δεδομένων που διαμένουν στο έδαφός τους επηρεάζονται ουσιωδώς ή διότι τους έχει υποβληθεί καταγγελία. Επίσης, 
όταν ένα υποκείμενο των δεδομένων που δεν διαμένει στο εν λόγω κράτος μέλος υποβάλλει καταγγελία, η εποπτική 
αρχή στην οποία έχει υποβληθεί θα πρέπει να είναι επίσης ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή. Στο πλαίσιο των καθηκόντων 
του να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως για τα κριτήρια που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να κριθεί εάν η εν λόγω επεξεργασία επηρεάζει ουσιωδώς υποκείμενα των 
δεδομένων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη και τι συνιστά σχετική και αιτιολογημένη ένσταση. 

(125)  Η επικεφαλής αρχή θα πρέπει να είναι αρμόδια να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις όσον αφορά μέτρα τα οποία 
εφαρμόζουν τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Υπό την ιδιότητά της ως 
επικεφαλής αρχή, η εποπτική αρχή θα πρέπει να μεριμνά για την ενεργό συμμετοχή και τον συντονισμό των ενδιαφε
ρόμενων εποπτικών αρχών κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όταν η απόφαση απορρίπτει, εν όλω ή εν μέρει, την 
καταγγελία του υποκειμένου των δεδομένων, η απόφαση αυτή θα πρέπει να εγκρίνεται από την εποπτική αρχή στην 
οποία υποβλήθηκε η καταγγελία. 

(126)  Η απόφαση θα πρέπει να συμφωνείται από κοινού από την επικεφαλής εποπτική αρχή και τις ενδιαφερόμενες εποπτικές 
αρχές και θα πρέπει να απευθύνεται προς την κύρια ή μόνη εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία και να είναι δεσμευτική για τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσει την τήρηση του παρόντος κανονισμού και την εφαρμογή της απόφασης που κοινοποίησε η επικεφαλής 
εποπτική αρχή στην κύρια εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία όσον αφορά 
τις δραστηριότητες επεξεργασίας στην Ένωση. 

(127)  Κάθε εποπτική αρχή που δεν ενεργεί ως η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να είναι αρμόδια να επιλαμβάνεται 
τοπικών υποθέσεων όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη, αλλά το αντικείμενο της συγκεκριμένης επεξεργασίας αφορά μόνο επεξεργασία που πραγματο
ποιείται σε ένα μόνο κράτος μέλος και αφορά υποκείμενα των δεδομένων σε αυτό το κράτος μέλος μόνο, παραδείγματος 
χάριν, όταν το αντικείμενο αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο συγκεκριμένο 
πλαίσιο απασχόλησης ενός κράτους μέλους. Στις περιπτώσεις αυτές, η εποπτική αρχή θα πρέπει να ενημερώνει περί 
αυτού την επικεφαλής εποπτική αρχή χωρίς καθυστέρηση. Αφού ενημερωθεί, η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να 
αποφασίζει εάν θα επιληφθεί της υπόθεσης σύμφωνα με τη διάταξη σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της επικεφαλής 
εποπτικής αρχής και άλλων ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών («μηχανισμός μίας στάσης»), ή εάν θα πρέπει να επιληφθεί 
της υπόθεσης σε τοπικό επίπεδο η εποπτική αρχή που την ενημέρωσε. Όταν αποφασίζει εάν θα επιληφθεί της υπόθεσης, 
η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη εάν υπάρχει εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία στο κράτος μέλος της εποπτικής αρχής που την ενημέρωσε, ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική επιβολή της απόφασης έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία. Όταν η 
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επικεφαλής εποπτική αρχή αποφασίζει να επιληφθεί της υπόθεσης, η εποπτική αρχή που την ενημέρωσε θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να υποβάλλει σχέδιο απόφασης, το οποίο θα πρέπει η επικεφαλής εποπτική αρχή να λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη κατά την προετοιμασία του σχεδίου απόφασης στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού μίας στάσης. 

(128)  Οι κανόνες σχετικά με την επικεφαλής εποπτική αρχή και τον μηχανισμό μίας στάσης δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται 
όταν η επεξεργασία διενεργείται από δημόσιες αρχές ή ιδιωτικούς φορείς προς το δημόσιο συμφέρον. Στις περιπτώσεις 
αυτές, η μόνη εποπτική αρχή που είναι αρμόδια να ασκεί τις εξουσίες που της ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να είναι η εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η δημόσια αρχή ή ο 
ιδιωτικός φορέας. 

(129)  Για να διασφαλιστεί ομοιόμορφη παρακολούθηση και επιβολή του παρόντος κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση, οι 
εποπτικές αρχές θα πρέπει να έχουν σε κάθε κράτος μέλος τα ίδια καθήκοντα και τις ίδιες πραγματικές εξουσίες, μεταξύ 
των οποίων εξουσίες διερεύνησης, διορθωτικές εξουσίες και κυρώσεις, καθώς και αδειοδοτικές και συμβουλευτικές 
εξουσίες, ιδίως στην περίπτωση καταγγελιών εκ μέρους φυσικών προσώπων, και, με την επιφύλαξη των εξουσιών των 
εισαγγελικών αρχών δυνάμει του δικαίου του κράτους μέλους, την εξουσία να παραπέμπουν παραβάσεις των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού στις δικαστικές αρχές και να παίρνουν μέρος σε νομικές διαδικασίες. Οι εν λόγω εξουσίες θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν την εξουσία επιβολής προσωρινού ή οριστικού περιορισμού της επεξεργασίας, συμπερι
λαμβανομένης της απαγόρευσής της. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ειδικότερα άλλα καθήκοντα σχετικά με την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Οι εξουσίες των εποπτικών αρχών 
θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικαστικές διασφαλίσεις που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης 
και το δίκαιο των κρατών μελών, αμερόληπτα, δίκαια και σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ιδίως, κάθε μέτρο θα πρέπει να 
είναι κατάλληλο, αναγκαίο και αναλογικό, ώστε να διασφαλίζει συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας 
υπόψη τις περιστάσεις κάθε ατομικής περίπτωσης, να σέβεται το δικαίωμα ακρόασης κάθε προσώπου προτού ληφθεί 
μεμονωμένο μέτρο εις βάρος του και να μην προκαλεί περιττά έξοδα και υπέρμετρες επιβαρύνσεις για τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα. Οι ερευνητικές εξουσίες όσον αφορά πρόσβαση σε εγκαταστάσεις θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις 
ειδικές απαιτήσεις του δικονομικού δικαίου του κράτους μέλους, όπως η απαίτηση έκδοσης προηγούμενης δικαστικής 
έγκρισης. Κάθε νομικά δεσμευτικό μέτρο της εποπτικής αρχής θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς, να είναι σαφές και 
απερίφραστο, να αναφέρει την εποπτική αρχή που το εξέδωσε, την ημερομηνία έκδοσής του, να φέρει την υπογραφή του 
προϊσταμένου ή μέλους της εποπτικής αρχής εξουσιοδοτημένου εκ μέρους του, να αναφέρει τους λόγους για τη λήψη 
του μέτρου και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής. Τούτο δεν θα πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα πρόσθετων 
απαιτήσεων σύμφωνα με το δικονομικό δίκαιο του κράτους μέλους. Η έκδοση νομικά δεσμευτικής απόφασης 
συνεπάγεται ότι μπορεί, ενδεχομένως, να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικού ελέγχου στο κράτος μέλος της εποπτικής 
αρχής που εξέδωσε την απόφαση. 

(130)  Όταν η εποπτική αρχή προς την οποία υποβλήθηκε η καταγγελία δεν είναι η επικεφαλής εποπτική αρχή, η επικεφαλής 
εποπτική αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την εποπτική αρχή προς την οποία υποβλήθηκε η καταγγελία 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί συνεργασίας και συνεκτικότητας που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η επικεφαλής εποπτική αρχή θα πρέπει, όταν λαμβάνει μέτρα προορισμένα να παράγουν έννομες συνέπειες, 
όπως η επιβολή διοικητικών προστίμων, να λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις απόψεις της εποπτικής αρχής προς την οποία 
υποβλήθηκε η καταγγελία και η οποία θα πρέπει να παραμένει αρμόδια να διενεργεί τυχόν έρευνα στο έδαφος του 
κράτους μέλους της σε σύνδεση με την αρμόδια εποπτική αρχή. 

(131)  Όταν άλλη εποπτική αρχή πρέπει να ενεργήσει ως επικεφαλής εποπτική αρχή για δραστηριότητες επεξεργασίας του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, αλλά το συγκεκριμένο αντικείμενο της προσφυγής ή η 
τυχόν παράβαση αφορά μόνο δραστηριότητες επεξεργασίας του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία στο κράτος μέλος όπου υποβλήθηκε η καταγγελία ή διαπιστώθηκε η τυχόν παράβαση και το θέμα δεν 
επηρεάζει σημαντικά ή δεν είναι πιθανό να επηρεάσει σημαντικά υποκείμενα των δεδομένων σε άλλα κράτη μέλη, η 
εποπτική αρχή που λαμβάνει μία καταγγελία ή διαπιστώνει ή πληροφορείται με άλλον τρόπο καταστάσεις που 
συνεπάγονται παραβάσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιδιώκει φιλικό διακανονισμό με τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και, εάν αυτό αποδειχθεί ανεπιτυχές, να ασκεί το πλήρες εύρος των εξουσιών της. Τούτο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει: την ειδική επεξεργασία η οποία διενεργείται στο έδαφος του κράτους μέλους της εποπτικής αρχής ή όσον 
αφορά υποκείμενα των δεδομένων στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους· την επεξεργασία η οποία διενεργείται στο 
πλαίσιο προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών απευθυνόμενων ειδικά σε υποκείμενα των δεδομένων στην επικράτεια του 
κράτους μέλους της εποπτικής αρχής ή την επεξεργασία η οποία πρέπει να εκτιμηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αντίστοιχες νομικές υποχρεώσεις βάσει του δικαίου του κράτους μέλους. 

(132) Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης από τις εποπτικές αρχές οι οποίες απευθύνονται στο κοινό θα πρέπει να περιλαμ
βάνουν συγκεκριμένα μέτρα για τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία, περιλαμβα
νομένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και φυσικών προσώπων ιδίως στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης. 
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(133)  Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και να παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεκτική εφαρμογή και επιβολή του παρόντος κανονισμού στην 
εσωτερική αγορά. Εποπτική αρχή που ζητεί αμοιβαία συνδρομή μπορεί να λάβει προσωρινό μέτρο, εάν δε λάβει 
απάντηση σε αίτημα αμοιβαίας συνδρομής μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του εν λόγω αιτήματος από την άλλη 
εποπτική αρχή. 

(134)  Κάθε εποπτική αρχή θα πρέπει, κατά περίπτωση, να συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με άλλες εποπτικές αρχές. Η 
εποπτική αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα θα πρέπει να υποχρεούται να απαντά στο αίτημα εντός καθορισμένης 
προθεσμίας. 

(135)  Για να διασφαλιστεί συνεκτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να θεσπισθεί 
μηχανισμός συνεκτικότητας για τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών. Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται ειδικότερα όταν μια εποπτική αρχή σκοπεύει να θεσπίσει μέτρο που πρόκειται να παραγάγει έννομες 
συνέπειες όσον αφορά πράξεις επεξεργασίας που επηρεάζουν ουσιωδώς σημαντικό αριθμό υποκειμένων των δεδομένων 
σε περισσότερα κράτη μέλη. Θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης όταν κάποια ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή ή η Επιτροπή 
ζητούν τον χειρισμό της υπόθεσης στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας. Ο εν λόγω μηχανισμός δεν θα πρέπει 
να θίγει τυχόν μέτρα τα οποία ενδέχεται να λάβει η Επιτροπή κατά την άσκηση των εξουσιών της βάσει των Συνθηκών. 

(136)  Κατά την εφαρμογή του μηχανισμού συνεκτικότητας, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να εκδίδει γνώμη, 
εντός καθορισμένης προθεσμίας, εφόσον αποφασίσει κάτι τέτοιο η πλειοψηφία των μελών του ή εφόσον του ζητηθεί από 
κάποια ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή ή από την Επιτροπή. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει νομικώς δεσμευτικές αποφάσεις όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ εποπτικών αρχών. Για τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να εκδίδει, κατ' αρχήν με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του, νομικά δεσμευτικές αποφάσεις 
σε σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις όπου υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ εποπτικών αρχών, ιδίως στο 
πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ της επικεφαλής εποπτικής αρχής και των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών 
επί της ουσίας της υποθέσεως, ιδίως για το αν υπάρχει παράβαση του παρόντος κανονισμού. 

(137)  Ενδέχεται να υπάρχει επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των 
υποκειμένων των δεδομένων, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος να παρεμποδισθεί σημαντικά η άσκηση δικαιώματος ενός 
υποκειμένου των δεδομένων. Επομένως, μια εποπτική αρχή θα πρέπει να μπορεί να θεσπίζει δεόντως αιτιολογημένα 
προσωρινά μέτρα στο έδαφός της με προσδιορισμένη διάρκεια ισχύος η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες. 

(138)  Η εφαρμογή του εν λόγω μηχανισμού θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για το σύννομο του μέτρου που λαμβάνει 
εποπτική αρχή με σκοπό να παραγάγει έννομα αποτελέσματα στις περιπτώσεις στις οποίες η εφαρμογή του είναι 
υποχρεωτική. Σε άλλες περιπτώσεις διασυνοριακού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο μηχανισμός συνεργασίας 
μεταξύ της επικεφαλής αρχής και των ενδιαφερομένων εποπτικών αρχών, οι δε ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές θα 
μπορούσαν να προσφεύγουν σε αμοιβαία συνδρομή και κοινές επιχειρήσεις, σε διμερή ή πολυμερή βάση, χωρίς να 
ενεργοποιούν τον μηχανισμό συνεκτικότητας. 

(139)  Προκειμένου να προαγάγει τη συνεκτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα 
πρέπει να συσταθεί ως ανεξάρτητος φορέας της Ένωσης. Για να εκπληρώσει τους στόχους του, το Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να έχει νομική προσωπικότητα. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να 
εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του. Θα πρέπει να αντικαταστήσει την ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συστάθηκε με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Θα πρέπει να απαρτίζεται από 
τον προϊστάμενο εποπτικής αρχής από κάθε κράτος μέλος και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ή τους 
αντίστοιχους εκπροσώπους τους. Η Επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει στις δραστηριότητές του Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να έχει ειδικά δικαιώματα 
ψήφου. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ άλλων παρέχοντας συμβουλές στην Επιτροπή, ιδίως για το επίπεδο 
προστασίας σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς, και προωθώντας τη συνεργασία των εποπτικών αρχών σε 
ολόκληρη την Ένωση. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του. 

(140)  Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να επικουρείται από γραμματεία που παρέχεται από τον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Το προσωπικό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων το οποίο συμμετέχει 
στην άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων βάσει του παρόντος κανονισμού 
θα πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του αποκλειστικά υπό τις οδηγίες του Προέδρου του Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων και να τον ενημερώνει σχετικά. 

(141)  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε μία μόνη εποπτική αρχή, 
ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του, και το δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με 
το άρθρο 47 του Χάρτη, εφόσον θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του βάσει του παρόντος κανονισμού ή όταν η 
εποπτική αρχή δεν δίνει συνέχεια σε μια καταγγελία, απορρίπτει εν όλω ή εν μέρει ή κρίνει απαράδεκτη μια καταγγελία ή 
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δεν ενεργεί ενώ οφείλει να ενεργήσει για να προστατεύσει τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων. Η διερεύνηση 
κατόπιν καταγγελίας θα πρέπει να διενεργείται, με την επιφύλαξη δικαστικού ελέγχου, στον βαθμό που ενδείκνυται για 
τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η εποπτική αρχή οφείλει να ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την πρόοδο και 
την έκβαση της καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν η υπόθεση απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση ή 
συντονισμό με άλλη εποπτική αρχή, θα πρέπει να παρέχεται ενδιάμεση ενημέρωση στο υποκείμενο των δεδομένων. 
Προκειμένου να διευκολύνει την υποβολή καταγγελιών, κάθε εποπτική αρχή θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα όπως η 
παροχή εντύπου υποβολής καταγγελίας, το οποίο να μπορεί να συμπληρωθεί και ηλεκτρονικά, χωρίς να αποκλείονται 
άλλοι τρόποι επικοινωνίας. 

(142)  Όταν το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του βάσει του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε μη κερδοσκοπικό φορέα, οργανισμό ή οργάνωση που έχει συσταθεί σύμφωνα 
με το δίκαιο κράτους μέλος, διαθέτει καταστατικούς σκοπούς που είναι προς το δημόσιο συμφέρον και δραστηριο
ποιείται στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να υποβάλει καταγγελία εξ ονόματός του 
σε εποπτική αρχή, να ασκήσει το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής για λογαριασμό των υποκειμένων των δεδομένων ή, 
εφόσον προβλέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, το δικαίωμα να λάβει αποζημίωση για λογαριασμό των υποκειμένων 
των δεδομένων. Κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι αυτός ο φορέας, οργανισμός ή οργάνωση να έχει το δικαίωμα να 
υποβάλει σε αυτό το κράτος μέλος καταγγελία, ανεξάρτητα από τυχόν ανάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, και 
δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής, όταν έχει λόγους να θεωρεί ότι τα δικαιώματα του υποκειμένου των 
δεδομένων παραβιάστηκαν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά παράβαση του 
παρόντος κανονισμού. Ο εν λόγω φορέας, οργανισμός ή οργάνωση ενδέχεται να μην έχει το δικαίωμα να απαιτεί 
αποζημίωση για λογαριασμό του υποκειμένου των δεδομένων, ανεξάρτητα από τυχόν ανάθεση του υποκειμένου των 
δεδομένων. 

(143)  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή για την ακύρωση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων ενώπιον του Δικαστηρίου σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο 
άρθρο 263 ΣΛΕΕ. Ως αποδέκτες των αποφάσεων αυτών, οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές που επιθυμούν να τις 
προσβάλουν πρέπει να ασκήσουν προσφυγή εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 263 
ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων αφορούν άμεσα και ατομικά έναν 
υπεύθυνο επεξεργασίας, εκτελούντα την επεξεργασία ή καταγγέλλοντα, αυτοί μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για την 
ακύρωση των αποφάσεων αυτών εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών στον διαδικτυακό τόπο του 
ΣυμβουλίουΠροστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 263 ΣΛΕΕ. Mε την επιφύλαξη αυτού του δικαιώματος 
δυνάμει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής 
ενώπιον του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου κατά απόφασης εποπτικής αρχής η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που 
αφορούν το εν λόγω πρόσωπο. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν ειδικότερα την άσκηση των εξουσιών έρευνας και των 
διορθωτικών και αδειοδοτικών εξουσιών από την εποπτική αρχή ή τις περιπτώσεις στις οποίες οι καταγγελίες κρίνονται 
απαράδεκτες ή απορρίπτονται. Ωστόσο, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής δεν καλύπτει μέτρα εποπτικών αρχών που 
δεν είναι νομικώς δεσμευτικά, όπως οι γνωμοδοτήσεις ή οι συμβουλές που παρέχονται από την εποπτική αρχή. Η 
διαδικασία κατά εποπτικής αρχής θα πρέπει να κινείται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη η εποπτική αρχή και να διεξάγεται σύμφωνα με το δικονομικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους. Τα 
δικαστήρια αυτά θα πρέπει να ασκούν πλήρη δικαιοδοσία, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δικαιοδοσία να 
εξετάζουν όλα τα πραγματικά και νομικά ζητήματα σχετικά με τη διαφορά που εκκρεμεί ενώπιόν τους. 

Όταν μια καταγγελία έχει απορριφθεί ή κριθεί απαράδεκτη από εποπτική αρχή, ο καταγγέλλων μπορεί να κινήσει 
διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων στο ίδιο κράτος μέλος. Στο πλαίσιο των δικαστικών προσφυγών που σχετίζονται με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα εθνικά δικαστήρια τα οποία θεωρούν ότι μια απόφαση επί του ζητήματος 
είναι αναγκαία για την έκδοση της δικής τους αποφάσεως μπορούν ή, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 267 
ΣΛΕΕ, υποχρεούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο την έκδοση προδικαστικής απόφασης επί της ερμηνείας του 
δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, όταν μια απόφαση εποπτικής αρχής η 
οποία εφαρμόζει απόφαση του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων προσβληθεί ενώπιον εθνικού δικαστηρίου και 
αμφισβητηθεί το κύρος της απόφασης του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, το εν λόγω εθνικό δικαστήριο δεν έχει 
αρμοδιότητα να κηρύξει άκυρη την απόφαση του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων αλλά οφείλει να παραπέμψει το 
ζήτημα του κύρους στο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 267 ΣΛΕΕ όπως ερμηνεύθηκε από το Δικαστήριο, εάν θεωρεί 
την απόφαση άκυρη. Ωστόσο, ένα εθνικό δικαστήριο δεν μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα του κύρους μιας απόφασης 
του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων κατόπιν αιτήματος φυσικού ή νομικού προσώπου που είχε τη δυνατότητα να 
ασκήσει προσφυγή ακυρώσεως κατά της αποφάσεως αυτής, ιδίως εάν η απόφαση αυτή το αφορούσε άμεσα και ατομικά, 
αλλά δεν το έπραξε εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 263 ΣΛΕΕ. 

(144)  Σε περίπτωση που ένα δικαστήριο επιληφθεί διαδικασίας που έχει κινηθεί κατά απόφασης εποπτικής αρχής και έχει 
λόγους να θεωρεί ότι έχει κινηθεί διαδικασία για την ίδια επεξεργασία, όπως για το ίδιο αντικείμενο όσον αφορά την 
επεξεργασία από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα επεξεργασία ή για την ίδια αιτία, ενώπιον αρμόδιου 
δικαστηρίου σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να επικοινωνεί με το εν λόγω δικαστήριο για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη 
αυτής της συναφούς διαδικασίας. Αν η συναφής διαδικασία εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου σε άλλο κράτος μέλος, κάθε 
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δικαστήριο εκτός εκείνου που έχει επιληφθεί πρώτο δύναται να αναστείλει τη διαδικασία του ή δύναται, κατόπιν 
αιτήσεως ενός εκ των διαδίκων, να απεκδυθεί της αρμοδιότητάς του υπέρ του δικαστηρίου που έχει επιληφθεί πρώτο, 
εφόσον το εν λόγω δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για την εν λόγω διαδικασία και το δίκαιό του επιτρέπει τη συνεκδίκαση 
αυτών των συναφών διαδικασιών. Θεωρούνται συναφείς οι διαδικασίες που συνδέονται μεταξύ τους τόσο στενά, ώστε να 
υπάρχει συμφέρον να εκδικαστούν και να κριθούν από κοινού, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκδοσης ασυμβίβαστων 
μεταξύ τους αποφάσεων, όπως θα συνέβαινε εάν οι υποθέσεις εκδικάζονταν χωριστά. 

(145)  Για διαδικασίες κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία, ο προσφεύγων θα πρέπει να μπορεί να 
επιλέγει εάν θα ασκήσει την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών επεξεργασία διαθέτει εγκατάσταση ή στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένει το υποκείμενο των 
δεδομένων, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δημόσια αρχή κράτους μέλους που ενεργεί στο πλαίσιο της 
άσκησης των δημόσιων εξουσιών της. 

(146)  Κάθε ζημία την οποία υφίσταται ένα πρόσωπο ως αποτέλεσμα επεξεργασίας κατά παράβαση του παρόντα κανονισμού θα 
πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αποζημίωσης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποζημίωσης 
εάν αποδείξουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη ζημία. Η έννοια της ζημίας θα πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά 
με γνώμονα τη νομολογία του Δικαστηρίου κατά τρόπον ώστε να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού. Αυτό δεν επηρεάζει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, ασκούμενες λόγω παραβίασης άλλων κανόνων του 
δικαίου της Ένωσης ή των κρατών μελών. Επεξεργασία κατά παράβαση του παρόντα κανονισμού συμπεριλαμβάνει επίσης 
τυχόν επεξεργασία που γίνεται κατά παράβαση των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και του δικαίου των κρατών μελών που εξειδικεύει τους κανόνες του παρόντος 
κανονισμού. Τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρη και ουσιαστική αποζημίωση για τη ζημία που 
υπέστησαν. Σε περίπτωση που υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες επεξεργασία συμμετέχουν στην ίδια επεξεργασία, 
κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει να ευθύνεται για τη συνολική ζημία. Ωστόσο, όταν 
παραπέμπονται από κοινού ενώπιον της δικαιοσύνης, σύμφωνα με το δίκαιο των κρατών μελών, η αποζημίωση δύναται 
να καταμεριστεί σύμφωνα με την ευθύνη που φέρει ο κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία για τη 
ζημία που προκάλεσε η επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η πλήρης και ουσιαστική αποζημίωση του 
υποκειμένου των δεδομένων που υπέστη τη ζημία. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία που 
κατέβαλε πλήρη αποζημίωση μπορεί ακολούθως να προσφύγει κατά άλλων υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία που συμμετέχουν στην ίδια επεξεργασία. 

(147)  Σε περίπτωση που ο παρών κανονισμός περιέχει ειδικούς κανόνες δικαιοδοσίας, ιδίως όσον αφορά διαδικασίες με τις 
οποίες ασκείται δικαστική προσφυγή, μεταξύ άλλων για αποζημίωση, κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος 
επεξεργασία, οι γενικοί κανόνες δικαιοδοσίας όπως οι προβλεπόμενοι στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) δεν θα πρέπει να θίγουν την εφαρμογή αυτών των ειδικών κανόνων. 

(148)  Προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή των κανόνων του παρόντος κανονισμού, κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
διοικητικών προστίμων, θα πρέπει να επιβάλλονται για κάθε παράβαση του παρόντος κανονισμού, επιπρόσθετα ή αντί 
των κατάλληλων μέτρων που επιβάλλονται από την εποπτική αρχή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση 
παράβασης ελάσσονος σημασίας ή αν το πρόστιμο που ενδέχεται να επιβληθεί θα αποτελούσε δυσανάλογη επιβάρυνση 
σε φυσικό πρόσωπο, θα μπορούσε να επιβληθεί επίπληξη αντί προστίμου. Θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη η φύση, η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης, ο εσκεμμένος χαρακτήρας της παράβασης, οι δράσεις που 
αναλήφθηκαν για τον μετριασμό της ζημίας, ο βαθμός της ευθύνης ή τυχόν άλλες σχετικές προηγούμενες παραβάσεις, ο 
τρόπος με τον οποίο η εποπτική αρχή πληροφορήθηκε την παράβαση, η συμμόρφωση με τα μέτρα κατά του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, η τήρηση κώδικα δεοντολογίας και κάθε άλλο επιβαρυντικό ή 
ελαφρυντικό στοιχείο. Η επιβολή κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών προστίμων, θα πρέπει να υπόκειται 
σε κατάλληλες δικονομικές εγγυήσεις σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου και του Χάρτη, συμπεριλαμ
βανομένης της πραγματικής δικαστικής προστασίας και της ορθής διαδικασίας. 

(149)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν τους κανόνες περί ποινικών κυρώσεων για παραβάσεις του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων για παραβάσεις των εθνικών κανόνων που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή και εντός των ορίων 
του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω ποινικές κυρώσεις μπορούν επίσης να συνίστανται σε αποστέρηση από τα οφέλη 
που αποκτήθηκαν χάριν των παραβάσεων του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, η επιβολή ποινικών κυρώσεων για 
παραβάσεις τέτοιων εθνικών κανόνων και διοικητικών κυρώσεων δεν θα πρέπει να οδηγεί σε παραβίαση της αρχής ne bis 
in idem, όπως την ερμηνεύει το Δικαστήριο. 

(150)  Για την ενίσχυση και την εναρμόνιση των διοικητικών ποινών κατά παραβάσεων του παρόντος κανονισμού, κάθε 
εποπτική αρχή θα πρέπει να έχει την εξουσία να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
υποδεικνύει τις παραβιάσεις, και το ανώτατο όριο και τα κριτήρια για τον καθορισμό των σχετικών διοικητικών 
προστίμων, τα οποία θα πρέπει να καθορίζονται από την αρμόδια εποπτική αρχή σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, αφού 
ληφθούν υπόψη όλες οι συναφείς περιστάσεις της συγκεκριμένης κατάστασης, με τη δέουσα προσοχή ειδικότερα στη 
φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης και στις συνέπειές της και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 
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(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, 
την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1). 



διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και για την πρόληψη ή 
τον μετριασμό των συνεπειών της παράβασης. Σε περίπτωση που τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται σε επιχείρηση, μια 
επιχείρηση θα πρέπει να νοείται επιχείρηση σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ για τους σκοπούς αυτούς. Σε 
περίπτωση που τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται σε πρόσωπα που δεν είναι επιχειρήσεις, η εποπτική αρχή θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη το γενικό επίπεδο εισοδημάτων στο κράτος μέλος, καθώς και την οικονομική κατάσταση του 
προσώπου, όταν εξετάζει το ενδεδειγμένο ποσό του προστίμου. Ο μηχανισμός συνεκτικότητας μπορεί να χρησιμοποιείται 
επίσης για να προωθήσει μια συνεκτική επιβολή διοικητικών προστίμων. Θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
αποφασίζουν εάν και σε ποιο βαθμό μπορούν να επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε δημόσιες αρχές. Η επιβολή 
διοικητικού προστίμου ή η προειδοποίηση δεν θίγει την εφαρμογή των λοιπών εξουσιών των εποπτικών αρχών ή άλλων 
κυρώσεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

(151)  Στα νομικά συστήματα της Δανίας και της Εσθονίας δεν προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα όπως καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες σχετικά με τα διοικητικά πρόστιμα μπορούν να εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε στη 
Δανία το πρόστιμο να επιβάλλεται από τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια ως ποινική κύρωση και στην Εσθονία το πρόστιμο 
να επιβάλλεται από την εποπτική αρχή στο πλαίσιο διαδικασίας για πλημμελήματα, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια 
εφαρμογή των κανόνων σε αυτά τα κράτη μέλη έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται 
από τις εποπτικές αρχές. Ως εκ τούτου, τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σύσταση της 
εποπτικής αρχής από την οποία προέρχεται το πρόστιμο. Εν πάση περιπτώσει, τα πρόστιμα που επιβάλλονται θα πρέπει 
να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. 

(152)  Όταν ο παρών κανονισμός δεν εναρμονίζει διοικητικές ποινές ή αν είναι αναγκαίο σε άλλες περιπτώσεις, λόγου χάρη σε 
περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν ένα σύστημα 
αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών. Η φύση των εν λόγω ποινών, ποινικών ή διοικητικών, θα πρέπει 
να προσδιορίζεται από το δίκαιο των κρατών μελών. 

(153)  Το δίκαιο των κρατών μελών θα πρέπει να συμφιλιώνει τους κανόνες που διέπουν την ελευθερία της έκφρασης και της 
πληροφόρησης, περιλαμβανομένης της δημοσιογραφικής, πανεπιστημιακής, καλλιτεχνικής ή και λογοτεχνικής έκφρασης, 
με το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μόνο για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή για σκοπούς πανεπιστημιακής, καλλιτεχνικής 
ή λογοτεχνικής έκφρασης θα πρέπει να υπόκειται σε παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις από ορισμένες διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού, εφόσον είναι αναγκαίο για να συμβιβασθεί το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του 
Χάρτη. Αυτό θα πρέπει να ισχύει ειδικότερα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες τύπου. Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα που να προβλέπουν τις αναγκαίες εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις για την εξισορρόπηση των εν 
λόγω θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν τέτοιες εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις σχετικά με 
τις γενικές αρχές, τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία, τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις ανεξάρτητες 
εποπτικές αρχές, τη συνεργασία και τη συνεκτικότητα και ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων. Όταν οι εν λόγω 
απαλλαγές ή παρεκκλίσεις διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, θα πρέπει να εφαρμόζεται το δίκαιο του 
κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Για να ληφθεί υπόψη η σημασία του δικαιώματος της 
ελευθερίας της έκφρασης σε κάθε δημοκρατική κοινωνία, είναι απαραίτητο να ερμηνεύονται διασταλτικά οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, όπως η δημοσιογραφία. 

(154)  Ο παρών κανονισμός επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της πρόσβασης του κοινού στα επίσημα έγγραφα κατά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμό. Η πρόσβαση του κοινού σε επίσημα έγγραφα μπορεί να θεωρηθεί ως δημόσιο 
συμφέρον. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε έγγραφα που τηρούνται από δημόσια αρχή ή δημόσιο φορέα θα 
πρέπει να μπορούν να κοινολογούνται δημοσίως από την εν λόγω αρχή ή τον φορέα εάν η κοινολόγηση προβλέπεται 
από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται η δημόσια αρχή ή ο δημόσιος φορέας. 
Τα δίκαια αυτά θα πρέπει να συμφιλιώνουν την πρόσβαση του κοινού σε επίσημα έγγραφα και την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα με το δικαίωμα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορούν, 
συνεπώς, να προβλέπουν την αναγκαία συμφιλίωση με το δικαίωμα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η αναφορά σε δημόσιες αρχές και φορείς θα πρέπει εν προκειμένω να περιλαμβάνει 
όλες τις αρχές ή άλλους φορείς που καλύπτονται από το δίκαιο κράτους μέλους σχετικά με την πρόσβαση του κοινού 
σε έγγραφα. Η οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) δεν θίγει και δεν επηρεάζει 
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(1) Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών 
του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90). 



κατά κανένα τρόπο το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου και του δικαίου των κρατών μελών και ιδίως δεν μεταβάλλει 
τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, η εν λόγω οδηγία δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε έγγραφα στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται δυνάμει των καθεστώτων 
πρόσβασης για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε σε τμήματα εγγράφων που είναι 
προσβάσιμα δυνάμει των εν λόγω καθεστώτων και περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα η εκ νέου χρήση των 
οποίων προβλέπεται από το δίκαιο ότι είναι ασυμβίβαστη με το δίκαιο που αφορά την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

(155)  Στο δίκαιο των κρατών μελών ή σε συλλογικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των «εργασιακών συμφωνιών», 
μπορούν να θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για τους όρους υπό τους οποίους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
απασχόλησης μπορούν να υφίστανται επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεση του εργαζομένου, για σκοπούς πρόσληψης, 
εκτέλεσης της σύμβασης απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από 
τον νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, διαχείρισης, προγραμματισμού και οργάνωσης εργασίας, ισότητας και 
πολυμορφίας στο χώρο εργασίας και υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και για σκοπούς άσκησης και 
απόλαυσης, σε ατομική ή συλλογική βάση, δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται με την απασχόληση και για 
σκοπούς καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης. 

(156)  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς 
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω 
εγγυήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν θεσπιστεί τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εγγυώνται, ειδικότερα, 
την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 
αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς 
πραγματοποιείται όταν ο υπεύθυνος της επεξεργασίας έχει εκτιμήσει κατά πόσο είναι εφικτό να εκπληρωθούν οι σκοποί 
αυτοί μέσω της επεξεργασίας δεδομένων τα οποία δεν επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν πλέον την ταυτοποίηση των 
υποκειμένων των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις (όπως, για παράδειγμα, η 
ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς 
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παρέχουν, υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με δέουσες εγγυήσεις για τα υποκείμενα των δεδομένων, προδιαγραφές και 
παρεκκλίσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις πληροφόρησης και τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής, το δικαίωμα στη 
λήθη, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα 
αντίταξης κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο 
συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς. Οι εν λόγω προϋποθέσεις και εγγυήσεις 
ενδέχεται να συνεπάγονται ειδικές διαδικασίες, ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να ασκούν τα δικαιώματα αυτά, 
εφόσον είναι σκόπιμο για τους σκοπούς που επιδιώκονται με τη συγκεκριμένη επεξεργασία, παράλληλα με τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα 
με τις αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για επιστη
μονικούς σκοπούς θα πρέπει να συμμορφώνεται επίσης με άλλες σχετικές νομοθεσίες, όπως αυτή για τις κλινικές 
δοκιμές. 

(157)  Συνδυάζοντας πληροφορίες από μητρώα, οι ερευνητές μπορούν να αποκτούν νέες γνώσεις μεγάλης σημασίας όσον 
αφορά διαδεδομένες παθολογικές καταστάσεις όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνος και κατάθλιψη. Βάσει των 
μητρώων, τα αποτελέσματα των ερευνών μπορούν να ενισχύονται, δεδομένου ότι στηρίζονται σε ευρύτερη πληθυσμιακή 
βάση. Στις κοινωνικές επιστήμες, η έρευνα βάσει μητρώων δίνει στους ερευνητές τη δυνατότητα να αποκτούν 
ουσιαστικές γνώσεις για τον μακροπρόθεσμο συσχετισμό ορισμένων κοινωνικών καταστάσεων, όπως η ανεργία και η 
εκπαίδευση με άλλες συνθήκες διαβίωσης. Τα αποτελέσματα των ερευνών που αποκτώνται μέσω μητρώων παρέχουν 
αξιόπιστες και ποιοτικές γνώσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικής 
βασισμένης στη γνώση, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής ορισμένων ανθρώπων και να βελτιώσουν την αποτελεσματι
κότητα των κοινωνικών υπηρεσιών. Με στόχο τη διευκόλυνση της επιστημονικής έρευνας, τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
και εγγυήσεις που θεσπίζονται στο ενωσιακό δίκαιο ή στο δίκαιο κράτους μέλους. 

(158)  Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει επίσης να ισχύει και για την επεξεργασία αυτή, έχοντας κατά νου ότι ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να ισχύει 
για τους θανόντες. Δημόσιες αρχές και δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που τηρούν αρχεία δημόσιου συμφέροντος θα πρέπει 
να είναι υπηρεσίες οι οποίες, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο κράτους μέλους, υπέχουν εκ του νόμου 
υποχρέωση να αποκτούν, να διατηρούν, να αξιολογούν, να ταξινομούν, να περιγράφουν, να ανακοινώνουν, να προωθούν, 
να διαδίδουν και να παρέχουν πρόσβαση σε αρχεία σταθερής αξίας για το γενικό δημόσιο συμφέρον. Στα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να δοθεί το δικαίωμα να προβλέπουν περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
σκοπούς αρχειοθέτησης, λόγου χάρη με στόχο την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικών με πολιτική 
συμπεριφορά σε πρώην απολυταρχικά καθεστώτα, γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ιδίως το 
Ολοκαύτωμα, ή εγκλήματα πολέμου. 
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(159)  Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να ισχύει και για την επεξεργασία αυτή. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής έρευνας θα πρέπει να ερμηνεύεται 
διασταλτικά, δηλαδή να περιλαμβάνει παραδείγματος χάριν τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη, βασική έρευνα, 
εφαρμοσμένη έρευνα και ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη έρευνα. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον στόχο της 
Ένωσης δυνάμει του άρθρου 179 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ για την επίτευξη ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Στους 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας θα πρέπει να περιλαμβάνονται και μελέτες που πραγματοποιούνται για το δημόσιο 
συμφέρον στον τομέα της δημόσιας υγείας. Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, θα πρέπει να ισχύουν ειδικοί όροι ιδίως όσον αφορά τη 
δημοσίευση ή με άλλο τρόπο δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των σκοπών επιστημονικής 
έρευνας. Εάν το αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας ειδικότερα στον τομέα της υγείας αιτιολογεί τη λήψη περαιτέρω 
μέτρων προς το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων, ισχύουν οι γενικοί κανόνες του παρόντος κανονισμού όσον 
αφορά τα μέτρα αυτά. 

(160)  Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς ιστορικής έρευνας, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει επίσης να ισχύει και για την επεξεργασία αυτή. Συμπεριλαμβάνονται εν προκειμένω η ιστορική έρευνα και η 
έρευνα για γενεαλογικούς σκοπούς, έχοντας κατά νου ότι ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να ισχύει για τους 
θανόντες. 

(161)  Για τον σκοπό της συγκατάθεσης στη συμμετοχή σε δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο κλινικών 
δοκιμών, θα πρέπει να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). 

(162)  Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να ισχύει και για την επεξεργασία αυτή. Το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο των κρατών μελών θα πρέπει, εντός των 
ορίων του παρόντος κανονισμού, να καθορίζει το στατιστικό περιεχόμενο, τον έλεγχο της πρόσβασης, τις προδιαγραφές 
για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για στατιστικούς σκοπούς και κατάλληλα μέτρα που 
διασφαλίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων και που αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
του στατιστικού απορρήτου. Ο όρος «στατιστικοί σκοποί» σημαίνει κάθε πράξη συλλογής και την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση στατιστικών ερευνών ή για την 
παραγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων. Τα εν λόγω στατιστικά αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω 
για διάφορους σκοπούς, μεταξύ άλλων και για σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Ο στατιστικός σκοπός συνεπάγεται ότι 
το αποτέλεσμα της επεξεργασίας για στατιστικούς σκοπούς δεν είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά συγκεντρω
τικά δεδομένα και ότι το αποτέλεσμα αυτό ή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν χρησιμοποιούνται προς 
υποστήριξη μέτρων ή αποφάσεων που αφορούν συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο. 

(163)  Θα πρέπει να προστατεύονται οι εμπιστευτικές πληροφορίες που συλλέγουν οι ενωσιακές και εθνικές στατιστικές 
υπηρεσίες για την κατάρτιση επίσημων ευρωπαϊκών και εθνικών στατιστικών. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές θα πρέπει να 
αναπτύσσονται, να καταρτίζονται και να διαδίδονται σύμφωνα με τις στατιστικές αρχές που θεσπίζονται στο άρθρο 338 
παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, ενώ οι εθνικές στατιστικές θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με το δίκαιο των κρατών μελών. 
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) παρέχει περαιτέρω διευκρι
νίσεις περί του στατιστικού απορρήτου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. 

(164)  Όσον αφορά τις εξουσίες των εποπτικών αρχών να εξασφαλίζουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους, τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίσουν διά νόμου, εντός των ορίων του παρόντος κανονισμού, ειδικούς κανόνες προκειμένου να 
διαφυλάσσονται οι υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες υποχρεώσεις απορρήτου, στον βαθμό 
που αυτό είναι αναγκαίο για τον συμβιβασμό του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την 
υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου. Αυτό δεν θίγει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του κράτους μέλους να θεσπίσει 
κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου, εφόσον αυτό απαιτείται από το δίκαιο της Ένωσης. 

(165)  Ο παρών κανονισμός σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το ισχύον συνταγματικό δίκαιο οι 
εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη μέλη, όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 17 ΣΛΕΕ. 

(166)  Για την εκπλήρωση των στόχων του παρόντος κανονισμού, δηλαδή την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των φυσικών προσώπων και, ιδίως, του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
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(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τις κλινικές δοκιμές 
φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 1). 

(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου 
για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164). 



τα αφορούν, και τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, θα πρέπει να 
εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις για τους μηχανισμούς πιστοποίησης, 
τις πληροφορίες που παρουσιάζονται με τυποποιημένα εικονίδια και τις διαδικασίες για την παροχή τέτοιων εικονιδίων. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές 
εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

(167)  Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων προϋποθέσεων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όταν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Οι αρμοδιότητες αυτές θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει ειδικά μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. 

(168)  Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να εφαρμόζεται για την έγκριση εκτελεστικών πράξεων σχετικά με τυποποιημένες 
συμβατικές ρήτρες μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία, καθώς και μεταξύ εκτελούντων 
την επεξεργασία· κώδικες δεοντολογίας· τεχνικά πρότυπα και μηχανισμούς πιστοποίησης· το κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας που παρέχει μια τρίτη χώρα, ένα έδαφος ή ένας συγκεκριμένος τομέας εντός της εν λόγω τρίτης χώρας ή 
ένας διεθνής οργανισμός· τυποποιημένες ρήτρες για την προστασία· μορφοτύπους και διαδικασίες για την ηλεκτρονική 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας, εκτελούντων την επεξεργασία και εποπτικών αρχών για τους 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες· αμοιβαία συνδρομή και ρυθμίσεις ανταλλαγής πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα 
μεταξύ εποπτικών αρχών και μεταξύ εποπτικών αρχών και του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. 

(169)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις όταν τα διαθέσιμα στοιχεία αποκαλύπτουν 
ότι τρίτη χώρα, έδαφος ή συγκεκριμένος τομέας στην εν λόγω τρίτη χώρα ή διεθνής οργανισμός δεν διασφαλίζει επαρκές 
επίπεδο προστασίας και το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος. 

(170)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η διασφάλιση ισοδύναμου επιπέδου προστασίας των 
φυσικών προσώπων και ελεύθερης κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση, δεν μπορεί 
να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης 
δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για 
την επίτευξη του εν λόγω στόχου. 

(171)  Η οδηγία 95/46/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί με τον παρόντα κανονισμό. Επεξεργασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη 
κατά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εναρμονιστεί με τον παρόντα κανονισμό εντός 
δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση δυνάμει της 
οδηγίας 95/46/EΚ, δεν είναι αναγκαία νέα συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, εάν ο τρόπος με τον οποίο 
έχει δοθεί η συγκατάθεση είναι σύμφωνος με τους όρους του παρόντος κανονισμού, προκειμένου ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας να συνεχίσει την επεξεργασία μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι αποφάσεις 
της Επιτροπής και οι εγκρίσεις εποπτικών αρχών που εκδόθηκαν βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ μέχρι 
την τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργησή τους. 

(172)  Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, την οποία και διατύπωσε στις 7 Μαρτίου 2012 (1). 

(173)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα θέματα που αφορούν την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα οποία δεν υπάγονται στις ειδικές 
υποχρεώσεις που έχουν τον ίδιο στόχο, όπως περιγράφονται στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (2), περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας και των δικαιωμάτων των 
φυσικών προσώπων. Για την αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, η 
εν λόγω οδηγία θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. Μόλις εκδοθεί ο παρών κανονισμός, θα πρέπει να επανεξεταστεί η 
οδηγία 2002/58/EΚ, ιδίως για να διασφαλιστεί η συνοχή της με τον παρόντα κανονισμό, 
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(1) ΕΕ C 192 της 30.6.2012, σ. 7. 
(2) Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37). 



ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο και στόχοι 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Ο παρών κανονισμός προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το 
δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

3. Η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης δεν περιορίζεται ούτε απαγορεύεται 
για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

Άρθρο 2 

Ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

α)  στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, 

β)  από τα κράτη μέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου 2 του τίτλου V 
της ΣΕΕ, 

γ)  από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας, 

δ)  από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή 
της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και πρόληψης έναντι κινδύνων που απειλούν τη 
δημόσια ασφάλεια. 

3. Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της 
Ένωσης, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 45/2001 και άλλες νομικές πράξεις της 
Ένωσης εφαρμοστέες σε μια τέτοια επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσαρμόζονται στις αρχές και τους 
κανόνες του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 98. 

4. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, ιδίως των κανόνων για την ευθύνη των 
μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 15 της εν λόγω οδηγίας. 

Άρθρο 3 

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
μιας εγκατάστασης ενός υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση, ανεξάρτητα από το κατά πόσο η 
επεξεργασία πραγματοποιείται εντός της Ένωσης. 
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2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένων των δεδομένων που 
βρίσκονται στην Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία μη εγκατεστημένο στην Ένωση, εάν οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται με: 

α)  την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα εν λόγω υποκείμενα των δεδομένων στην Ένωση, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται 
πληρωμή από τα υποκείμενα των δεδομένων, ή 

β)  την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους, στον βαθμό που η συμπεριφορά αυτή λαμβάνει χώρα εντός της Ένωσης. 

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από υπεύθυνο επεξεργασίας μη 
εγκατεστημένο στην Ένωση, αλλά σε τόπο όπου εφαρμόζεται το δίκαιο κράτους μέλους δυνάμει του δημόσιου διεθνούς 
δικαίου. 

Άρθρο 4 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:  

1) «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,  

2) «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,  

3) «περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον 
περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον,  

4) «κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού 
προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική 
κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις 
μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου,  

5) «ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν 
πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον 
οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο,  

6) «σύστημα αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με 
γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε 
λειτουργική ή γεωγραφική βάση,  

7) «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,  

8) «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,  

9) «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 
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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 πραγματο
ποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,  

10) «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,  

11) «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει 
επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να 
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,  

12) «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 διαβιβά
στηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,  

13) «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,  

14) «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 δακτυλο
σκοπικά δεδομένα,  

15) «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική 
υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία 
αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του,  

16) «κύρια εγκατάσταση»: 

α)  όταν πρόκειται για υπεύθυνο επεξεργασίας με εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο τόπος της 
κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση, εκτός εάν οι αποφάσεις όσον αφορά τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνονται σε άλλη εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας στην Ένωση και η 
εγκατάσταση αυτή έχει την εξουσία εφαρμογής των αποφάσεων αυτών, οπότε ως κύρια εγκατάσταση θεωρείται η 
εγκατάσταση στην οποία έλαβε τις αποφάσεις αυτές, 

β)  όταν πρόκειται για εκτελούντα την επεξεργασία με εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο τόπος της 
κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση ή, εάν ο εκτελών την επεξεργασία δεν έχει κεντρική διοίκηση στην Ένωση, η 
εγκατάσταση του εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση στην οποία εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες 
επεξεργασίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εγκατάστασης του εκτελούντος την επεξεργασία, στον βαθμό που ο 
εκτελών την επεξεργασία υπόκειται σε ειδικές υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού,  

17) «εκπρόσωπος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο ορίζεται εγγράφως από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία βάσει του άρθρου 27 και εκπροσωπεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία ως προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού,  

18) «επιχείρηση»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή, 
περιλαμβανομένων των προσωπικών εταιρειών ή των ενώσεων που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα,  

19) «όμιλος επιχειρήσεων»: μια ελέγχουσα επιχείρηση και οι ελεγχόμενες από αυτήν επιχειρήσεις,  

20) «δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες»: οι πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τις οποίες ακολουθεί ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία εγκατεστημένος στο έδαφος κράτους μέλους για διαβιβάσεις ή δέσμη 
διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία σε μία ή 
περισσότερες τρίτες χώρες εντός ομίλου επιχειρήσεων, ή ομίλου εταιρειών που ασκεί κοινή οικονομική δραστηριότητα,  

21) «εποπτική αρχή»: ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 51, 
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22) «ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή»: εποπτική αρχή την οποία αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διότι: 

α)  ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι εγκατεστημένος στο έδαφος του κράτους μέλους της εν 
λόγω εποπτικής αρχής, 

β)  τα υποκείμενα των δεδομένων που διαμένουν στο κράτος μέλος της εν λόγω εποπτικής αρχής επηρεάζονται ή ενδέχεται 
να επηρεαστούν ουσιωδώς από την επεξεργασία ή 

γ)  έχει υποβληθεί καταγγελία στην εν λόγω εποπτική αρχή,  

23) «διασυνοριακή επεξεργασία»: 

α) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διάφορων εγκατα
στάσεων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση 
όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών επεξεργασία είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή 

β)  η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μίας μόνης 
εγκατάστασης υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση αλλά που επηρεάζει ή ενδέχεται να 
επηρεάσει ουσιωδώς υποκείμενα των δεδομένων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη,  

24) «σχετική και αιτιολογημένη ένσταση»: ένσταση σε ένα σχέδιο απόφασης ως προς την ύπαρξη παράβασης του παρόντος 
κανονισμού, ή ως προς τη συμφωνία με τον παρόντα κανονισμό της προβλεπόμενης ενέργειας σε σχέση με τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, η οποία καταδεικνύει σαφώς τη σημασία των κινδύνων που εγκυμονεί το 
σχέδιο απόφασης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων και, κατά 
περίπτωση, την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης,  

25) «υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών»: υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1),  

26) «διεθνής οργανισμός»: οργανισμός και οι υπαγόμενοι σε αυτόν φορείς που διέπονται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή 
οποιοσδήποτε άλλος φορέας που έχει ιδρυθεί δυνάμει ή επί τη βάσει συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Αρχές 

Άρθρο 5 

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 

α)  υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων 
(«νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»), 

β)  συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο 
ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή 
σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς 
σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»), 

γ)  είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία 
(«ελαχιστοποίηση των δεδομένων»), 

δ)  είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση 
διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της 
επεξεργασίας («ακρίβεια»), 
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(1) Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 
17.9.2015, σ. 1). 



ε)  διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που 
απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας 
ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου 
των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»), 

στ)  υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή 
φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»). 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 
(«λογοδοσία»). 

Άρθρο 6 

Νομιμότητα της επεξεργασίας 

1. Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, 

β)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο 
μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, 

γ)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, 

δ)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού 
προσώπου, 

ε)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, 

στ)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του 
υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το 
υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί. 

Το στοιχείο στ) του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία που διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους. 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν πιο ειδικές διατάξεις για την προσαρμογή της εφαρμογής των 
κανόνων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την επεξεργασία για τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και ε), 
καθορίζοντας ακριβέστερα ειδικές απαιτήσεις για την επεξεργασία και άλλα μέτρα προς εξασφάλιση σύννομης και θεμιτής 
επεξεργασίας, μεταξύ άλλων για άλλες ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας όπως προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΧ. 

3. Η βάση για την επεξεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) και ε) ορίζεται σύμφωνα με: 

α)  το δίκαιο της Ένωσης, ή 

β)  το δίκαιο του κράτους μέλος στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. 

Ο σκοπός της επεξεργασίας καθορίζεται στην εν λόγω νομική βάση ή, όσον αφορά την επεξεργασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ε), είναι η αναγκαιότητα της επεξεργασίας για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η εν λόγω νομική 
βάση μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για την προσαρμογή της εφαρμογής των κανόνων του παρόντος κανονισμού, 
μεταξύ άλλων: τις γενικές προϋποθέσεις που διέπουν τη σύννομη επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας· τα είδη των 
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βλ. άρθρο 18 παρ. 1 σε σχέση με παιδιά



δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία· τα οικεία υποκείμενα των δεδομένων· τις οντότητες στις οποίες μπορούν να 
κοινοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τους σκοπούς αυτής της κοινοποίησης· τον περιορισμό του σκοπού· τις 
περιόδους αποθήκευσης· και τις πράξεις επεξεργασίας και τις διαδικασίες επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για 
τη διασφάλιση σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας, όπως εκείνα για άλλες ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας όπως προβλέπονται 
στο κεφάλαιο ΙΧ. Το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο του κράτους μέλους ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου συμφέροντος και 
είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο νόμιμο σκοπό. 

4. Όταν η επεξεργασία για σκοπό άλλο από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεγεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή στο δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους το οποίο 
αποτελεί αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση των σκοπών που αναφέρονται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο η επεξεργασία για άλλο σκοπό 
είναι συμβατή με τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται αρχικώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνει υπόψη, μεταξύ 
άλλων: 

α)  τυχόν σχέση μεταξύ των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και των σκοπών της 
επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας, 

β)  το πλαίσιο εντός του οποίου συλλέχθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των 
υποκειμένων των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας, 

γ)  τη φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως για τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 9, ή κατά πόσο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με 
ποινικές καταδίκες και αδικήματα υποβάλλονται σε επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 10, 

δ)  τις πιθανές συνέπειες της επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας για τα υποκείμενα των δεδομένων, 

ε)  την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων, που μπορεί να περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση ή ψευδωνυμοποίηση. 

Άρθρο 7 

Προϋποθέσεις για συγκατάθεση 

1. Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο 
των δεδομένων συγκατατέθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Εάν η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων παρέχεται στο πλαίσιο γραπτής δήλωσης η οποία αφορά και άλλα 
θέματα, το αίτημα για συγκατάθεση υποβάλλεται κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτό από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή 
και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Κάθε τμήμα της δήλωσης αυτής το οποίο συνιστά 
παράβαση του παρόντος κανονισμού δεν είναι δεσμευτικό. 

3. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της 
συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Πριν την 
παροχή της συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά. Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι εξίσου 
εύκολη με την παροχή της. 

4. Κατά την εκτίμηση κατά πόσο η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα, λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη κατά πόσο, μεταξύ άλλων, 
για την εκτέλεση σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής μιας υπηρεσίας, τίθεται ως προϋπόθεση η συγκατάθεση στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης. 

Άρθρο 8 

Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκατάθεση παιδιού σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών 

1. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των 
πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιού είναι σύννομη εάν το παιδί είναι 
τουλάχιστον 16 χρονών. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον 
βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. 

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν διά νόμου μικρότερη ηλικία για τους εν λόγω σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η εν 
λόγω μικρότερη ηλικία δεν είναι κάτω από τα 13 έτη. 
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2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσει στις περιπτώσεις αυτές ότι η 
συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διαθέσιμη τεχνολογία. 

3. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει το γενικό ενοχικό δίκαιο των κρατών μελών, όπως τους κανόνες περί ισχύος, κατάρτισης 
ή συνεπειών μιας σύμβασης σε σχέση με παιδί. 

Άρθρο 9 

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα 
πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η 
επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων 
που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους 
προβλέπει ότι η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να αρθεί από το υποκείμενο των δεδομένων, 

β)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους ή από συλλογική 
συμφωνία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συμφέροντα 
του υποκειμένου των δεδομένων, 

γ)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου 
φυσικού προσώπου, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί, 

δ)  η επεξεργασία διενεργείται, με κατάλληλες εγγυήσεις, στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων ιδρύματος, οργάνωσης ή 
άλλου μη κερδοσκοπικού φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο και υπό την προϋπόθεση 
ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν τακτική επικοινωνία 
μαζί του σε σχέση με τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται εκτός του 
συγκεκριμένου φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων, 

ε)  η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των 
δεδομένων, 

στ)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν 
υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα, 

ζ)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους 
μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, 

η)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς 
εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης 
υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή 
δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, 

θ)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία 
έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της 
υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του 
δικαίου κράτους μέλους, το οποίο προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και 
ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου, ή 
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ι)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή 
ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 βάσει του δικαίουτης Ένωσης ή 
κράτους μέλους, οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων. 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να τύχουν επεξεργασίας για τους 
σκοπούς που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο η), όταν τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία από ή υπό 
την ευθύνη επαγγελματία που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου βάσει του δικαίου της 
Ένωσης ή κράτους μέλους ή βάσει κανόνων που θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς φορείς ή από άλλο πρόσωπο το οποίο 
υπέχει επίσης υποχρέωση τήρησης του απορρήτου βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους ή βάσει κανόνων που 
θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς φορείς. 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν περαιτέρω όρους, μεταξύ άλλων και περιορισμούς, όσον αφορά την 
επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν την υγεία. 

Άρθρο 10 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφάλειας 
που βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 διενεργείται μόνο υπό τον έλεγχο επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία επιτρέπεται 
από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους το οποίο προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Πλήρες ποινικό μητρώο τηρείται μόνο υπό τον έλεγχο επίσημης αρχής. 

Άρθρο 11 

Επεξεργασία η οποία δεν απαιτεί εξακρίβωση ταυτότητας 

1. Εάν οι σκοποί για τους οποίους ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν απαιτούν 
ή δεν απαιτούν πλέον την εξακρίβωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται να διατηρεί, να αποκτά ή να επεξεργάζεται συμπληρωματικές πληροφορίες για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της συμμόρφωσης προς τον 
παρόντα κανονισμό. 

2. Όταν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση να εξακριβώσει την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ενημερώνει σχετικά το υποκείμενο των δεδομένων, εάν είναι δυνατόν. Στις περιπτώσεις αυτές, τα άρθρα 15 ως 20 δεν 
εφαρμόζονται, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων, για τον σκοπό της άσκησης των δικαιωμάτων του που απορρέουν από 
τα εν λόγω άρθρα, παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων 

Τμήμα 1  

Δ ιαφάνεια  και  ρυθμίσεις  

Άρθρο 12 

Διαφανής ενημέρωση, ανακοίνωση και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των 
δεδομένων 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων κάθε 
πληροφορία που αναφέρεται στα άρθρα 13 και 14 και κάθε ανακοίνωση στο πλαίσιο των άρθρων 15 έως 22 και του 
άρθρου 34 σχετικά με την επεξεργασία σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας 
σαφή και απλή διατύπωση, ιδίως όταν πρόκειται για πληροφορία απευθυνόμενη ειδικά σε παιδιά. Οι πληροφορίες παρέχονται 
γραπτώς ή με άλλα μέσα, μεταξύ άλλων, εφόσον ενδείκνυται, ηλεκτρονικώς. Όταν ζητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, 
οι πληροφορίες μπορούν να δίνονται προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων είναι 
αποδεδειγμένη με άλλα μέσα. 
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2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων που προβλέπονται 
στα άρθρα 15 έως 22. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
αρνείται να ενεργήσει κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου των δεδομένων για να ασκήσει τα δικαιώματά του βάσει των 
άρθρων 15 έως 22, εκτός αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση να εξακριβώσει την ταυτότητα του 
υποκειμένου των δεδομένων. 

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται 
κατόπιν αιτήματος δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή 
του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της 
πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των 
δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της 
καθυστέρησης. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι 
δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό. 

4. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή 
του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική 
αρχή και άσκησης δικαστικής προσφυγής. 

5. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 και κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες που 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22 και το άρθρο 34 παρέχονται δωρεάν. Εάν τα αιτήματα του υποκειμένου των 
δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί είτε: 

α)  να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την 
ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή 

β)  να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το βάρος της απόδειξης του προδήλως αβάσιμου ή του υπερβολικού χαρακτήρα του 
αιτήματος. 

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα 
του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα που αναφέρεται στα άρθρα 15 έως 21, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων. 

7. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα υποκείμενα των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 μπορούν να 
παρέχονται σε συνδυασμό με τυποποιημένα εικονίδια προκειμένου να δίνεται με ευδιάκριτο, κατανοητό και ευανάγνωστο τρόπο 
μια ουσιαστική επισκόπηση της σκοπούμενης επεξεργασίας. Εάν τα εικονίδια διατίθενται ηλεκτρονικά, είναι μηχανικώς 
αναγνώσιμα. 

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 92 για τον καθορισμό των 
πληροφοριών που πρέπει να παρουσιάζονται με τα εικονίδια και των διαδικασιών για την παροχή τυποποιημένων εικονιδίων. 

Τμήμα 2  

Ε νημ έ ρω ση  κα ι  πρ ό σβαση σε  δεδομένα προσωπικού χαρακτή ρα 

Άρθρο 13 

Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από το υποκείμενο 
των δεδομένων 

1. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται από το υποκείμενο των 
δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στο υποκείμενο των 
δεδομένων όλες τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α)  την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας, 

β)  τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση, 

γ)  τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική 
βάση για την επεξεργασία, 
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δ)  εάν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο, 

ε)  τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν, 

στ)  κατά περίπτωση, την πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή 
κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν. 

2. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά τη λήψη των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις εξής επιπλέον πληροφορίες που είναι αναγκαίες 
για την εξασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας: 

α)  το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα 
κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, 

β)  την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή 
δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, 

γ)  όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α), την 
ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας 
που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, 

δ)  το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, 

ε)  κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη 
σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών, 

στ)  την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που 
ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των 
δεδομένων. 

3. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλο 
σκοπό από εκείνο για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο 
υποκείμενο των δεδομένων, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν 
αναγκαίες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται, όταν και εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει ήδη τις πληροφορίες, 

Άρθρο 14 

Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το 
υποκείμενο των δεδομένων 

1. Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α)  την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας, 

β)  τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση, 

γ)  τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική 
βάση για την επεξεργασία, 

δ)  τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

ε)  τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδεχομένως, 
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στ)  κατά περίπτωση, ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε 
τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις 
διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις 
ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν. 

2. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των 
δεδομένων τις εξής πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας όσον αφορά το 
υποκείμενο των δεδομένων: 

α)  το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα 
κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω χρονικό διάστημα, 

β)  εάν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο, 

γ)  την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων και 
δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, 

δ)  όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α), την 
ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας 
που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, 

ε)  το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, 

στ)  την πηγή από την οποία προέρχονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, ανάλογα με την περίπτωση, εάν τα δεδομένα 
προήλθαν από πηγές στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό, 

ζ)  την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο 
άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που 
ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των 
δεδομένων. 

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2: 

α)  εντός εύλογης προθεσμίας από τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά το αργότερο εντός ενός μηνός, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, 

β)  εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, το 
αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το εν λόγω υποκείμενο των δεδομένων, ή 

γ)  εάν προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον αποδέκτη, το αργότερο όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γνωστοποιούνται 
για πρώτη φορά. 

4. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό 
άλλο από εκείνον για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να 
παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν και 
άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται εάν και εφόσον: 

α)  το υποκείμενο των δεδομένων διαθέτει ήδη τις πληροφορίες, 

β)  η παροχή τέτοιων πληροφοριών αποδεικνύεται αδύνατη ή θα συνεπαγόταν δυσανάλογη προσπάθεια, ιδίως όσον αφορά 
επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 
στατιστικούς σκοπούς, υπό τους όρους και τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 89 παράγραφος 1 ή εφόσον η 
υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σε 
μεγάλο βαθμό την επίτευξη των σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του 
υποκειμένου των δεδομένων, μεταξύ άλλων καθιστώντας τις πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό, 

γ)  η απόκτηση ή η κοινολόγηση προβλέπεται ρητώς από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο παρέχει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των έννομων συμφερόντων του 
υποκειμένου των δεδομένων ή 

δ)  εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά δυνάμει υποχρέωσης επαγγελματικού 
απορρήτου που ρυθμίζεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της εκ του νόμου 
υποχρέωσης τήρησης απορρήτου. 
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Άρθρο 15 

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά 
πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το 
δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες: 

α)  τους σκοπούς της επεξεργασίας, 

β)  τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

γ)  τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, 

δ)  εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό 
είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, 

ε)  την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο 
των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, 

στ)  το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, 

ζ)  όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία 
σχετικά με την προέλευσή τους, 

η)  την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο 
άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που 
ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των 
δεδομένων. 

2. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των 
δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 σχετικά με τη διαβίβαση. 

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. 
Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με 
ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική 
μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως. 

4. Το δικαίωμα να λαμβάνεται αντίγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες άλλων. 

Τμήμα 3  

Διόρθωση και  δ ιαγραφή 

Άρθρο 16 

Δικαίωμα διόρθωσης 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της 
επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. 

Άρθρο 17 

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να 
διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: 

α)  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν 
ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, 
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β)  το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, 

γ)  το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν 
επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα 
με το άρθρο 21 παράγραφος 2, 

δ)  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, 

ε)  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού 
δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 

στ)  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. 

2. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να 
ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των 
δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή 
αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη: 

α)  για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση, 

β)  για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους 
μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο 
συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας, 

γ)  για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) 
και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3, 

δ)  για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς 
σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιθανόν να 
καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή 

ε)  για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

Άρθρο 18 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της 
επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: 

α)  η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα 
που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

β)  η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, 

γ)  ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, 
αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη 
νομικών αξιώσεων, 

δ)  το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, εν αναμονή 
της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του 
υποκειμένου των δεδομένων. 

2. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός 
της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, 
άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για 
λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους. 
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3. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 
ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας. 

Άρθρο 19 

Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ή τον περιορισμό της επεξεργασίας 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της 
επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 σε κάθε 
αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν 
συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν 
λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων. 

Άρθρο 20 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα 
οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα 
μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: 

α)  η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 
στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

β)  η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. 

2. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, το υποκείμενο των 
δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο 
επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

3. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17. Το εν 
λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

4. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. 

Τμήμα 4  

Δ ικαίω μα ενα ν τίω ση ς  και  αυτοματοποιημένη  ατομική  λή ψ η αποφάσεων  

Άρθρο 21 

Δικαίωμα εναντίωσης 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την 
ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

2. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το 
υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την 
απευθείας εμπορική προώθηση. 

3. Όταν τα υποκείμενα των δεδομένων αντιτίθενται στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς. 
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4. Το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, το δικαίωμα που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 επισημαίνεται ρητώς στο υποκείμενο των δεδομένων και περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. 

5. Στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, το 
υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν 
τεχνικές προδιαγραφές. 

6. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για 
στατιστικούς σκοπούς κατά το άρθρο 89 παράγραφος 1, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί, για λόγους 
που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος. 

Άρθρο 22 

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτομα
τοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το 
αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η απόφαση: 

α)  είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου 
επεξεργασίας των δεδομένων, 

β)  επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το 
οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων 
συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή 

γ)  βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. 

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και γ), ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων 
εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του 
υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του 
υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης. 

4. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν βασίζονται στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, εκτός αν ισχύει το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή ζ) και αν 
υφίστανται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του 
υποκειμένου των δεδομένων. 

Τμήμα 5  

Περιορισμοί  

Άρθρο 23 

Περιορισμοί 

1. Το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να περιορίζει μέσω νομοθετικού μέτρου το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων και των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 22 και στο άρθρο 34, καθώς και στο άρθρο 5, εφόσον οι διατάξεις του 
αντιστοιχούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 22, όταν ένας τέτοιος περιορισμός 
σέβεται την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική 
κοινωνία για τη διασφάλιση: 

α)  της ασφάλειας του κράτους, 

β)  της εθνικής άμυνας, 

γ)  της δημόσιας ασφάλειας, 
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δ)  της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, 
περιλαμβανομένης της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψης αυτών, 

ε)  άλλων σημαντικών στόχων γενικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους, ιδίως σημαντικού οικονομικού ή 
χρηματοοικονομικού συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών, δημοσιο
νομικών και φορολογικών θεμάτων, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, 

στ)  της προστασίας της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των δικαστικών διαδικασιών, 

ζ)  της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης και της δίωξης παραβάσεων δεοντολογίας σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα, 

η)  της παρακολούθησης, της επιθεώρησης ή της κανονιστικής λειτουργίας που συνδέεται, έστω περιστασιακά, με την άσκηση 
δημόσιας εξουσίας στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) και ζ), 

θ)  της προστασίας του υποκειμένου των δεδομένων ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων, 

ι)  της εκτέλεσης αστικών αξιώσεων. 

2. Ειδικότερα, κάθε νομοθετικό μέτρο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις τουλάχιστον, 
ανάλογα με την περίπτωση, όσον αφορά: 

α)  τους σκοπούς της επεξεργασίας ή τις κατηγορίες επεξεργασίας, 

β)  τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

γ)  το πεδίο εφαρμογής των περιορισμών που επιβλήθηκαν, 

δ)  τις εγγυήσεις για την πρόληψη καταχρήσεων ή παράνομης πρόσβασης ή διαβίβασης, 

ε)  την ειδική περιγραφή του υπευθύνου επεξεργασίας ή των κατηγοριών των υπευθύνων επεξεργασίας, 

στ)  τις περιόδους αποθήκευσης και τις ισχύουσες εγγυήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τους 
σκοπούς της επεξεργασίας ή τις κατηγορίες επεξεργασίας, 

ζ)  τους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων και 

η)  το δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων να ενημερώνονται σχετικά με τον περιορισμό, εκτός εάν αυτό μπορεί να 
αποβεί επιζήμιο για τους σκοπούς του περιορισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία 

Τμήμα 1  

Γενικές  υποχρεώσεις  

Άρθρο 24 

Ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας 

1. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους 
κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να 
αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και επικαι
ροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. 

2. Όταν δικαιολογείται σε σχέση με τις δραστηριότητες επεξεργασίας, τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών για την προστασία των δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

3. Η τήρηση εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 ή εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 δύναται να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις 
του υπευθύνου επεξεργασίας. 
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Άρθρο 25 

Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού 

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και 
τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει αποτελε
σματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως η ψευδωνυμοποίηση, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, 
όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να 
πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι, εξ ορισμού, 
υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της 
επεξεργασίας. Αυτή η υποχρεώση ισχύει για το εύρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τον βαθμό της 
επεξεργασίας τους, την περίοδο αποθήκευσης και την προσβασιμότητά τους. Ειδικότερα, τα εν λόγω μέτρα διασφαλίζουν ότι, εξ 
ορισμού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται προσβάσιμα χωρίς την παρέμβαση του φυσικού προσώπου σε 
αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων. 

3. Εγκεκριμένος μηχανισμός πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 42 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο που αποδεικνύει 
τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 26 

Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας 

1. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα της 
επεξεργασίας, αποτελούν από κοινού υπευθύνους επεξεργασίας. Αυτοί καθορίζουν με διαφανή τρόπο τις αντίστοιχες ευθύνες 
τους για συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά την άσκηση των 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων και τα αντίστοιχα καθήκοντά τους για να παρέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14, μέσω συμφωνίας μεταξύ τους, εκτός εάν και στον βαθμό που οι αντίστοιχες αρμοδιότητες 
των υπευθύνων επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπόκεινται οι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας. Στη συμφωνία μπορεί να αναφέρεται ένα σημείο επικοινωνίας για τα υποκείμενα των δεδομένων. 

2. Η συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αντανακλά δεόντως τους αντίστοιχους ρόλους και σχέσεις των από 
κοινού υπευθύνων επεξεργασίας έναντι των υποκειμένων των δεδομένων. Η ουσία της συμφωνίας τίθεται στη διάθεση του 
υποκειμένου των δεδομένων. 

3. Ανεξάρτητα από τους όρους της συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να 
ασκήσει τα δικαιώματά του δυνάμει του παρόντος κανονισμού έναντι και κατά καθενός από τους υπευθύνους επεξεργασίας. 

Άρθρο 27 

Εκπρόσωποι υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία μη εγκατεστημένων στην Ένωση 

1. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 2, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
ορίζει γραπτώς εκπρόσωπο στην Ένωση. 

2. Η υποχρέωση που καθορίζεται στην παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για: 

α)  επεξεργασία η οποία είναι περιστασιακή, δεν περιλαμβάνει, σε μεγάλο βαθμό, επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων 
κατά το άρθρο 9 παράγραφος 1 ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και 
αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 και δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των φυσικών προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πλαίσιο, το πεδίο εφαρμογής και τους σκοπούς της 
επεξεργασίας, ή 

β)  δημόσια αρχή ή φορέα. 
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3. Ο εκπρόσωπος είναι εγκατεστημένος σε ένα από τα κράτη μέλη όπου βρίσκονται τα υποκείμενα των δεδομένων, των 
οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών προς 
αυτά ή των οποίων η συμπεριφορά παρακολουθείται. 

4. Ο εκπρόσωπος λαμβάνει εντολή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία να απευθύνονται σε 
εκείνον οι εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων, επιπρόσθετα ή αντί του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία, για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, με σκοπό τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό. 

5. Ο ορισμός εκπροσώπου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία δεν θίγει τις προσφυγές οι 
οποίες μπορούν να ασκηθούν κατά του ίδιου του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία. 

Άρθρο 28 

Εκτελών την επεξεργασία 

1. Όταν η επεξεργασία πρόκειται να διενεργηθεί για λογαριασμό υπευθύνου επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
χρησιμοποιεί μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να διασφα
λίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. 

2. Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική 
γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. Σε περίπτωση γενικής γραπτής άδειας, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για τυχόν σκοπούμενες αλλαγές που αφορούν την προσθήκη ή την αντικατάσταση των άλλων 
εκτελούντων την επεξεργασία, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας να αντιταχθεί σε 
αυτές τις αλλαγές. 

3. Η επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από σύμβαση ή άλλη νομική πράξη υπαγόμενη στο δίκαιο 
της Ένωσης ή του κράτους μέλους, που δεσμεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και 
καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Η εν λόγω σύμβαση ή άλλη νομική πράξη προβλέπει ειδικότερα ότι ο εκτελών την επεξεργασία: 

α)  επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν 
υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο εκτελών 
την επεξεργασία· σε αυτήν την περίπτωση, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την εν 
λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία, εκτός εάν το εν λόγω δίκαιο απαγορεύει αυτού του είδους την ενημέρωση 
για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

β)  διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν 
αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτι
κότητας, 

γ)  λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32, 

δ)  τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία, 

ε)  λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να 
απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 

στ)  συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα 
άρθρα 32 έως 36, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την 
επεξεργασία, 

ζ)  κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας, διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το 
δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η)  θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των 
επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας. 
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Όσον αφορά το πρώτο εδάφιο στοιχείο η), ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν, κατά 
την άποψή του, κάποια εντολή παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί προστασίας 
δεδομένων. 

4. Όταν ο εκτελών την επεξεργασία προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα για τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, οι ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων 
που προβλέπονται στη σύμβαση ή στην άλλη νομική πράξη μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία, 
κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3, επιβάλλονται στον άλλον αυτόν εκτελούντα μέσω σύμβασης ή άλλης νομικής 
πράξης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ιδίως ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την 
εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού. Όταν ο άλλος εκτελών την επεξεργασία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σχετικές με την προστασία των δεδομένων 
υποχρεώσεις του, ο αρχικός εκτελών παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του άλλου εκτελούντος την επεξεργασία. 

5. Η τήρηση εκ μέρους του εκτελούντος την επεξεργασία εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 40 ή εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 δύναται να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για 
να αποδειχθεί ότι παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου. 

6. Με την επιφύλαξη ατομικής σύμβασης μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, η 
σύμβαση ή η άλλη νομική πράξη που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου μπορεί να βασίζεται, εν όλω 
ή εν μέρει, σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος άρθρου, μεταξύ 
άλλων όταν αποτελούν μέρος πιστοποίησης που χορηγείται στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία 
σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43. 

7. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 
και 4 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2. 

8. Μια εποπτική αρχή μπορεί να θεσπίσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τα θέματα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τον μηχανισμό συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 63. 

9. Η σύμβαση ή η άλλη νομική πράξη που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 υφίσταται γραπτώς, μεταξύ άλλων σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

10. Με την επιφύλαξη των άρθρων 82, 83 και 84, εάν ο εκτελών την επεξεργασία καθορίσει κατά παράβαση του παρόντος 
κανονισμού τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας για τη 
συγκεκριμένη επεξεργασία. 

Άρθρο 29 

Επεξεργασία υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία 

Ο εκτελών την επεξεργασία και κάθε πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος 
την επεξεργασία, το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα μόνον κατ' 
εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους. 

Άρθρο 30 

Αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, ο εκπρόσωπός του, τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 
για τις οποίες είναι υπεύθυνος. Το εν λόγω αρχείο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α)  το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του από κοινού υπευθύνου 
επεξεργασίας, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, 

β)  τους σκοπούς της επεξεργασίας, 

γ)  περιγραφή των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων και των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
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δ)  τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, περιλαμβανομένων των αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, 

ε) όπου συντρέχει περίπτωση, τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, συμπερι
λαμβανομένων του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και, σε περίπτωση διαβιβάσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, της τεκμηρίωσης των κατάλληλων εγγυήσεων, 

στ)  όπου είναι δυνατό, τις προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής των διάφορων κατηγοριών δεδομένων, 

ζ)  όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 32 
παράγραφος 1. 

2. Κάθε εκτελών την επεξεργασία και, κατά περίπτωση, ο εκπρόσωπος του εκτελούντος την επεξεργασία τηρούν αρχείο όλων 
των κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διεξάγονται εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει 
τα εξής: 

α)  το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκτελούντος ή των εκτελούντων την επεξεργασία και των υπευθύνων επεξεργασίας 
εκ μέρους των οποίων ενεργεί ο εκτελών και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, 

β)  τις κατηγορίες επεξεργασιών που διεξάγονται εκ μέρους κάθε υπευθύνου επεξεργασίας, 

γ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, συμπερι
λαμβανομένων του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και, σε περίπτωση διαβιβάσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, της τεκμηρίωσης των κατάλληλων εγγυήσεων, 

δ)  όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 32 
παράγραφος 1. 

3. Τα αρχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 υφίστανται γραπτώς, μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονική μορφή. 

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία και, κατά περίπτωση, ο εκπρόσωπος του υπευθύνου επεξεργασίας 
ή του εκτελούντος την επεξεργασία θέτουν το αρχείο στη διάθεση της εποπτικής αρχής κατόπιν αιτήματος. 

5. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν ισχύουν για επιχείρηση ή οργανισμό που απασχολεί 
λιγότερα από 250 άτομα, εκτός εάν η διενεργούμενη επεξεργασία ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, η επεξεργασία δεν είναι περιστασιακή ή η επεξεργασία περιλαμβάνει ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων κατά το άρθρο 9 παράγραφος 1 ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές 
καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10. 

Άρθρο 31 

Συνεργασία με την εποπτική αρχή 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία και, κατά περίπτωση, οι εκπρόσωποί τους συνεργάζονται, κατόπιν 
αιτήματος, με την εποπτική αρχή για την άσκηση των καθηκόντων της. 

Τμήμα 2  

Α σφ ά λ ε ι α  δε δομένων προσωπικού χαρακτή ρα 

Άρθρο 32 

Ασφάλεια επεξεργασίας 

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και 
τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, 
περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση: 

α)  της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
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β)  της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων 
και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, 

γ)  της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο 
χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, 

δ)  διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών 
μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. 

2. Κατά την εκτίμηση του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι κίνδυνοι που απορρέουν από την 
επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία. 

3. Η τήρηση εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 ή εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 δύναται να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό 
πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία το οποίο έχει 
πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ' εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, εκτός εάν 
υποχρεούται προς τούτο από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους. 

Άρθρο 33 

Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή 

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν 
είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 55, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Όταν η 
γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή δεν πραγματοποιείται εντός 72 ωρών, συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την καθυστέρηση. 

2. Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας αμελλητί, μόλις αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

3. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατ' ελάχιστο: 

α)  περιγράφει τη φύση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατό, των 
κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και των κατηγοριών 
και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

β)  ανακοινώνει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων ή άλλου σημείου επικοινωνίας 
από το οποίο μπορούν να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες, 

γ)  περιγράφει τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

δ)  περιγράφει τα ληφθέντα ή τα προτεινόμενα προς λήψη μέτρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την αντιμετώπιση της 
παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και, όπου ενδείκνυται, μέτρα για την άμβλυνση ενδεχόμενων 
δυσμενών συνεπειών της. 

4. Σε περίπτωση που και εφόσον δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν οι πληροφορίες ταυτόχρονα, μπορούν να παρέχονται 
σταδιακά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συνίστανται στα 
πραγματικά περιστατικά που αφορούν την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις συνέπειες και τα ληφθέντα 
διορθωτικά μέτρα. Η εν λόγω τεκμηρίωση επιτρέπει στην εποπτική αρχή να επαληθεύει τη συμμόρφωση προς το παρόν άρθρο. 

Άρθρο 34 

Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων 

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων. 
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2. Στην ανακοίνωση στο υποκείμενο των δεδομένων η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
περιγράφεται με σαφήνεια η φύση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιέχονται τουλάχιστον οι 
πληροφορίες και τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ). 

3. Η ανακοίνωση στο υποκείμενο των δεδομένων η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν απαιτείται, εάν πληρείται 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφάρμοσε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, και τα μέτρα αυτά 
εφαρμόστηκαν στα επηρεαζόμενα από την παραβίαση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κυρίως μέτρα που καθιστούν μη 
κατανοητά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε όσους δεν διαθέτουν άδεια πρόσβασης σε αυτά, όπως η κρυπτογράφηση, 

β)  ο υπεύθυνος επεξεργασίας έλαβε στη συνέχεια μέτρα που διασφαλίζουν ότι δεν είναι πλέον πιθανό να προκύψει ο 
αναφερόμενος στην παράγραφο 1 υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, 

γ)  προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται αντ' αυτής δημόσια ανακοίνωση ή υπάρχει παρόμοιο 
μέτρο με το οποίο τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται με εξίσου αποτελεσματικό τρόπο. 

4. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει ήδη ανακοινώσει την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
υποκείμενο των δεδομένων, η εποπτική αρχή μπορεί, έχοντας εξετάσει την πιθανότητα επέλευσης υψηλού κινδύνου από την 
παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να του ζητήσει να το πράξει ή μπορεί να αποφασίσει ότι πληρούται 
οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

Τμήμα 3  

Εκ τίμη ση  α ντι κτύπου σχ ε τ ι κά με  την  προστασία  δεδομ ένων και  προηγούμ ενη 
διαβούλευση 

Άρθρο 35 

Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων 

1. Όταν ένα είδος επεξεργασίας, ιδίως με χρήση νέων τεχνολογιών και συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το 
πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διενεργεί, πριν από την επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδια
ζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε μία εκτίμηση μπορεί να εξετάζεται ένα 
σύνολο παρόμοιων πράξεων επεξεργασίας οι οποίες ενέχουν παρόμοιους υψηλούς κινδύνους. 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη γνώμη του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, εφόσον έχει οριστεί, κατά τη διενέργεια 
εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων. 

3. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων απαιτείται ιδίως στην 
περίπτωση: 

α) συστηματικής και εκτενούς αξιολόγησης προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα, η οποία βασίζεται σε αυτοματο
ποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και στην οποία βασίζονται αποφάσεις που παράγουν 
έννομα αποτελέσματα σχετικά με το φυσικό πρόσωπο ή ομοίως επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό πρόσωπο, 

β)  μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή 

γ)  συστηματικής παρακολούθησης δημοσίως προσβάσιμου χώρου σε μεγάλη κλίμακα. 

4. Η εποπτική αρχή καταρτίζει και δημοσιοποιεί κατάλογο με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην 
απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων δυνάμει της παραγράφου 1. Η 
εποπτική αρχή ανακοινώνει τον εν λόγω κατάλογο στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 68. 

5. Η εποπτική αρχή δύναται επίσης να καταρτίζει και να δημοσιοποιεί κατάλογο με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας για τα 
οποία δεν απαιτείται εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Η εποπτική αρχή ανακοινώνει τον εν λόγω 
κατάλογο στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. 

6. Πριν από την έκδοση των καταλόγων που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, η αρμόδια εποπτική αρχή εφαρμόζει 
τον μηχανισμό συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 63, εάν οι εν λόγω κατάλογοι περιλαμβάνουν δραστηριότητες 
επεξεργασίας οι οποίες σχετίζονται με την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε υποκείμενα των δεδομένων ή με την παρακο
λούθηση της συμπεριφοράς τους σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν σημαντικά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση. 
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7. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον: 

α)  συστηματική περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας και των σκοπών της επεξεργασίας, περιλαμβανομένου, 
κατά περίπτωση, του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 

β)  εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων επεξεργασίας σε συνάρτηση με τους σκοπούς, 

γ)  εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και 

δ)  τα προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, περιλαμβανομένων των εγγυήσεων, των μέτρων και μηχανισμών 
ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η συμμόρφωση 
προς τον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων των 
δεδομένων και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων. 

8. Η συμμόρφωση με εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας που αναφέρονται στο άρθρο 40 από τους σχετικούς υπευθύνους 
επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία λαμβάνεται δεόντως υπόψη κατά την εκτίμηση του αντικτύπου των πράξεων 
επεξεργασίας που εκτελούνται από τους εν λόγω υπευθύνους ή εκτελούντες την επεξεργασία, ιδίως για τους σκοπούς εκτίμησης 
αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων. 

9. Όπου ενδείκνυται, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη γνώμη των υποκειμένων των δεδομένων ή των εκπροσώπων τους 
για τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία, με την επιφύλαξη της προστασίας εμπορικών ή δημόσιων συμφερόντων ή της ασφάλειας των 
πράξεων επεξεργασίας. 

10. Όταν η επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή ε) έχει νομική βάση στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, το εν λόγω δίκαιο ρυθμίζει την εκάστοτε 
συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας ή σειρά πράξεων και έχει διενεργηθεί ήδη εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία 
δεδομένων ως μέρος γενικής εκτίμησης αντικτύπου στο πλαίσιο της έγκρισης της εν λόγω νομικής βάσης, οι παράγραφοι 1 
έως 7 δεν εφαρμόζονται, εκτός εάν τα κράτη μέλη κρίνουν απαραίτητη τη διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης πριν από τις 
δραστηριότητες επεξεργασίας. 

11. Όπου απαιτείται, ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει σε επανεξέταση για να εκτιμήσει εάν η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με την εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία δεδομένων τουλάχιστον 
όταν μεταβάλλεται ο κίνδυνος που θέτουν οι πράξεις επεξεργασίας. 

Άρθρο 36 

Προηγούμενη διαβούλευση 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη γνώμη της εποπτικής αρχής πριν από την επεξεργασία, όταν η δυνάμει του 
άρθρου 35 εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων υποδεικνύει ότι η επεξεργασία θα προκαλούσε 
υψηλό κίνδυνο ελλείψει μέτρων μετριασμού του κινδύνου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

2. Όταν η εποπτική αρχή φρονεί ότι η σχεδιαζόμενη επεξεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παραβαίνει τον 
παρόντα κανονισμό, ιδίως εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει προσδιορίσει ή μετριάσει επαρκώς τον κίνδυνο, η εποπτική 
αρχή παρέχει γραπτώς συμβουλές στον υπεύθυνο επεξεργασίας εντός προθεσμίας μέχρι οκτώ εβδομάδων από την παραλαβή του 
αιτήματος διαβούλευσης, και, όπου απαιτείται, στον εκτελούντα την επεξεργασία, ενώ δύναται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε 
από τις εξουσίες της που αναφέρονται στο άρθρο 58. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά έξι εβδομάδες, λόγω της 
πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία. Η εποπτική αρχή ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και, 
όπου απαιτείται, τον εκτελούντα την επεξεργασία για την εν λόγω παράταση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος 
διαβούλευσης, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Οι εν λόγω προθεσμίες μπορούν να αναστέλλονται έως ότου η 
εποπτική αρχή λάβει τις πληροφορίες που ζήτησε για τους σκοπούς της διαβούλευσης. 

3. Κατά τη διαβούλευση με την εποπτική αρχή δυνάμει της παραγράφου 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στην εποπτική 
αρχή: 

α)  κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του υπευθύνου επεξεργασίας, των από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας και 
των εκτελούντων την επεξεργασία που συμμετέχουν στις εργασίες, ιδίως όσον αφορά επεξεργασία εντός ομίλου 
επιχειρήσεων, 

β)  τους σκοπούς και τα μέσα της σχεδιαζόμενης επεξεργασίας, 

γ)  τα μέτρα και τις εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 

δ)  κατά περίπτωση, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, 
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ε)  την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 35, και 

στ)  κάθε άλλη πληροφορία που ζητεί η εποπτική αρχή. 

4. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη της εποπτικής αρχής κατά την εκπόνηση προτάσεων νομοθετικών μέτρων προς θέσπιση 
από τα εθνικά κοινοβούλια ή κανονιστικών μέτρων που βασίζονται σε τέτοια νομοθετικά μέτρα, τα οποία αφορούν την 
επεξεργασία. 

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το δίκαιο του κράτους μέλους μπορεί να απαιτεί από τους υπευθύνους 
επεξεργασίας να διαβουλεύονται και να λαμβάνουν προηγούμενη άδεια από την εποπτική αρχή σε σχέση με την επεξεργασία 
από υπεύθυνο επεξεργασίας για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται από τον εν λόγω υπεύθυνο προς το δημόσιο συμφέρον, 
περιλαμβανομένης της επεξεργασίας σε σχέση με την κοινωνική προστασία και τη δημόσια υγεία. 

Τμήμα 4  

Υπεύ θυ νος  προστασίας  δεδομένων 

Άρθρο 37 

Ορισμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε περίπτωση 
στην οποία: 

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

β)  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 παρακο
λούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ή 

γ)  οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν μεγάλης κλίμακας 
επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 9 και δεδομένων που αφορούν ποινικές 
καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10. 

2. Όμιλος επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει ένα μόνο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε 
εγκατάσταση έχει εύκολη πρόσβαση στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. 

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας, ένας μόνο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να ορίζεται για πολλές τέτοιες αρχές ή πολλούς τέτοιους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη 
την οργανωτική τους δομή και το μέγεθός τους. 

4. Σε περιπτώσεις πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία ή 
ενώσεις και άλλοι φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία μπορούν να 
ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή, όπου απαιτείται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να ενεργεί για τις εν λόγω ενώσεις και τους 
άλλους φορείς που εκπροσωπούν υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία. 

5. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που 
διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, καθώς και βάσει της ικανότητας εκπλήρωσης 
των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39. 

6. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να είναι μέλος του προσωπικού του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία ή να ασκεί τα καθήκοντά του βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία δημοσιεύουν τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων και τα ανακοινώνουν στην εποπτική αρχή. 

Άρθρο 38 

Θέση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 
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2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην άσκηση 
των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39 παρέχοντας απαραίτητους πόρους για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων 
και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε πράξεις επεξεργασίας, καθώς και πόρους απαραίτητους για τη 
διατήρηση της εμπειρογνωσίας του. 

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεν 
λαμβάνει εντολές για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων. Δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία. 

4. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για κάθε ζήτημα σχετικό 
με την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού. 

5. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους. 

6. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να επιτελεί και άλλα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω καθήκοντα και υποχρεώσεις δεν συνεπάγονται σύγκρουση 
συμφερόντων. 

Άρθρο 39 

Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων 

1. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα: 

α) ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και τους υπαλλήλους που επεξερ
γάζονται τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και από άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του 
κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων, 

β)  παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, με άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με 
την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητο
ποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων, 

γ)  παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και 
παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 35, 

δ)  συνεργάζεται με την εποπτική αρχή, 

ε)  ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης 
της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36, και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την 
περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα. 

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που 
συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της 
επεξεργασίας. 

Τμήμα 5  

Κώ δ ι κ ες  δ εοντολογίας  και  π ιστοποίηση  

Άρθρο 40 

Κώδικες δεοντολογίας 

1. Τα κράτη μέλη, οι εποπτικές αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση 
κωδίκων δεοντολογίας που έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ειδικά χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων επεξεργασίας και τις ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων. 

2. Ενώσεις και άλλοι φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία μπορούν 
να εκπονούν κώδικες δεοντολογίας ή να τροποποιούν ή να επεκτείνουν υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας, προκειμένου να 
προσδιορίσουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όπως όσον αφορά: 

α)  τη θεμιτή και με διαφάνεια επεξεργασία, 
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β)  τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας σε συγκεκριμένα πλαίσια, 

γ)  τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

δ)  την ψευδωνυμοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

ε)  την ενημέρωση του κοινού και των υποκειμένων των δεδομένων, 

στ)  την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, 

ζ)  την ενημέρωση και την προστασία των παιδιών και τον τρόπο απόκτησης της συγκατάθεσης του ασκούντος τη γονική 
μέριμνα του παιδιού, 

η)  τα μέτρα και τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25 και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της 
επεξεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 32, 

θ)  τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις εποπτικές αρχές και την ανακοίνωση των εν λόγω 
παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα υποκείμενα των δεδομένων, 

ι)  τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, ή 

ια)  εξωδικαστικές διαδικασίες και άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών για την επίλυση διαφορών μεταξύ υπευθύνων 
επεξεργασίας και υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 
υποκειμένων των δεδομένων δυνάμει των άρθρων 77 και 79. 

3. Πέραν της τήρησής τους από υπεύθυνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία υπαγόμενους στον παρόντα 
κανονισμό, οι κώδικες δεοντολογίας που εγκρίνονται βάσει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και έχουν γενική ισχύ 
βάσει της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου μπορούν επίσης να τηρούνται από υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την 
επεξεργασία μη υπαγόμενους στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 3, προκειμένου να παρέχονται οι κατάλληλες 
εγγυήσεις στο πλαίσιο των διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα 
με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε). Οι εν λόγω υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες 
την επεξεργασία αναλαμβάνουν δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις μέσω συμβάσεων ή άλλων νομικά δεσμευτικών πράξεων, 
προκειμένου να εφαρμόσουν τις εν λόγω κατάλληλες εγγυήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των 
δεδομένων. 

4. Ο κώδικας δεοντολογίας που αναφέρεται στην παράγράφο 2 του παρόντος άρθρου περιέχει μηχανισμούς που επιτρέπουν 
στον αναφερόμενο στο άρθρο 41 παράγραφος 1 φορέα να διενεργεί την υποχρεωτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς 
τις διατάξεις του από τους υπευθύνους επεξεργασίας ή τους εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν αναλάβει να τον 
εφαρμόζουν, με την επιφύλαξη των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών που είναι αρμόδιες σύμφωνα με το 
άρθρο 55 ή 56. 

5. Ενώσεις και άλλοι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και προτίθενται να εκπονήσουν 
κώδικα δεοντολογίας ή να τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν υφιστάμενο κώδικα υποβάλλουν το σχέδιο κώδικα στην εποπτική 
αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 55. Η εποπτική αρχή γνωμοδοτεί ως προς τη συμμόρφωση του σχεδίου κώδικα, 
της τροποποίησης ή της επέκτασης προς τον παρόντα κανονισμό και εγκρίνει το εν λόγω σχέδιο κώδικα, τροποποίηση ή 
επέκταση, εάν κρίνει ότι παρέχει επαρκείς κατάλληλες εγγυήσεις. 

6. Όταν το σχέδιο κώδικα ή η τροποποίηση ή επέκταση εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 και όταν ο σχετικός 
κώδικας δεοντολογίας δεν έχει σχέση με δραστηριότητες επεξεργασίας σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η εποπτική αρχή 
καταχωρίζει και δημοσιεύει τον κώδικα. 

7. Σε περίπτωση που σχέδιο κώδικα δεοντολογίας αναφέρεται σε δραστηριότητες επεξεργασίας σε διάφορα κράτη μέλη, η 
εποπτική αρχή που είναι αρμόδια κατά το άρθρο 55 το υποβάλλει, πριν από την έγκριση του σχεδίου κώδικα, της 
τροποποίησης ή της επέκτασης, στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 63 στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, το 
οποίο γνωμοδοτεί ως προς τη συμμόρφωση του σχεδίου κώδικα, της τροποποίησης ή της επέκτασης προς τον παρόντα 
κανονισμό ή, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ως προς την παροχή επαρκών 
εγγυήσεων από αυτόν. 

8. Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 επιβεβαιώνει ότι το κώδικα, η τροποποίηση ή η 
επέκταση είναι σύμφωνα προς τον παρόντα κανονισμό ή, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, παρέχουν 
επαρκείς εγγυήσεις, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων διαβιβάζει τη γνώμη του στην Επιτροπή. 

9. Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να αποφασίζει ότι οι εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας και οι 
τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις που της υποβλήθηκαν δυνάμει της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου έχουν γενική ισχύ εντός 
της Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 93 
παράγραφος 2. 
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10. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη δέουσα δημοσιότητα για τους εγκεκριμένους κώδικες για τους οποίους αποφάσισε ότι έχουν 
γενική ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο 9. 

11. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων συγκεντρώνει όλους τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας, τις τροποποιήσεις 
και τις επεκτάσεις σε μητρώο και τους καθιστά διαθέσιμους στο κοινό με κάθε κατάλληλο μέσο. 

Άρθρο 41 

Παρακολούθηση των εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας 

1. Με την επιφύλαξη των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας εποπτικής αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 57 
και 58, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με κώδικα δεοντολογίας δυνάμει του άρθρου 40 μπορεί να διεξάγεται από φορέα 
που διαθέτει το ενδεδειγμένο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης σε σχέση με το αντικείμενο του κώδικα και είναι διαπιστευμένος για 
τον σκοπό αυτόν από την αρμόδια εποπτική αρχή. 

2. Ο φορέας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να είναι διαπιστευμένος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
με κώδικα δεοντολογίας, εφόσον ο εν λόγω φορέας: 

α)  έχει αποδείξει την ανεξαρτησία και την εμπειρογνωμοσύνη του σε σχέση με το αντικείμενο του κώδικα κατά την κρίση της 
αρμόδιας εποπτικής αρχής, 

β)  έχει καθιερώσει διαδικασίες που του επιτρέπουν την εκτίμηση της επιλεξιμότητας των σχετικών υπευθύνων επεξεργασίας και 
των εκτελούντων την επεξεργασία προκειμένου να εφαρμόσουν τον κώδικα, την παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους με 
τις διατάξεις του και την περιοδική επανεξέταση της λειτουργίας του, 

γ)  έχει θεσπίσει διαδικασίες και δομές για την αντιμετώπιση καταγγελιών περί παραβάσεων του κώδικα ή περί του τρόπου με 
τον οποίον ο κώδικας έχει εφαρμοστεί ή εφαρμόζεται από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία, καθώς 
και για να καταστούν οι διαδικασίες και οι δομές αυτές διαφανείς στα υποκείμενα των δεδομένων και στο ευρύ κοινό, και 

δ)  αποδεικνύει, κατά την κρίση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ότι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του δεν συνεπάγονται 
σύγκρουση συμφερόντων. 

3. Η αρμόδια εποπτική αρχή υποβάλλει τα σχέδια κριτηρίων πιστοποίησης του φορέα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον μηχανισμό συνεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 63. 

4. Με την επιφύλαξη των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας εποπτικής αρχής και των διατάξεων του 
κεφαλαίου VIII, ο φορέας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αναλαμβάνει, με την επιφύλαξη 
κατάλληλων εγγυήσεων, κατάλληλη δράση σε περίπτωση παράβασης του κώδικα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της αναστολής άσκησης καθηκόντων ή της εξαίρεσης του οικείου υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία από τον κώδικα. Ενημερώνει την αρμόδια εποπτική αρχή για τις δράσεις αυτές και 
για τους λόγους ανάληψής τους. 

5. Η αρμόδια εποπτική αρχή ανακαλεί την πιστοποίηση φορέα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, εάν οι προϋποθέσεις 
πιστοποίησης δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον ή οι ενέργειες που αναλήφθηκαν από τον φορέα παραβαίνουν τον 
παρόντα κανονισμό. 

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία που διενεργείται από δημόσιες αρχές και δημόσιους φορείς. 

Άρθρο 42 

Πιστοποίηση 

1. Τα κράτη μέλη, οι εποπτικές αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και η Επιτροπή παροτρύνουν, ιδίως σε 
ενωσιακό επίπεδο, τη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης προστασίας δεδομένων και σφραγίδων και σημάτων προστασίας 
δεδομένων, με σκοπό την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό των πράξεων επεξεργασίας από τους 
υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία. Λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 
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2. Πέραν της εφαρμογής τους από τους υπευθύνους επεξεργασίας ή τους εκτελούντες την επεξεργασία που υπόκεινται στον 
παρόντα κανονισμό, οι μηχανισμοί πιστοποίησης της προστασίας δεδομένων και οι σφραγίδες και τα σήματα προστασίας 
δεδομένων που εγκρίνονται βάσει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μπορούν να θεσπίζονται για τον σκοπό της 
απόδειξης ότι παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις από τους υπευθύνους επεξεργασίας ή τους εκτελούντες την επεξεργασία που 
δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 3, στο πλαίσιο των διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
στοιχείο στ). Οι εν λόγω υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία αναλαμβάνουν δεσμευτικές και εκτελεστές 
υποχρεώσεις μέσω συμβάσεων ή άλλων νομικά δεσμευτικών πράξεων, προκειμένου να εφαρμόσουν τις εν λόγω κατάλληλες 
εγγυήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. 

3. Η πιστοποίηση είναι εθελοντική και διαθέσιμη μέσω διαφανούς διαδικασίας. 

4. Η πιστοποίηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν περιορίζει την ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος 
την επεξεργασία για συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και δεν θίγει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των εποπτικών 
αρχών που είναι αρμόδιες σύμφωνα με το άρθρο 55 ή 56. 

5. Η πιστοποίηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο χορηγείται από τους φορείς πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 43 ή 
από την αρμόδια εποπτική αρχή, βάσει των κριτηρίων που έχει εγκρίνει η εν λόγω αρμόδια εποπτική αρχή δυνάμει του 
άρθρου 58 παράγραφος 3 ή το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 63. Όταν τα κριτήρια εγκρίνονται 
από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κοινή πιστοποίηση, την Ευρωπαϊκή Σφραγίδα 
Προστασίας των Δεδομένων. 

6 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία που υποβάλλει την επεξεργασία του στον μηχανισμό 
πιστοποίησης παρέχει στον φορέα πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 43 ή, ανάλογα με την περίπτωση, στην αρμόδια 
εποπτική αρχή κάθε πληροφορία και πρόσβαση στις δραστηριότητες επεξεργασίας που απαιτείται για τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας πιστοποίησης. 

7. Η πιστοποίηση χορηγείται σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία για μέγιστη περίοδο τριών ετών και 
μπορεί να ανανεωθεί με τους ίδιους όρους, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις. Η 
πιστοποίηση ανακαλείται, ανάλογα με την περίπτωση, από τους φορείς πιστοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 43 ή από 
την αρμόδια εποπτική αρχή, όταν δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση. 

8. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων συγκεντρώνει όλους τους μηχανισμούς πιστοποίησης και τις σφραγίδες και τα 
σήματα προστασίας δεδομένων σε μητρώο και τα καθιστά διαθέσιμα στο κοινό με κάθε κατάλληλο μέσο. 

Άρθρο 43 

Φορείς πιστοποίησης 

1. Με την επιφύλαξη των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας εποπτικής αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 57 
και 58, οι φορείς πιστοποίησης που διαθέτουν το ενδεδειγμένο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων, αφού ενημερώσουν την εποπτική αρχή προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει τις αρμοδιότητές της δυνάμει του 
άρθρου 58 παράγραφος 2 στοιχείο η) όπου απαιτείται, χορηγούν και ανανεώνουν πιστοποιήσεις. Το κράτος μέλος διασφαλίζει 
ότι η διαπίστευση των εν λόγω φορέων πιστοποίησης πραγματοποιείται από ένα ή αμφότερα τα ακόλουθα: 

α)  την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει των άρθρων 55 ή 56, 

β)  τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης που ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), σύμφωνα με το πρότυπο EN-ISO/IEC 17065/2012 και σύμφωνα με τις συμπληρω
ματικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί από την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 55 ή 56. 

2. Οι φορείς πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, 
μόνο εφόσον: 

α)  έχουν αποδείξει την ανεξαρτησία και την εμπειρογνωμοσύνη τους σε σχέση με το αντικείμενο της πιστοποίησης κατά την 
κρίση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, 
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β)  έχουν δεσμευτεί να σέβονται τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 5 και τα οποία έχουν εγκριθεί από 
την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 55 ή 56 ή από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δυνάμει 
του άρθρου 63, 

γ)  έχουν θεσπίσει διαδικασίες για την έκδοση, την περιοδική επανεξέταση και την ανάκληση πιστοποιητικών, σφραγίδων και 
σημάτων προστασίας των δεδομένων, 

δ)  έχουν θεσπίσει διαδικασίες και δομές για τη διαχείριση καταγγελιών περί παραβάσεων της πιστοποίησης ή περί του τρόπου 
με τον οποίο η πιστοποίηση έχει εφαρμοστεί ή εφαρμόζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, καθώς και για να καταστούν οι διαδικασίες και οι δομές αυτές διαφανείς στα υποκείμενα των δεδομένων και 
στο ευρύ κοινό, και 

ε)  αποδεικνύουν, κατά την κρίση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ότι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους δεν συνεπάγονται 
σύγκρουση συμφερόντων. 

3. Η διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου πραγματο
ποιείται βάσει των κριτηρίων που έχουν εγκριθεί από την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 55 ή 56, ή από 
το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δυνάμει του άρθρου 63. Σε περίπτωση διαπίστευσης δυνάμει του στοιχείου β) της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι εν λόγω απαιτήσεις συμπληρώνουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 765/2008 και τους τεχνικούς κανόνες που περιγράφουν τις μεθόδους και τις διαδικασίες των φορέων πιστοποίησης. 

4. Οι φορείς πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτίμηση που οδηγεί στην 
πιστοποίηση ή την ανάκληση της πιστοποίησης, με την επιφύλαξη της ευθύνης του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος 
την επεξεργασία για συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό. Η διαπίστευση χορηγείται για μέγιστη περίοδο πέντε ετών και 
μπορεί να ανανεωθεί με τους ίδιους όρους, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης πληροί τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου. 

5. Οι φορείς πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχουν στις αρμόδιες εποπτικές αρχές τους λόγους 
χορήγησης ή ανάκλησης της αιτηθείσας πιστοποίησης. 

6. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφο 5 
δημοσιοποιούνται από την εποπτική αρχή σε ευχερώς προσβάσιμη μορφή. Οι εποπτικές αρχές διαβιβάζουν επίσης τις εν λόγω 
απαιτήσεις και τα κριτήρια στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων συγκεντρώνει όλους 
τους μηχανισμούς πιστοποίησης και τις σφραγίδες προστασίας δεδομένων σε μητρώο και τα καθιστά διαθέσιμα στο κοινό με 
κάθε κατάλληλο μέσο. 

7. Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου VIII, η αρμόδια εποπτική αρχή ή ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης ανακαλεί 
διαπίστευση σε φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον οι προϋποθέσεις 
πιστοποίησης δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον ή εφόσον οι ενέργειες του φορέα πιστοποίησης παραβαίνουν τον παρόντα 
κανονισμό. 

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 92, με σκοπό τον 
προσδιορισμό των απαιτήσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους μηχανισμούς πιστοποίησης προστασίας δεδομένων 
που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1. 

9. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προτύπων για μηχανισμούς 
πιστοποίησης, σφραγίδες και σήματα προστασίας δεδομένων, καθώς και μηχανισμούς για την προώθηση και την αναγνώριση των 
εν λόγω μηχανισμών πιστοποίησης, σφραγίδων και σημάτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς 

Άρθρο 44 

Γενικές αρχές για διαβιβάσεις 

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία ή προορίζονται να υποβληθούν σε 
επεξεργασία μετά από τη διαβίβασή τους σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό πραγματοποιείται μόνο εάν, με την επιφύλαξη των 
λοιπών διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο παρόν κεφάλαιο τηρούνται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία, μεταξύ άλλων για περαιτέρω διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό σε άλλη τρίτη χώρα ή άλλο διεθνή οργανισμό. Όλες οι διατάξεις του 
παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται με σκοπό να διασφαλίζεται ότι το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων που εγγυάται 
ο παρών κανονισμός δεν υπονομεύεται. 
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Άρθρο 45 

Διαβιβάσεις βάσει απόφαση επάρκειας 

1. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον 
η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον εν λόγω διεθνή οργανισμό. Για μια τέτοια διαβίβαση 
δεν απαιτείται ειδική άδεια. 

2. Κατά την εκτίμηση της επάρκειας του επιπέδου προστασίας, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία: 

α)  το κράτος δικαίου, τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τη σχετική νομοθεσία, τόσο 
τη γενική όσο και την τομεακή, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική ασφάλεια και το 
ποινικό δίκαιο και την πρόσβαση των δημόσιων αρχών σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την εφαρμογή αυτής 
της νομοθεσίας, τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων, τους επαγγελματικούς κανόνες και τα μέτρα ασφάλειας, περιλαμ
βανομένων των κανόνων για τις περαιτέρω διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλη χώρα ή διεθνή οργανισμό 
που τηρούνται στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό, νομολογία, καθώς και ουσιαστικά και εκτελεστά 
δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων και αποτελεσματικά διοικητικά και δικαστικά μέσα προσφυγής για τα υποκείμενα 
των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται, 

β)  την ύπαρξη και την αποτελεσματική λειτουργία μίας ή περισσότερων ανεξάρτητων εποπτικών αρχών οι οποίες βρίσκονται 
στην εν λόγω τρίτη χώρα ή στις οποίες υπόκειται ένας διεθνής οργανισμός, υπεύθυνων να διασφαλίζουν και να επιβάλουν τη 
συμμόρφωση προς τους κανόνες προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων επαρκών εξουσιών επιβολής, να συνδράμουν 
και να συμβουλεύουν τα υποκείμενα των δεδομένων κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και να συνεργάζονται με τις 
εποπτικές αρχές των κρατών μελών, και 

γ)  τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εν λόγω τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισμός ή άλλες υποχρεώσεις οι οποίες 
απορρέουν από νομικά δεσμευτικές συμβάσεις ή πράξεις και από τη συμμετοχή τους σε πολυμερή ή περιφερειακά 
συστήματα, ιδίως όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

3. Η Επιτροπή, αφού εκτιμήσει την επάρκεια του επιπέδου προστασίας, μπορεί να αποφασίσει, μέσω εκτελεστικής πράξης, ότι 
εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου από τρίτη χώρα ή έδαφος 
ή έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς σε τρίτη χώρα ή από διεθνή οργανισμό. Η εκτελεστική πράξη προβλέπει 
μηχανισμό περιοδικής επανεξέτασης, τουλάχιστον ανά τετραετία, στην οποία συνεκτιμώνται όλες οι σχετικές εξελίξεις στην τρίτη 
χώρα ή τον διεθνή οργανισμό. Η εκτελεστική πράξη προσδιορίζει την εδαφική και τομεακή εφαρμογή της, καθώς και, όπου 
συντρέχει περίπτωση, την εποπτική αρχή ή τις αρχές που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου. Η εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2. 

4. Η Επιτροπή παρακολουθεί σε συνεχή βάση εξελίξεις σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη λειτουργία αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και αποφάσεων που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

5. Η Επιτροπή, όταν οι υπάρχουσες πληροφορίες αποκαλύπτουν, κυρίως κατόπιν της επανεξέτασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ότι μια τρίτη χώρα, έδαφος ή συγκεκριμένος τομέας σε τρίτη χώρα ή διεθνής οργανισμός 
δεν διασφαλίζει πλέον επαρκές επίπεδο προστασίας κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καταργεί, 
τροποποιεί ή αναστέλλει, στον βαθμό που είναι αναγκαίο, την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μέσω 
εκτελεστικών πράξεων χωρίς αναδρομική ισχύ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2. 

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης 
εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 93 παράγραφος 3. 

6. Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις με την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό με σκοπό την επανόρθωση της κατάστασης 
απόρροια της οποίας είναι η απόφαση που έχει ληφθεί δυνάμει της παραγράφου 5. 

7. Η απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν θίγει τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην τρίτη χώρα, στο έδαφος ή σε έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή στον 
διεθνή οργανισμό σύμφωνα με τα άρθρα 46 έως 49. 

8. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ιστότοπό της κατάλογο των τρίτων 
χωρών, εδαφών και συγκεκριμένων τομέων σε τρίτη χώρα, καθώς και των διεθνών οργανισμών, για τα οποία έχει αποφασίσει ότι 
διασφαλίζεται ή δεν διασφαλίζεται πλέον επαρκές επίπεδο προστασίας. 
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9. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν 
σε ισχύ έως ότου τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή καταργηθούν με απόφαση της Επιτροπής εκδοθείσα σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 ή 5 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 46 

Διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις 

1. Ελλείψει απόφασης δυνάμει του άρθρου 45 παράγραφος 3, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μόνο εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα 
και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων. 

2. Οι κατάλληλες εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να προβλέπονται, χωρίς να απαιτείται ειδική 
άδεια εποπτικής αρχής, μέσω: 

α)  ενός νομικά δεσμευτικού και εκτελεστού μέσου μεταξύ δημόσιων αρχών ή φορέων, 

β)  δεσμευτικών εταιρικών κανόνων σύμφωνα με το άρθρο 47, 

γ)  τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2, 

δ)  τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από εποπτική αρχή και εγκρίνονται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2, 

ε)  εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 40, από κοινού με δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία στην τρίτη χώρα να εφαρμόζει τις κατάλληλες εγγυήσεις, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, ή 

στ)  εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 42, από κοινού με δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις 
του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία στην τρίτη χώρα να εφαρμόζει τις κατάλληλες εγγυήσεις, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. 

3. Με την επιφύλαξη της άδειας από την αρμόδια εποπτική αρχή, οι κατάλληλες εγγυήσεις της παραγράφου 1 μπορούν 
επίσης να παρέχονται ιδίως μέσω: 

α)  συμβατικών ρητρών μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και του υπευθύνου 
επεξεργασίας, του εκτελούντος την επεξεργασία ή του αποδέκτη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην τρίτη χώρα ή 
τον διεθνή οργανισμό ή 

β)  διατάξεων προς συμπερίληψη σε διοικητικές ρυθμίσεις μεταξύ δημόσιων αρχών ή φορέων οι οποίες περιλαμβάνουν 
εκτελεστά και ουσιαστικά δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων. 

4. Η εποπτική αρχή εφαρμόζει τον μηχανισμό συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 63 στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

5. Οι άδειες από κράτος μέλος ή εποπτική αρχή βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε 
ισχύ έως ότου τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή καταργηθούν, εάν απαιτείται, από την εν λόγω εποπτική αρχή. Οι αποφάσεις 
που εκδίδονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ έως ότου 
τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή καταργηθούν, εάν απαιτείται, με απόφαση της Επιτροπής εκδοθείσα σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 47 

Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες 

1. Η αρμόδια εποπτική αρχή εγκρίνει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες σύμφωνα με τον μηχανισμό συνεκτικότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 63, υπό τον όρο ότι: 

α)  είναι νομικά δεσμευτικοί και εφαρμόζονται σε κάθε οικείο μέλος και επιβάλλονται από κάθε οικείο μέλος του ομίλου 
επιχειρήσεων, ή του ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα, περιλαμβανομένων των υπαλλήλων 
τους, 
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β)  απονέμουν ρητώς εκτελεστά δικαιώματα στα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και 

γ)  πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2. 

2. Οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διευκρινίζουν τουλάχιστον: 

α)  τη δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας του ομίλου επιχειρήσεων, ή του ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική 
δραστηριότητα και κάθε μέλους του, 

β)  τις διαβιβάσεις δεδομένων ή το σύνολο των διαβιβάσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τον τύπο επεξεργασίας και τους σκοπούς της, τον τύπο των υποκειμένων των δεδομένων που 
επηρεάζονται και τον καθορισμό της εν λόγω τρίτης χώρας ή τρίτων χωρών, 

γ)  τη νομικά δεσμευτική φύση τους, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, 

δ)  την εφαρμογή των γενικών αρχών προστασίας δεδομένων, ιδίως τον περιορισμό του σκοπού, την ελαχιστοποίηση των 
δεδομένων, τις περιορισμένες περιόδους αποθήκευσης, την ποιότητα των δεδομένων, την προστασία των δεδομένων ήδη από 
τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, τη νομική βάση για την επεξεργασία, την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τα μέτρα διασφάλισης της ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και την εφαρμογή των απαιτήσεων 
σχετικά με περαιτέρω διαβιβάσεις σε φορείς που δεν δεσμεύονται από τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, 

ε)  τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία και τα μέσα άσκησης των εν λόγω 
δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων του δικαιώματος μη υπαγωγής σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτομα
τοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ σύμφωνα με το άρθρο 22, του δικαιώματος 
υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής και ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων των κρατών μελών 
σύμφωνα με το άρθρο 79, καθώς και της εξασφάλισης επανόρθωσης και, όπου απαιτείται, αποζημίωσης για παράβαση των 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, 

στ)  την αποδοχή ευθύνης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία που είναι εγκατεστημένος στο 
έδαφος κράτους μέλους για τυχόν παραβάσεις των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων από οποιοδήποτε οικείο μέλος που δεν 
είναι εγκατεστημένο στην Ένωση· ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία εξαιρείται από την ευθύνη αυτή, 
εν όλω ή εν μέρει, μόνο αποδεικνύοντας ότι το εν λόγω μέλος δεν ευθύνεται για το γενεσιουργό γεγονός της ζημίας, 

ζ)  τον τρόπο παροχής της ενημέρωσης σχετικά με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες προς τα υποκείμενα των δεδομένων, 
ιδίως τις διατάξεις που αναφέρονται στα στοιχεία δ), ε) και στ) της παρούσας παραγράφου, επιπλέον των άρθρων 13 
και 14, 

η)  τα καθήκοντα κάθε υπευθύνου προστασίας δεδομένων που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 37 ή οποιουδήποτε προσώπου ή 
οντότητας επιφορτισμένων με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες εντός 
του ομίλου επιχειρήσεων, ή του ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα, καθώς και με την παρακο
λούθηση της κατάρτισης και του χειρισμού των καταγγελιών, 

θ)  τις διαδικασίες καταγγελίας, 

ι)  τους μηχανισμούς εντός του ομίλου επιχειρήσεων, ή του ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα για 
τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες. Οι εν λόγω μηχανισμοί περιλαμβάνουν ελέγχους 
για την προστασία των δεδομένων και μεθόδους διασφάλισης διορθωτικών δράσεων για την προστασία των δικαιωμάτων 
του υποκειμένου των δεδομένων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού πρέπει να ανακοινώνονται στο πρόσωπο ή την 
οντότητα που αναφέρονται στο στοιχείο η) και στο διοικητικό συμβούλιο της ελέγχουσας επιχείρησης του ομίλου 
επιχειρήσεων ή του ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα, ενώ επίσης πρέπει να παρέχονται 
κατόπιν αιτήματος στην αρμόδια εποπτική αρχή, 

ια)  τους μηχανισμούς αναφοράς και καταχώρισης αλλαγών στους κανόνες και αναφοράς των εν λόγω αλλαγών στην εποπτική 
αρχή, 

ιβ)  τον μηχανισμό συνεργασίας με την εποπτική αρχή, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση κάθε μέλους του ομίλου 
επιχειρήσεων, ή του ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα, ιδίως θέτοντας στη διάθεση της 
εποπτικής αρχής τα αποτελέσματα των ελέγχων των μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο ι), 

ιγ)  τους μηχανισμούς αναφοράς στην αρμόδια εποπτική αρχή κάθε νομικής απαίτησης στην οποία ένα μέλος του ομίλου 
επιχειρήσεων, ή του ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα υπόκειται σε τρίτη χώρα και η οποία 
ενδέχεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις εγγυήσεις που παρέχονται από τους δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες και 

ιδ)  την κατάλληλη εκπαίδευση στην προστασία δεδομένων του προσωπικού που έχει μόνιμη ή τακτική πρόσβαση σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. 
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3. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τον μορφότυπο και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
υπευθύνων επεξεργασίας, εκτελούντων την επεξεργασία και εποπτικών αρχών για τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες κατά 
την έννοια του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2. 

Άρθρο 48 

Διαβιβάσεις ή κοινοποιήσεις που δεν επιτρέπονται από το δίκαιο της Ένωσης 

Κάθε απόφαση δικαστηρίου και κάθε απόφαση διοικητικής αρχής τρίτης χώρας που απαιτεί από υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
εκτελούντα την επεξεργασία να διαβιβάσει ή να κοινοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να αναγνωρισθεί ή να 
είναι εκτελεστή καθ' οιονδήποτε τρόπο μόνο εάν βασίζεται σε διεθνή συμφωνία, όπως σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής 
συνδρομής, που ισχύει μεταξύ της αιτούσας τρίτης χώρας και της Ένωσης ή κράτους μέλους, με την επιφύλαξη άλλων λόγων 
διαβίβασης σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο. 

Άρθρο 49 

Παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις 

1. Σε περίπτωση απουσίας απόφασης επάρκειας δυνάμει του άρθρου 45 παράγραφος 3 ή κατάλληλων εγγυήσεων δυνάμει 
του άρθρου 46, περιλαμβανομένων των εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, η διαβίβαση ή το σύνολο διαβιβάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό πραγματοποιείται μόνο εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α)  το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε ρητώς στην προτεινόμενη διαβίβαση, αφού ενημερώθηκε για τους πιθανούς 
κινδύνους που εγκυμονούν τέτοιες διαβιβάσεις για το υποκείμενο των δεδομένων λόγω απουσίας απόφασης επάρκειας και 
κατάλληλων εγγυήσεων, 

β)  η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων τα οποία λαμβάνονται κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των 
δεδομένων, 

γ)  η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης η οποία συνήφθη προς όφελος του υποκειμένου 
των δεδομένων μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, 

δ)  η διαβίβαση είναι απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

ε)  η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, 

στ)  η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλων 
προσώπων, εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων δεν έχει τη φυσική ή νομική ικανότητα να παράσχει τη συγκατάθεσή του, 

ζ)  η διαβίβαση πραγματοποιείται από μητρώο το οποίο σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους προορίζεται 
για την παροχή πληροφοριών στο κοινό και είναι ανοικτό για αναζήτηση πληροφοριών είτε στο ευρύ κοινό είτε σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να επικαλεστεί έννομο συμφέρον, αλλά μόνο εφόσον πληρούνται στην εκάστοτε περίπτωση οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης ή στο δίκαιο του κράτους μέλους για την αναζήτηση 
πληροφοριών. 

Όταν η διαβίβαση δεν μπορεί να βασιστεί σε διάταξη του άρθρου 45 ή 46, περιλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, και δεν ισχύει καμία από τις παρεκκλίσεις για ειδική κατάσταση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εάν η 
διαβίβαση δεν είναι επαναλαμβανόμενη, αφορά μόνο περιορισμένο αριθμό υποκειμένων των δεδομένων, είναι απαραίτητη για 
τους σκοπούς επιτακτικών έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας των οποίων δεν υπερισχύουν τα 
συμφέροντα ή τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει εκτιμήσει 
όλες τις περιστάσεις που σχετίζονται με τη διαβίβαση των δεδομένων και έχει παράσχει, βάσει της εν λόγω εκτίμησης, τις 
δέουσες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει την 
εποπτική αρχή για τη διαβίβαση. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, πέραν από την παροχή πληροφοριών που αναφέρονται στα 
άρθρα 13 και 14, ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τη διαβίβαση και σχετικά με τα επιτακτικά έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται. 

2. Διαβίβαση η οποία πραγματοποιείται δυνάμει της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο ζ) δεν περιλαμβάνει το σύνολο 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ούτε ολόκληρες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο 
μητρώο. Όταν το μητρώο προορίζεται για αναζήτηση πληροφοριών από πρόσωπα τα οποία έχουν έννομο συμφέρον, η 
διαβίβαση πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αιτήματος των εν λόγω προσώπων ή μόνο εάν πρόκειται να είναι οι αποδέκτες. 
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3. Η παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ) και η παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζονται σε δραστη
ριότητες οι οποίες εκτελούνται από δημόσιες αρχές κατά την άσκηση των δημόσιων εξουσιών τους. 

4. Το δημόσιο συμφέρον που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) αναγνωρίζεται στο δίκαιο της 
Ένωσης ή στο εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. 

5. Ελλείψει απόφασης επάρκειας, το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους μπορεί, για σοβαρούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, να προβλέπει ρητώς περιορισμούς στη διαβίβαση ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή. 

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία καταχωρίζει την εκτίμηση, καθώς και τις κατάλληλες εγγυήσεις 
που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 30. 

Άρθρο 50 

Διεθνής συνεργασία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Σε σχέση με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, η Επιτροπή και οι εποπτικές αρχές λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για: 

α)  την ανάπτυξη μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής επιβολής της νομοθεσίας σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

β)  την παροχή διεθνούς αμοιβαίας συνδρομής στην επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω ειδοποίησης, διαβίβασης καταγγελιών, συνδρομής σε έρευνες και ανταλλαγής πληροφοριών, 
με την επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών, 

γ)  τη συμμετοχή των οικείων ενδιαφερομένων σε συζητήσεις και δραστηριότητες με στόχο την προώθηση της διεθνούς 
συνεργασίας για την επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

δ)  την προώθηση της ανταλλαγής και της τεκμηρίωσης της νομοθεσίας και της πρακτικής περί προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων σε συγκρούσεις δικαιοδοσίας με τρίτες χώρες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

Ανεξάρτητες εποπτικές αρχές 

Τμήμα 1  

Ανεξάρτητο καθεστώς 

Άρθρο 51 

Εποπτική αρχή 

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι μία ή περισσότερες ανεξάρτητες δημόσιες αρχές επιφορτίζονται με την παρακο
λούθηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τα αφορούν και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση («εποπτική αρχή»). 

2. Κάθε εποπτική αρχή συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση. Για τον 
σκοπό αυτόν, οι εποπτικές αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή σύμφωνα με το κεφάλαιο VII. 

3. Εάν σε ένα κράτος μέλος συσταθούν περισσότερες της μίας εποπτικές αρχές, το εν λόγω κράτος μέλος ορίζει την 
εποπτική αρχή που θα εκπροσωπεί τις εν λόγω αρχές στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και καθορίζει τον μηχανισμό που 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση των υπόλοιπων αρχών προς τους κανόνες που αφορούν τον μηχανισμό συνεκτικότητας ο οποίος 
αναφέρεται στο άρθρο 63. 

4. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο δίκαιό του δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, 
έως τις 25 Μαΐου 2018 και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε επακόλουθη τροποποίησή τους. 
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Άρθρο 52 

Ανεξαρτησία 

1. Κάθε εποπτική αρχή εκτελεί τα καθήκοντά της και ασκεί τις εξουσίες της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με πλήρη 
ανεξαρτησία. 

2. Το μέλος ή τα μέλη κάθε εποπτικής αρχής εκτελούν τα καθήκοντά τους και ασκούν τις εξουσίες τους σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό χωρίς εξωτερικές επιρροές, είτε άμεσες είτε έμμεσες, και δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν. 

3. Το μέλος ή τα μέλη κάθε εποπτικής αρχής απέχουν από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά τους και, κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, δεν ασκούν κανένα ασυμβίβαστο επάγγελμα, επικερδές ή μη. 

4. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι κάθε εποπτική αρχή διαθέτει τους απαραίτητους ανθρώπινους, τεχνικούς και 
οικονομικούς πόρους και τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και υποδομές για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων και 
άσκηση των εξουσιών της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούνται στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής, της 
συνεργασίας και της συμμετοχής στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. 

5. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι κάθε εποπτική αρχή επιλέγει και διαθέτει δικούς της υπαλλήλους οι οποίοι 
διοικούνται αποκλειστικά από το μέλος ή τα μέλη της ενδιαφερόμενης εποπτικής αρχής. 

6. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι κάθε εποπτική αρχή υπόκειται σε οικονομικό έλεγχο ο οποίος δεν επηρεάζει την 
ανεξαρτησία της και διαθέτει χωριστούς, δημόσιους ετήσιους προϋπολογισμούς, οι οποίοι μπορούν να αποτελούν τμήμα του 
συνολικού κρατικού ή εθνικού προϋπολογισμού. 

Άρθρο 53 

Γενικές προϋποθέσεις για τα μέλη της εποπτικής αρχής 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε μέλος των εποπτικών αρχών τους πρέπει να διορίζεται με διαφανή διαδικασία από: 

—  το κοινοβούλιό τους, 

—  την κυβέρνησή τους, 

—  τον αρχηγό κράτους τους ή 

—  ανεξάρτητο φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, ο διορισμός. 

2. Κάθε μέλος διαθέτει, ιδίως στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα προσόντα, την εμπειρία και 
τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 

3. Τα καθήκοντα ενός μέλους παύουν σε περίπτωση λήξης της θητείας, παραίτησης ή υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, 
σύμφωνα με το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους. 

4. Μέλος μπορεί να απολυθεί μόνο σε περίπτωση σοβαρού παραπτώματος ή εάν παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του. 

Άρθρο 54 

Κανόνες για τη σύσταση της εποπτικής αρχής 

1. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει διά νόμου όλα τα ακόλουθα: 

α)  τη σύσταση κάθε εποπτικής αρχής, 
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β)  τα προσόντα και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που απαιτούνται για τον διορισμό μέλους κάθε εποπτικής αρχής, 

γ)  τους κανόνες και τις διαδικασίες για τον διορισμό του μέλους ή των μελών κάθε εποπτικής αρχής, 

δ)  τη διάρκεια της θητείας του μέλους ή των μελών κάθε εποπτικής αρχής, η οποία δεν είναι μικρότερη των τεσσάρων ετών, με 
εξαίρεση τον πρώτο διορισμό μετά τις 24 Μαΐου 2016, μέρος του οποίου μπορεί να αφορά συντομότερο διάστημα εάν 
αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία της ανεξαρτησίας της εποπτικής αρχής μέσω διαδικασίας τμηματικών διορισμών, 

ε)  κατά πόσον και για πόσες θητείες το μέλος ή τα μέλη κάθε εποπτικής αρχής είναι επιλέξιμα για επαναδιορισμό, 

στ)  τους όρους που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις του μέλους ή των μελών και των υπαλλήλων κάθε εποπτικής αρχής, την 
απαγόρευση πράξεων, επαγγελματικών δραστηριοτήτων και παροχών ασυμβίβαστων προς τις υποχρεώσεις αυτές, τόσο κατά 
τη διάρκεια της θητείας όσο και μετά το πέρας αυτής, και τους κανόνες που διέπουν την παύση της απασχόλησης. 

2. Το μέλος ή τα μέλη και οι υπάλληλοι κάθε εποπτικής αρχής δεσμεύονται, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του 
κράτους μέλους, από το επαγγελματικό απόρρητο τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας όσο και μετά το πέρας αυτής, όσον 
αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ή την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, η εν λόγω υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου ισχύει 
ιδίως για την αναφορά από φυσικά πρόσωπα παραβάσεων του παρόντος κανονισμού. 

Τμήμα 2  

Α ρμ ο δι ό τ ητα,  καθήκοντα και  εξουσίες  

Άρθρο 55 

Αρμοδιότητα 

1. Κάθε εποπτική αρχή είναι αρμόδια να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες που της ανατίθενται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό στο έδαφος του κράτους μέλους της. 

2. Όταν η επεξεργασία γίνεται από δημόσιες αρχές ή ιδιωτικούς φορείς που ενεργούν βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) ή ε), αρμόδια είναι η εποπτική αρχή του οικείου κράτους μέλους. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται το 
άρθρο 56. 

3. Οι εποπτικές αρχές δεν είναι αρμόδιες να ελέγχουν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες διενεργούνται από δικαστήρια στο 
πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας. 

Άρθρο 56 

Αρμοδιότητα της επικεφαλής εποπτικής αρχής 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 55, η εποπτική αρχή της κύριας ή της μόνης εγκατάστασης του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντος την επεξεργασία είναι αρμόδια να ενεργεί ως επικεφαλής εποπτική αρχή για τις διασυνοριακές πράξεις 
επεξεργασίας του εν λόγω υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 60. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, κάθε εποπτική αρχή είναι αρμόδια για την εξέταση υποβληθείσας καταγγελίας ή 
για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης παραβίασης του παρόντος κανονισμού, εάν το αντικείμενο αφορά μόνο εγκατάσταση στο 
οικείο κράτος μέλος ή επηρεάζει ουσιαστικώς υποκείμενα των δεδομένων μόνο στο οικείο κράτος μέλος. 

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η εποπτική αρχή ενημερώνει περί αυτού την επικεφαλής 
εποπτική αρχή χωρίς καθυστέρηση. Εντός τριών εβδομάδων από την ενημέρωσή της, η επικεφαλής εποπτική αρχή αποφασίζει 
εάν θα επιληφθεί της υπόθεσης κατά τη διαδικασία του άρθρου 60, λαμβάνοντας υπόψη εάν υπάρχει ή όχι εγκατάσταση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία στο κράτος μέλος της εποπτικής αρχής που την ενημέρωσε. 
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4. Σε περίπτωση που η επικεφαλής εποπτική αρχή αποφασίσει να επιληφθεί της υπόθεσης, εφαρμόζεται η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 60. Η εποπτική αρχή που ενημέρωσε την επικεφαλής εποπτική αρχή δύναται να υποβάλει στην 
επικεφαλής αρχή σχέδιο απόφασης. Η επικεφαλής εποπτική αρχή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη το σχέδιο αυτό κατά την 
προετοιμασία του σχεδίου απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3. 

5. Σε περίπτωση που η επικεφαλής εποπτική αρχή αποφασίσει να μην επιληφθεί της υπόθεσης, η εποπτική αρχή που 
ενημέρωσε την επικεφαλής εποπτική αρχή επιλαμβάνεται της υπόθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62. 

6. Η επικεφαλής εποπτική αρχή είναι ο μοναδικός συνομιλητής του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία για τη διασυνοριακή πράξη επεξεργασίας του εν λόγω υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία. 

Άρθρο 57 

Καθήκοντα 

1. Με την επιφύλαξη των άλλων καθηκόντων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, κάθε εποπτική αρχή στο έδαφός της: 

α)  παρακολουθεί και επιβάλλει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 

β)  προωθεί την ευαισθητοποίηση του κοινού και την κατανόηση των κινδύνων, των κανόνων, των εγγυήσεων και των 
δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία. Ειδική προσοχή αποδίδεται σε δραστηριότητες που απευθύνονται ειδικά 
σε παιδιά, 

γ)  συμβουλεύει, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, το εθνικό κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και άλλα όργανα και 
οργανισμούς για νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας, 

δ)  προωθεί την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τις 
υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 

ε)  κατόπιν αιτήματος, παρέχει πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού και, ενδεχομένως, συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με τις εποπτικές αρχές σε άλλα 
κράτη μέλη, 

στ)  χειρίζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται από το υποκείμενο των δεδομένων ή από φορέα ή οργάνωση ή ένωση 
σύμφωνα με το άρθρο 80 και ερευνά, στο μέτρο που ενδείκνυται, το αντικείμενο της καταγγελίας και ενημερώνει τον 
καταγγέλοντα για την πρόοδο και για την έκβαση της έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ιδίως εάν απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα ή συντονισμός με άλλη εποπτική αρχή, 

ζ)  συνεργάζεται, μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, με άλλες εποπτικές αρχές και παρέχει αμοιβαία συνδρομή σε 
άλλες εποπτικές αρχές, με σκοπό να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα της εφαρμογής και της επιβολής του παρόντος 
κανονισμού, 

η)  διενεργεί έρευνες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων βάσει πληροφοριών που λαμβάνει από 
άλλη εποπτική αρχή ή άλλη δημόσια αρχή, 

θ)  παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις, στον βαθμό που έχουν αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ιδίως δε τις εξελίξεις των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών και των εμπορικών πρακτικών, 

ι)  θεσπίζει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες του άρθρου 28 παράγραφος 8 και του άρθρου 46 παράγραφος 2 στοιχείο δ), 

ια)  καταρτίζει και διατηρεί κατάλογο σε σχέση με την απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων δυνάμει του άρθρου 35 παράγραφος 4, 

ιβ)  παρέχει συμβουλές σχετικά με τις πράξεις επεξεργασίας του άρθρου 36 παράγραφος 2, 

ιγ)  ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 και διατυπώνει γνώμη και 
εγκρίνει τέτοιους κώδικες δεοντολογίας που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 5, 

ιδ)  ενθαρρύνει τη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης προστασίας δεδομένων και σφραγίδων και σημάτων προστασίας των 
δεδομένων δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 1 και εγκρίνει τα κριτήρια πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 42 
παράγραφος 5, 

ιε)  κατά περίπτωση, διενεργεί περιοδική επανεξέταση των πιστοποιήσεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 42 
παράγραφος 7, 
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ιστ)  σχεδιάζει και δημοσιεύει τα κριτήρια διαπίστευσης φορέα για την παρακολούθηση κωδίκων δεοντολογίας σύμφωνα με το 
άρθρο 41 και φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43, 

ιζ)  διενεργεί τη διαπίστευση φορέα για την παρακολούθηση κωδίκων δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 και φορέα 
πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43, 

ιη)  επιτρέπει συμβατικές ρήτρες και διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφος 3, 

ιθ)  εγκρίνει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες δυνάμει του άρθρου 47, 

κ)  συμβάλλει στις δραστηριότητες του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 

κα)  τηρεί εσωτερικά αρχεία των παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 58 παράγραφος 2, και 

κβ)  εκπληρώνει κάθε άλλο καθήκον σχετικό με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Κάθε εποπτική αρχή διευκολύνει την υποβολή των καταγγελιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) με 
μέτρα όπως το έντυπο υποβολής καταγγελίας το οποίο μπορεί επίσης να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, χωρίς να αποκλείονται 
άλλοι τρόποι επικοινωνίας. 

3. Κάθε εποπτική αρχή ασκεί τα καθήκοντά της χωρίς επιβάρυνση για το υποκείμενο των δεδομένων και, κατά περίπτωση, για 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. 

4. Εάν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εποπτική 
αρχή μπορεί να επιβάλει ένα εύλογο τέλος για διοικητικά έξοδα ή να αρνηθεί να απαντήσει στο αίτημα. Η εποπτική αρχή φέρει 
το βάρος απόδειξης του προδήλως αβάσιμου ή υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος. 

Άρθρο 58 

Εξουσίες 

1. Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει όλες τις ακόλουθες εξουσίες έρευνας: 

α)  να δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας και στον εκτελούντα την επεξεργασία και, όπου συντρέχει περίπτωση, στον 
εκπρόσωπο του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία να παράσχουν κάθε πληροφορία την οποία 
απαιτεί για την εκτέλεση των καθηκόντων της, 

β)  να διεξάγει έρευνες με τη μορφή ελέγχων για την προστασία των δεδομένων, 

γ)  να προβαίνει σε επανεξέταση των πιστοποιήσεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7, 

δ)  να ειδοποιεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για εικαζόμενη παράβαση του παρόντος 
κανονισμού, 

ε)  να αποκτά, από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της, 

στ)  να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, περιλαμβανομένων 
κάθε εξοπλισμού και μέσου επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με το δικονομικό δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους. 

2. Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει όλες τις ακόλουθες διορθωτικές εξουσίες: 

α)  να απευθύνει προειδοποιήσεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία ότι σκοπούμενες πράξεις 
επεξεργασίας είναι πιθανόν να παραβαίνουν διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 

β)  να απευθύνει επιπλήξεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία όταν πράξεις επεξεργασίας έχουν 
παραβεί διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 

γ)  να δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία να συμμορφώνεται προς τα αιτήματα του 
υποκειμένου των δεδομένων για την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
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δ)  να δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία να καθιστούν τις πράξεις επεξεργασίας 
σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν χρειάζεται, με συγκεκριμένο τρόπο και εντός ορισμένης 
προθεσμίας, 

ε)  να δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας να ανακοινώνει την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
υποκείμενο των δεδομένων, 

στ)  να επιβάλλει προσωρινό ή οριστικό περιορισμό, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης της επεξεργασίας, 

ζ)  να δίνει εντολή διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμού της επεξεργασίας δυνάμει των 
άρθρων 16, 17 και 18 και εντολή κοινοποίησης των ενεργειών αυτών σε αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα γνωστοποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 και του άρθρου 19, 

η)  να αποσύρει την πιστοποίηση ή να διατάξει τον οργανισμό πιστοποίησης να αποσύρει ένα πιστοποιητικό εκδοθέν σύμφωνα 
με τα άρθρα 42 και 43 ή να διατάξει τον οργανισμό πιστοποίησης να μην εκδώσει πιστοποίηση, εφόσον οι απαιτήσεις 
πιστοποίησης δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον, 

θ)  να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του άρθρου 83, επιπλέον ή αντί των μέτρων που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο, ανάλογα με τις περιστάσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης, 

ι)  να δίνει εντολή για αναστολή της κυκλοφορίας δεδομένων σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. 

3. Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει όλες τις ακόλουθες αδειοδοτικές και συμβουλευτικές εξουσίες: 

α)  να παρέχει συμβουλές στον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία προηγούμενης διαβούλευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 36, 

β)  να εκδίδει, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, γνώμες προς το εθνικό κοινοβούλιο, την κυβέρνηση του κράτους 
μέλους ή, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, προς άλλα όργανα και οργανισμούς, καθώς και προς το κοινό, για 
κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

γ)  να επιτρέπει την επεξεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 5, εάν το δίκαιο του κράτους μέλους απαιτεί 
αυτήν την προηγούμενη έγκριση, 

δ)  να εκδίδει γνώμες για σχέδια κωδίκων δεοντολογίας και να εγκρίνει τα σχέδια αυτά δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 5, 

ε)  να παρέχει διαπίστευση σε φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43, 

στ)  να εκδίδει πιστοποιητικά και να εγκρίνει κριτήρια πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 5, 

ζ)  να εγκρίνει τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων του άρθρου 28 παράγραφος 8 και του άρθρου 46 παράγραφος 2 
στοιχείο δ), 

η)  να επιτρέπει συμβατικές ρήτρες του άρθρου 46 παράγραφος 3 στοιχείο α), 

θ)  να επιτρέπει διοικητικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 3 στοιχείο β), 

ι)  να εγκρίνει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες δυνάμει του άρθρου 47. 

4. Η άσκηση εκ μέρους εποπτικής αρχής των εξουσιών της δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται στις δέουσες εγγυήσεις, 
περιλαμβανομένης της άσκησης πραγματικής δικαστικής προσφυγής και της τήρησης της προσήκουσας διαδικασίας, όπως 
προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης και το δίκαιο των κρατών μελών σύμφωνα με τον Χάρτη. 

5. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει διά νόμου ότι η οικεία εποπτική αρχή έχει την εξουσία να γνωστοποιεί στις δικαστικές 
αρχές τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, να κινεί ή να μετέχει κατ' άλλο τρόπο σε νομικές 
διαδικασίες, ώστε να επιβάλει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

6. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει διά νόμου ότι η εποπτική αρχή του έχει πρόσθετες εξουσίες πέραν εκείνων που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3. Η άσκηση των εν λόγω εξουσιών δεν θίγει την αποτελεσματική λειτουργία του κεφαλαίου VII. 

Άρθρο 59 

Εκθέσεις δραστηριοτήτων 

Κάθε εποπτική αρχή καταρτίζει ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει κατάλογο των τύπων 
των κοινοποιημένων παραβάσεων και το είδος των μέτρων που λήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2. Οι εν λόγω 
εκθέσεις υποβάλλονται στο εθνικό κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και άλλες αρχές, όπως ορίζεται από το δίκαιο του κράτους 
μέλους. Καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. 

4.5.2016 L 119/70 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

Συνεργασία και συνεκτικότητα 

Τμήμα 1  

Συνεργασία  

Άρθρο 60 

Συνεργασία μεταξύ της επικεφαλής εποπτικής αρχής και των άλλων ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών 

1. Η επικεφαλής εποπτική αρχή συνεργάζεται με τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές σύμφωνα με το παρόν άρθρο με 
σκοπό να επιτύχει συναίνεση. Η επικεφαλής εποπτική αρχή και οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές ανταλλάσουν μεταξύ τους 
κάθε συναφή πληροφορία. 

2. Η επικεφαλής εποπτική αρχή μπορεί να ζητεί ανά πάσα στιγμή από άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές να παράσχουν 
αμοιβαία συνδρομή δυνάμει του άρθρου 61 και μπορεί να διεξάγει κοινές επιχειρήσεις δυνάμει του άρθρου 62, ιδίως για την 
εκτέλεση ερευνών ή για την παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρου που αφορά υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την 
επεξεργασία εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος. 

3. Η επικεφαλής εποπτική αρχή ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση τις συναφείς πληροφορίες για το θέμα αυτό στις άλλες 
ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές. Υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση σχέδιο απόφασης στις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές 
προς διατύπωση γνώμης και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις τους. 

4. Εάν οποιαδήποτε από τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων από την αίτηση 
γνωμοδότησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, προβάλλει σχετική και αιτιολογημένη ένσταση για το 
σχέδιο απόφασης, η επικεφαλής εποπτική αρχή, εάν δεν ακολουθήσει τη σχετική και αιτιολογημένη ένσταση ή είναι της γνώμης 
ότι η ένσταση δεν είναι σχετική ή αιτιολογημένη, υποβάλλει το ζήτημα στον μηχανισμό συνεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 63. 

5. Εάν η επικεφαλής εποπτική αρχή σκοπεύει να ακολουθήσει τη διατυπωθείσα σχετική και αιτιολογημένη ένσταση, 
υποβάλλει στις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές αναθεωρημένο σχέδιο απόφασης για να εκφέρουν τη γνώμη τους. Αυτό 
το αναθεωρημένο σχέδιο απόφασης υπόκειται στη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 4, εντός προθεσμίας δύο 
εβδομάδων. 

6. Όταν καμία από τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές δεν έχει διατυπώσει ένσταση για το σχέδιο απόφασης που 
υπέβαλε η επικεφαλής εποπτική αρχή εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στις παραγράφους 4 και 5, τεκμαίρεται ότι η 
επικεφαλής εποπτική αρχή και οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές συμφωνούν με το εν λόγω σχέδιο απόφασης και δεσμεύονται 
από αυτό. 

7. Η επικεφαλής εποπτική αρχή εκδίδει και κοινοποιεί την απόφαση στην κύρια ή, αναλόγως, τη μόνη εγκατάσταση του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και ενημερώνει τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και το 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για την απόφαση αυτή, παρέχοντας μεταξύ άλλων σύνοψη των πραγματικών περιστατικών 
και των νομικών ισχυρισμών. Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με 
την απόφαση. 

8. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 7, εάν μια καταγγελία έχει κριθεί απαράδεκτη ή έχει απορριφθεί, η εποπτική αρχή 
προς την οποία υποβλήθηκε η καταγγελία εκδίδει την απόφαση, την κοινοποιεί στον καταγγέλλοντα και ενημερώνει σχετικά τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας. 

9. Εάν η επικεφαλής εποπτική αρχή και οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές συμφωνούν να κρίνουν απαράδεκτα ή να 
απορρίψουν τμήματα μιας καταγγελίας και να ενεργήσουν ως προς άλλα τμήματα της ίδιας καταγγελίας, εκδίδεται χωριστή 
απόφαση για καθένα από τα τμήματα αυτά. Η επικεφαλής εποπτική αρχή εκδίδει την απόφαση για το τμήμα που αφορά 
ενέργειες του υπευθύνου επεξεργασίας, την κοινοποιεί στην κύρια ή τη μόνη εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους και ενημερώνει σχετικά τον καταγγέλλοντα, ενώ η 
εποπτική αρχή του καταγγέλλοντος εκδίδει την απόφαση για το τμήμα αναφορικά με το απαράδεκτο ή την απόρριψη της εν 
λόγω καταγγελίας και την κοινοποιεί στον εν λόγω καταγγέλλοντα και ενημερώνει σχετικά τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία. 

10. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της επικεφαλής εποπτικής αρχής σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 9, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την 
απόφαση όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις του στην Ένωση. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία κοινοποιεί τα ληφθέντα μέτρα για τη συμμόρφωση με την απόφαση στην επικεφαλής εποπτική 
αρχή, η οποία ενημερώνει τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές. 
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11. Εάν, σε έκτακτες περιστάσεις, μια ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή έχει λόγους να κρίνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη 
λήψης μέτρων για να προστατευθούν τα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων, εφαρμόζεται η επείγουσα διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 66. 

12. Η επικεφαλής εποπτική αρχή και οι άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται 
δυνάμει του παρόντος άρθρου σε κάθε άλλη αρχή με ηλεκτρονικά μέσα, χρησιμοποιώντας τυποποιημένο μορφότυπο. 

Άρθρο 61 

Αμοιβαία συνδρομή 

1. Οι εποπτικές αρχές παρέχουν η μια στην άλλη σχετικές πληροφορίες και αμοιβαία συνδρομή, ώστε να υλοποιήσουν και να 
εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό με συνεκτικό τρόπο, και θεσπίζουν μέτρα για την αποτελεσματική συνεργασία τους. Η 
αμοιβαία συνδρομή καλύπτει, ιδίως, αιτήματα παροχής πληροφοριών και μέτρα ελέγχου, παραδείγματος χάρη αιτήματα για 
προηγούμενες διαβουλεύσεις και εγκρίσεις, ελέγχους και έρευνες. 

2. Κάθε εποπτική αρχή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για να απαντήσει σε αίτημα άλλης εποπτικής 
αρχής αμελλητί και το αργότερο ένα μήνα μετά την παραλαβή του αιτήματος. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν, 
ιδίως, τη διαβίβαση σχετικών πληροφοριών όσον αφορά τη διενέργεια έρευνας. 

3. Τα αιτήματα παροχής συνδρομής περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, μεταξύ αυτών τον σκοπό και τους λόγους 
υποβολής του αιτήματος. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο 
ζητήθηκαν. 

4. Εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε αίτημα δεν αρνείται να συμμορφωθεί προς το αίτημα, παρά μόνο εάν: 

α)  δεν είναι αρμόδια για το αντικείμενο του αιτήματος ή για μέτρα που πρέπει να εκτελέσει ή 

β)  η συμμόρφωση προς το αίτημα θα παραβίαζε τον παρόντα κανονισμό ή το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους 
στο οποίο υπόκειται η εποπτική αρχή που λαμβάνει το αίτημα. 

5. Η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε το αίτημα ενημερώνει την εποπτική αρχή που υπέβαλε το αίτημα για τα 
αποτελέσματα ή, ανάλογα με την περίπτωση, για την πρόοδο των μέτρων που έλαβε για να ανταποκριθεί στο αίτημα. Η 
εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε το αίτημα εξηγεί τους λόγους για οποιαδήποτε άρνηση συμμόρφωσης προς αίτημα 
δυνάμει της παραγράφου 4. 

6. Οι εποπτικές αρχές στις οποία υποβλήθηκε αίτημα παρέχουν, κατά κανόνα, τις πληροφορίες που ζητούνται από άλλες 
εποπτικές αρχές με ηλεκτρονικά μέσα, χρησιμοποιώντας τυποποιημένο μορφότυπο. 

7. Οι εποπτικές αρχές στις οποία υποβλήθηκε αίτημα δεν επιβάλλουν τέλος για οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία προέβησαν 
σε συνέχεια αιτήματος αμοιβαίας συνδρομής. Οι εποπτικές αρχές δύνανται να συμφωνούν κανόνες σχετικούς με αποζημίωση για 
συγκεκριμένες δαπάνες που προκύπτουν από την παροχή αμοιβαίας συνδρομής σε εξαιρετικές περιστάσεις. 

8. Εάν μια εποπτική αρχή δεν παράσχει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου πληροφορίες εντός 
μηνός από την παραλαβή του αιτήματος άλλης εποπτικής αρχής, η εποπτική αρχή που υπέβαλε το αίτημα δύναται να θεσπίσει 
προσωρινό μέτρο στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1. Στην 
περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων βάσει του άρθρο 66 παράγραφος 1 και απαιτείται 
επείγουσα δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 2. 

9. Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να προσδιορίσει τον μορφότυπο και τις διαδικασίες για την αμοιβαία 
συνδρομή που αναφέρεται στο παρόν άρθρο και τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ 
ελεγκτικών αρχών και μεταξύ ελεγκτικών αρχών και του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, ιδίως δε τον τυποποιημένο 
μορφότυπο που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 93 παράγραφος 2. 

Άρθρο 62 

Κοινές επιχειρήσεις αρχών ελέγχου 

1. Οι εποπτικές αρχές πραγματοποιούν, όταν χρειάζεται, κοινές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και κοινές έρευνες και κοινά 
μέτρα επιβολής, στα οποία συμμετέχουν μέλη ή υπάλληλοι από εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών. 
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2. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι εγκατεστημένος σε πολλά κράτη μέλη ή σε 
περιπτώσεις στις οποίες σημαντικός αριθμός υποκειμένων των δεδομένων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ενδέχεται να 
επηρεάζονται σημαντικά από πράξεις επεξεργασίας, μια εποπτική αρχή από καθένα από αυτά τα κράτη μέλη δικαιούται να 
συμμετέχει στις κοινές επιχειρήσεις. Η εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 56 παράγραφος 1 ή 4, καλεί τις 
εποπτικές αρχές εκάστου εκ των εν λόγω κρατών μελών να λάβουν μέρος στις κοινές επιχειρήσεις και απαντά αμελλητί στο 
αίτημα εποπτικής αρχής για συμμετοχή. 

3. Η εποπτική αρχή μπορεί, σε συμφωνία με το δίκαιο του κράτους μέλους και με την έγκριση της εποπτικής αρχής 
απόσπασης, να απονέμει εξουσίες, περιλαμβανομένων εξουσιών έρευνας, στα μέλη ή στους υπαλλήλους της εποπτικής αρχής 
απόσπασης που συμμετέχουν σε κοινές επιχειρήσεις ή, εφόσον το επιτρέπει το δίκαιο του κράτους μέλους της εποπτικής αρχής 
υποδοχής, να επιτρέπει στα μέλη ή στους υπαλλήλους της εποπτικής αρχής απόσπασης να ασκούν τις εξουσίες τους έρευνας 
σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους της εποπτικής αρχής απόσπασης. Οι εν λόγω εξουσίες έρευνας μπορούν να 
ασκούνται μόνο υπό την καθοδήγηση και παρουσία μελών ή υπαλλήλων της εποπτικής αρχής υποδοχής. Τα μέλη ή οι 
υπάλληλοι της εποπτικής αρχής απόσπασης υπάγονται στο δίκαιο του κράτους μέλους της εποπτικής αρχής υποδοχής. 

4. Όταν, σύμφωνα με την παράγραφο 1, το προσωπικό της εποπτικής αρχής απόσπασης ενεργεί σε άλλο κράτος μέλος, το 
κράτος μέλος της εποπτικής αρχής υποδοχής αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις τους, περιλαμβανομένης και εκείνης για 
οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει κατά τη διάρκεια των εκεί δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους στο 
έδαφος του οποίου ενεργεί. 

5. Το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου προκαλείται η ζημία την αποκαθιστά υπό τους όρους που ισχύουν για τις 
ζημίες που προκαλεί το προσωπικό του. Το κράτος μέλος της εποπτικής αρχής απόσπασης του οποίου το προσωπικό 
προκάλεσε ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο έδαφος άλλου κράτους μέλους επιστρέφει στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος το 
σύνολο των ποσών που κατέβαλε στους δικαιούχους. 

6. Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων και κατ' εξαίρεση από την παράγραφο 5, κάθε κράτος 
μέλος παραιτείται, στην περίπτωση της παραγράφου 1, από τη δυνατότητα να ζητήσει από άλλο κράτος μέλος αποζημίωση για 
ζημίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4. 

7. Εάν πρόκειται να πραγματοποιηθεί κοινή επιχείρηση και μια εποπτική αρχή δεν συμμορφώνεται εντός προθεσμίας ενός 
μηνός προς την υποχρέωση που προβλέπεται στη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι υπόλοιπες 
εποπτικές αρχές δύνανται να θεσπίσουν προσωρινό μέτρο στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο υπάγονται σύμφωνα με το 
άρθρο 55. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων βάσει του άρθρο 66 παράγραφος 1 
και απαιτείται γνώμη ή επείγουσα δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 66 
παράγραφος 2. 

Τμήμα 2  

Συνεκτικότητα 

Άρθρο 63 

Μηχανισμός συνεκτικότητας 

Προκειμένου να συμβάλλουν στη συνεκτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο σύνολο της Ένωσης, οι εποπτικές αρχές 
συνεργάζονται μεταξύ τους και, εφόσον απαιτείται, με την Επιτροπή, μέσω του μηχανισμού συνεκτικότητας όπως προβλέπεται 
στο παρόν τμήμα. 

Άρθρο 64 

Γνώμη του Συμβουλίου 

1. Το Συμβούλιο εκδίδει γνώμη όποτε μια αρμόδια εποπτική αρχή προτίθεται να θεσπίσει οποιοδήποτε από τα κατωτέρω 
μέτρα. Για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια εποπτική αρχή ανακοινώνει το σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο, όταν: 

α)  αποσκοπεί στην έγκριση καταλόγου πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης 
αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων δυνάμει του άρθρου 35 παράγραφος 4, 

β)  αφορά ζήτημα δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 7 του κατά πόσο ένα σχέδιο κώδικα δεοντολογίας ή μια τροποποίηση 
ή επέκταση κώδικα δεοντολογίας συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, 
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γ)  αποσκοπεί στην έγκριση των κριτηρίων για τη διαπίστευση φορέα σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 ή φορέα 
πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3, 

δ)  αποσκοπεί στον καθορισμό των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 46 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) και στο άρθρο 28 παράγραφος 8, 

ε)  αποσκοπεί στην έγκριση συμβατικών ρητρών του άρθρου 46 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή 

στ)  αποσκοπεί στην έγκριση δεσμευτικών εταιρικών κανόνων κατά την έννοια του άρθρου 47. 

2. Κάθε εποπτική αρχή, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων ή η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την εξέταση 
οποιουδήποτε ζητήματος γενικής εφαρμογής ή ζητήματος που παράγει αποτελέσματα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη από 
το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, με σκοπό τη έκδοση γνωμοδότησης, ιδίως όταν αρμόδια εποπτική αρχή δεν συμμορ
φώνεται προς τις υποχρεώσεις περί αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 61 ή περί κοινών επιχειρήσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 62. 

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εκδίδει γνώμη 
σχετικά με το αντικείμενο που του υποβάλλεται, εφόσον δεν έχει ήδη εκδώσει γνώμη επί του ίδιου θέματος. Η γνώμη αυτή 
εκδίδεται εντός προθεσμίας οκτώ εβδομάδων με απλή πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά έξι ακόμα εβδομάδες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του θέματος. Όσον 
αφορά το σχέδιο απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με την παράγραφο 5, ένα μέλος που δεν έχει προβάλει αντιρρήσεις εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται από τον 
πρόεδρο θεωρείται ότι συμφωνεί με το σχέδιο απόφασης. 

4. Οι εποπτικές αρχές και η Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ανακοινώνουν ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας 
τυποποιημένο μορφότυπο, στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων κάθε σχετική πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα 
με την περίπτωση, της σύνοψης των πραγματικών περιστατικών, του σχεδίου απόφασης, των λόγων για τους οποίους η 
εφαρμογή του εν λόγω μέτρου είναι αναγκαία και των απόψεων άλλων ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών. 

5. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων ενημερώνει αμελλητί με ηλεκτρονικό τρόπο: 

α)  τα μέλη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και την Επιτροπή για κάθε σχετική πληροφορία που του έχει ανακοινωθεί, 
χρησιμοποιώντας τυποποιημένο μορφότυπο. Η γραμματεία του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων παρέχει μεταφράσεις 
των σχετικών πληροφοριών, εφόσον απαιτείται, και 

β)  την εποπτική αρχή που αναφέρεται, ανάλογα με την περίπτωση, στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και την Επιτροπή ως προς 
τη γνώμη, και τη δημοσιοποιεί. 

6. Η αρμόδια εποπτική αρχή δεν εγκρίνει το σχέδιο απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εντός της προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3. 

7. Η εποπτική αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων και, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της γνώμης, ανακοινώνει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα κατά πόσο θα διατηρήσει ή θα τροποποιήσει το σχέδιο απόφασης και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, το τροποποιημένο σχέδιο απόφασης, χρησιμοποιώντας τυποποιημένο μορφότυπο. 

8. Όταν η ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή ενημερώνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, ότι δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη γνώμη του 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, στο σύνολό της ή εν μέρει, παρέχοντας τη σχετική αιτιολογία, εφαρμόζεται το άρθρο 65 
παράγραφος 1. 

Άρθρο 65 

Επίλυση διαφορών από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 

1. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και συνεκτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε μεμονωμένες περιπτώσεις, το 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εκδίδει δεσμευτική απόφαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  όταν, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 4, η ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή έχει διατυπώσει 
σχετική και αιτιολογημένη ένσταση ως προς σχέδιο απόφασης της επικεφαλής αρχής ή η επικεφαλής αρχή έχει απορρίψει 
την εν λόγω ένσταση ως μη σχετική ή αιτιολογημένη. Η δεσμευτική απόφαση αφορά όλα τα θέματα που αποτελούν το 
αντικείμενο της σχετικής και αιτιολογημένης ένστασης, ιδίως όταν υπάρχει παράβαση του παρόντος κανονισμού, 
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β)  όταν υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με το ποια από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές είναι αρμόδια για την 
κύρια εγκατάσταση, 

γ)  εάν μια αρμόδια εποπτική αρχή δεν ζητήσει τη γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 ή δεν ακολουθήσει τη γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 64. Στην περίπτωση αυτή, κάθε ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή ή η Επιτροπή μπορεί να 
ανακοινώσει το θέμα στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. 

2. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκδίδεται εντός μηνός από την παραπομπή του θέματος με πλειοψηφία 
δύο τρίτων των μελών του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Η συγκεκριμένη προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά έναν 
ακόμα μήνα, λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 απόφαση είναι αιτιολογημένη και 
απευθύνεται στην επικεφαλής εποπτική αρχή και όλες τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και είναι δεσμευτική για αυτές. 

3. Όταν το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δεν είναι σε θέση να λάβει απόφαση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, εκδίδει την απόφασή του εντός δύο εβδομάδων από τη λήξη του δεύτερου μήνα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 με απλή πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Όταν τα μέλη του Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων δεν συμφωνούν, η απόφαση αυτή εκδίδεται με την ψήφο του Προέδρου του. 

4. Οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές δεν εκδίδουν απόφαση σχετικά με το θέμα που υποβάλλεται στο Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων βάσει της παραγράφου 1 κατά τη διάρκεια των προθεσμιών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 
και 3. 

5. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων κοινοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 προς τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές. Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η απόφαση 
δημοσιεύεται χωρίς καθυστέρηση στον ιστότοπο του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, αφού η εποπτική αρχή κοινοποιήσει 
την τελική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 6. 

6. Η επικεφαλής εποπτική αρχή ή, ανάλογα με την περίπτωση, η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία 
λαμβάνει την τελική της απόφαση επί τη βάσει της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο ένα μήνα αφού το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων έχει κοινοποιήσει την 
απόφασή του. Η επικεφαλής εποπτική αρχή ή, ανάλογα με την περίπτωση, η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η 
καταγγελία ενημερώνει το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για την ημερομηνία κατά την οποία η τελική της απόφαση 
κοινοποιείται στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και στο υποκείμενο των δεδομένων αντίστοιχα. Η 
τελική απόφαση των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών λαμβάνεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 60 παράγραφοι 7, 8 
και 9. Η τελική απόφαση παραπέμπει στην απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και διευκρινίζει 
ότι η απόφαση που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Στην τελική απόφαση επισυνάπτεται η απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 66 

Επείγουσα διαδικασία 

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή θεωρεί ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων 
για να προστατευθούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, δύναται, κατά παρέκκλιση από τον 
μηχανισμό συνεκτικότητας των άρθρων 63, 64 και 65 ή τη διαδικασία του άρθρου 60, να θεσπίσει πάραυτα προσωρινά μέτρα 
που προορίζονται να παράγουν νομικά αποτελέσματα εντός της επικράτειάς της, με συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος η οποία δεν 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Η εποπτική αρχή ανακοινώνει αμελλητί τα εν λόγω μέτρα, καθώς και την αιτιολόγηση για τη 
θέσπισή τους, στις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και στην Επιτροπή. 

2. Εάν εποπτική αρχή έχει λάβει μέτρο δυνάμει της παραγράφου 1 και θεωρεί ότι απαιτούνται επειγόντως οριστικά μέτρα, 
μπορεί να ζητήσει την έκδοση επείγουσας γνώμης ή επείγουσας δεσμευτικής απόφασης από το Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, αιτιολογώντας τη σχετική αίτηση για γνώμη ή απόφαση. 

3. Κάθε εποπτική αρχή μπορεί να ζητήσει την έκδοση επείγουσας γνώμης ή δεσμευτικής απόφασης, ανάλογα με την 
περίπτωση, από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, όταν δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα από αρμόδια εποπτική αρχή 
σε περίπτωση στην οποία απαιτείται επειγόντως η λήψη μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των 
υποκειμένων των δεδομένων, αιτιολογώντας τη σχετική αίτηση για γνώμη ή απόφαση, μεταξύ άλλων και την επείγουσα ανάγκη 
λήψης μέτρων. 

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 64 παράγραφος 3 και το άρθρο 65 παράγραφος 2, η επείγουσα γνώμη ή η επείγουσα 
δεσμευτική απόφαση κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου εκδίδεται εντός δύο εβδομάδων με απλή πλειοψηφία 
των μελών του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. 
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Άρθρο 67 

Ανταλλαγή πληροφοριών 

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις γενικής εμβέλειας προκειμένου να προσδιορίζει τις ρυθμίσεις ανταλλαγής 
πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ εποπτικών αρχών και μεταξύ εποπτικών αρχών και του Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, ιδίως τον τυποποιημένο μορφότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 64. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 93 παράγραφος 2. 

Τμήμα 3  

Ε υρωπαϊ κό Σ υμβούλιο  Προστασίας  Δεδομένων 

Άρθρο 68 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων («Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων») συστήνεται ως όργανο της 
Ένωσης και διαθέτει νομική προσωπικότητα. 

2. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του. 

3. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων απαρτίζεται από τον προϊστάμενο μίας εποπτικής αρχής κάθε κράτους μέλους και 
από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ή τους αντίστοιχους εκπροσώπους τους. 

4. Εάν σε ένα κράτος μέλος υπάρχουν περισσότερες εποπτικές αρχές επιφορτισμένες με την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των διατάξεων βάσει του παρόντος κανονισμού, ορίζεται κοινός εκπρόσωπος σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους 
μέλους. 

5. Η Επιτροπή δικαιούται να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις δραστηριότητες και στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων. Η Επιτροπή ορίζει τον εκπρόσωπό της. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
ανακοινώνει στην Επιτροπή τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. 

6. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 65, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων έχει δικαίωμα ψήφου 
μόνο στις αποφάσεις που αφορούν τις αρχές και τους κανόνες που ισχύουν στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, στους φορείς, στις 
υπηρεσίες και στους οργανισμούς που αντιστοιχούν κατ' ουσίαν προς εκείνους του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 69 

Ανεξαρτησία 

1. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ανεξάρτητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των 
εξουσιών του δυνάμει των άρθρων 70 και 71. 

2. Με την επιφύλαξη των αιτημάτων της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 70 
παράγραφος 2, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δεν ζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από οποιονδήποτε κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών του. 

Άρθρο 70 

Καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 

1. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων διασφαλίζει τη συνεκτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό 
αυτό, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, με δική του πρωτοβουλία ή, κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, 
ιδίως: 

α)  παρακολουθεί και διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 64 και 65, με την επιφύλαξη των καθηκόντων των εθνικών εποπτικών αρχών, 

4.5.2016 L 119/76 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



β)  συμβουλεύει την Επιτροπή για κάθε ζήτημα σχετικό με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε προτεινόμενης τροποποίησης του παρόντος κανονισμού, 

γ)  συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τον μορφότυπο και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
υπευθύνων επεξεργασίας, εκτελούντων την επεξεργασία και εποπτικών αρχών για τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, 

δ)  εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις διαδικασίες για τη διαγραφή συνδέσμων, 
αντιγράφων ή αναπαραγωγών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από υπηρεσίες επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, 

ε)  εξετάζει, με δική του πρωτοβουλία, κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μελών του ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, κάθε 
ζήτημα το οποίο αφορά στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και 
βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό να ενθαρρύνει τη συνεκτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 

στ)  εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με το στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου 
για τον περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων και των προϋποθέσεων για τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε 
κατάρτιση προφίλ δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 2, 

ζ)  εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με το στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου 
σχετικά με τη διαπίστωση των παραβίασεων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον καθορισμό της αμελλητί 
δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 2 και σχετικά με τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να κοινοποιήσει την παραβίαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 

η)  εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με το στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου 
όσον αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα 
υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 34 
παράγραφος 1, 

θ)  εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με το στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου 
για τον περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων και των απαιτήσεων για τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που βασίζονται σε δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες που τηρούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες που τηρούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και των περαιτέρω αναγκαίων απαιτήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οικείων υποκειμένων των δεδομένων που αναφέρονται στο 
άρθρο 47, 

ια)  εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με το στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου 
για τους σκοπούς του περαιτέρω προσδιορισμού των κριτηρίων και των απαιτήσεων για τις διαβιβάσεις δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1, 

ιβ)  εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές για τις εποπτικές αρχές όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 58 παράγραφοι 1, 2 και 3 και τον καθορισμό διοικητικών προστίμων δυνάμει του άρθρου 83, 

ιγ)  εξετάζει την πρακτική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, των συστάσεων και των βέλτιστων πρακτικών που 
αναφέρονται στα στοιχεία ε) και στ), 

ιδ)  εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με το στοιχείο ε) της παρούσας 
παραγράφου για την εκπόνηση κοινών διαδικασιών για την αναφορά από φυσικά πρόσωπα παραβάσεων του παρόντος 
κανονισμού βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 2, 

ιε)  ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας και τη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης προστασίας δεδομένων και 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας δεδομένων δυνάμει των άρθρων 40 και 42, 

ιστ)  εκτελεί τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης και την περιοδική επανεξέτασή της δυνάμει του άρθρου 43 και τηρεί 
δημόσιο μητρώο των διαπιστευμένων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 6 και των διαπιστευμένων υπευθύνων 
επεξεργασίας ή των εκτελούντων την επεξεργασία που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 42 
παράγραφος 7, 

ιζ)  προσδιορίζει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 3 προκειμένου για τη διαπίστευση των φορέων 
πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 42, 

ιη)  γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθροου 43 παράγραφος 8, 

ιθ)  γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με τα εικονίδια που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 7, 

κ)  παρέχει στην Επιτροπή γνωμοδότηση για την εκτίμηση της επάρκειας του επιπέδου προστασίας σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του κατά πόσο μια τρίτη χώρα, ένα έδαφος ή ένας ή περισσότεροι 
συγκεκριμένοι τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή ένας διεθνής οργανισμός δεν διασφαλίζει πλέον επαρκές επίπεδο 
προστασίας. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή παρέχει στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων όλη την απαραίτητη 
τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας με την κυβέρνηση της τρίτης χώρας, όσον αφορά την εν λόγω 
τρίτη χώρα, το έδαφος ή τον συγκεκριμένο τομέα ή τον διεθνή οργανισμό, 
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κα)  εκδίδει γνώμες για σχέδια αποφάσεων των εποπτικών αρχών δυνάμει του μηχανισμού συνεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 64 παράγραφος 1 και για ζητήματα που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2 και εκδίδει 
δεσμευτικές αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 65, μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 66, 

κβ)  προωθεί τη συνεργασία και την αποτελεσματική διμερή και πολυμερή ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των εποπτικών αρχών, 

κγ)  προωθεί κοινά προγράμματα κατάρτισης και διευκολύνει τις ανταλλαγές υπαλλήλων μεταξύ εποπτικών αρχών και, κατά 
περίπτωση, με τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών ή με διεθνείς οργανισμούς, 

κδ)  προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και τεκμηρίωσης σχετικά με τη νομοθεσία και την πρακτική στον τομέα της προστασίας 
δεδομένων με τις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων ανά τον κόσμο, 

κε)  γνωμοδοτεί επί των κωδίκων δεοντολογίας που εκπονούνται σε επίπεδο Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 9 
και 

κστ)  διατηρεί δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό μητρώο των αποφάσεων που λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές και τα 
δικαστήρια για ζητήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας. 

2. Όταν η Επιτροπή ζητεί τη συμβουλή του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, μπορεί να αναφέρει ενδεικτικά προθεσμία, 
λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. 

3. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων διαβιβάζει τις γνώμες, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις συστάσεις και τις βέλτιστες 
πρακτικές που εκδίδει στην Επιτροπή και στην επιτροπή του άρθρου 93 και τις δημοσιοποιεί. 

4. Όπου είναι σκόπιμο, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μέρων και τους δίνει την 
ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις μέσα σε εύλογη προθεσμία. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 76, κοινοποιεί τα αποτελέσματα της διαβούλευσης. 

Άρθρο 71 

Εκθέσεις 

1. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εκπονεί ετήσια έκθεση όσον αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας στην Ένωση και, κατά περίπτωση, σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Η έκθεση δημοσιοποιείται και 
διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. 

2. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει εξέταση της πρακτικής εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών, των συστάσεων και των 
βέλτιστων πρακτικών που αναφέρονται στο άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ), καθώς και των δεσμευτικών αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 65. 

Άρθρο 72 

Διαδικασία 

1. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των μελών του, εκτός εάν ορίζεται άλλως στον 
παρόντα κανονισμό. 

2. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των 
μελών του και οργανώνει τους οικείους κανόνες λειτουργίας. 

Άρθρο 73 

Πρόεδρος 

1. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εκλέγει έναν Πρόεδρο και δύο αναπληρωτές προέδρους μεταξύ των μελών του με 
απλή πλειοψηφία. 

2. Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και των αναπληρωτών προέδρων είναι πενταετής και είναι ανανεώσιμη άπαξ. 
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Άρθρο 74 

Καθήκοντα του Προέδρου 

1. Τα καθήκοντα του Προέδρου είναι τα ακόλουθα: 

α)  συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή του, 

β)  κοινοποιεί τις αποφάσεις που εκδίδονται από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δυνάμει του άρθρου 65 στην 
επικεφαλής εποπτική αρχή και στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, 

γ)  διασφαλίζει την έγκαιρη εκτέλεση των καθηκόντων του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, ιδίως σε σχέση με τον 
μηχανισμό συνεκτικότητας του άρθρου 63. 

2. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του την κατανομή καθηκόντων μεταξύ του 
Προέδρου και των αναπληρωτών προέδρων. 

Άρθρο 75 

Γραμματεία 

1. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων επικουρείται από γραμματεία, η οποία παρέχεται από τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων. 

2. Η γραμματεία ασκεί τα καθήκοντά της αποκλειστικά βάσει των εντολών του Προέδρου του Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων. 

3. Το προσωπικό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων το οποίο συμμετέχει στην άσκηση των καθηκόντων που 
ανατίθενται στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων βάσει του παρόντος κανονισμού υπόκειται σε χωριστές ιεραρχικές βαθμίδες 
από το προσωπικό το οποίο συμμετέχει στην άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται στον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων. 

4. Κατά περίπτωση, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων καταρτίζουν και 
δημοσιεύουν υπόμνημα συνεργασίας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, με το οποίο καθορίζονται οι όροι συνεργασίας 
τους και το οποίο εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων που συμμετέχει στην άσκηση 
των καθηκόντων που ανατίθενται στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων βάσει του παρόντος κανονισμού. 

5. Η γραμματεία παρέχει αναλυτική, διοικητική και υλικοτεχνική στήριξη στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. 

6. Η γραμματεία είναι ιδίως υπεύθυνη για τα ακόλουθα: 

α)  τις καθημερινές εργασίες του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 

β)  την επικοινωνία μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, του Προέδρου του και της Επιτροπής, 

γ)  την επικοινωνία με άλλα όργανα και με το κοινό, 

δ)  τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την εσωτερική και την εξωτερική επικοινωνία, 

ε)  τη μετάφραση σχετικών πληροφοριών, 

στ)  την προετοιμασία και τη συνέχεια που δίνεται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 

ζ)  την προετοιμασία, σύνταξη και δημοσίευση γνωμών, αποφάσεων σχετικά με την επίλυση διαφορών μεταξύ εποπτικών αρχών 
και άλλων κειμένων που εκδίδει το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. 

Άρθρο 76 

Εμπιστευτικότητα 

1. Οι εργασίες του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων οφείλουν να είναι εμπιστευτικές εφόσον το Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων το κρίνει αναγκαίο, όπως προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό του. 
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2. Η πρόσβαση στα έγγραφα που υποβάλλονται σε μέλη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, εμπειρογνώμονες και 
εκπροσώπους τρίτων διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (1). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

Προσφυγές, ευθύνη και κυρώσεις 

Άρθρο 77 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα 
να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ή τον τόπο εργασίας 
του ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά παραβαίνει τον παρόντα κανονισμό. 

2. Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και για την 
έκβαση της καταγγελίας, καθώς και για τη δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78. 

Άρθρο 78 

Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά αρχής ελέγχου 

1. Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα 
πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά νομικά δεσμευτικής απόφασης εποπτικής αρχής που το αφορά. 

2. Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα 
πραγματικής δικαστικής προσφυγής, εφόσον η εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει των άρθρων 55 και 56 δεν εξετάσει 
την καταγγελία ή δεν ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων εντός τριών μηνών για την πρόοδο ή την έκβαση της 
καταγγελίας που υποβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 77. 

3. Οι διαδικασίες κατά εποπτικής αρχής κινούνται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατε
στημένη η εποπτική αρχή. 

4. Όταν κινούνται διαδικασίες κατά απόφασης εποπτικής αρχής, της οποίας προηγήθηκε γνώμη ή απόφαση του Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας, η εποπτική αρχή διαβιβάζει στο δικαστήριο τη 
συγκεκριμένη γνώμη ή απόφαση. 

Άρθρο 79 

Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία 

1. Με την επιφύλαξη κάθε διαθέσιμης διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή δυνάμει του άρθρου 77, έκαστο υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πραγματικής 
δικαστικής προσφυγής εάν θεωρεί ότι τα δικαιώματά του που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό παραβιάστηκαν ως 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του που το αφορούν κατά παράβαση του παρόντος 
κανονισμού. 

2. Η διαδικασία κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία κινείται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
μέλους στο οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχουν εγκατάσταση. Εναλλακτικά, η εν λόγω 
διαδικασία μπορεί να κινηθεί ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη 
συνήθη διαμονή του, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια αρχή κράτους μέλους η 
οποία ενεργεί κατά την άσκηση των δημόσιων εξουσιών της. 
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Άρθρο 80 

Εκπροσώπηση υποκειμένων των δεδομένων 

1. Tο υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε μη κερδοσκοπικό φορέα, οργάνωση ή ένωση που έχει 
συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους, διαθέτει καταστατικούς σκοπούς που είναι γενικού συμφέροντος και 
δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση 
με την προστασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλει την καταγγελία για λογαριασμό του και να ασκήσει 
τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 77, 78 και 79 για λογαριασμό του και να ασκήσει το δικαίωμα αποζημίωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 82 εξ ονόματός του, εφόσον προβλέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους. 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι κάθε φορέας, οργάνωση ή ένωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου έχει το δικαίωμα, ανεξάρτητα από τυχόν ανάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, να υποβάλει στο εν λόγω 
κράτος μέλος καταγγελία στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 77 και να ασκήσει τα δικαιώματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 78 και 79, εφόσον θεωρεί ότι τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού παραβιάστηκαν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας. 

Άρθρο 81 

Αναστολή των διαδικασιών 

1. Όταν ένα αρμόδιο δικαστήριο κράτους μέλους διαθέτει πληροφορίες ότι διαδικασίες σχετικά με το ίδιο αντικείμενο που 
αφορά επεξεργασία από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία εκκρεμούν σε δικαστήριο άλλου 
κράτους μέλους, επικοινωνεί με το αρμόδιο δικαστήριο αυτού του άλλου κράτους μέλους για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη 
τέτοιων διαδικασιών. 

2. Όταν διαδικασίες σχετικά με το ίδιο αντικείμενο που αφορά επεξεργασία από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
εκτελούντα την επεξεργασία εκκρεμούν σε δικαστήριο άλλου κράτους μέλους, οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο διαφορετικό 
από το πρώτο επιληφθέν δικαστήριο δύναται να αναστείλει τις οικείες διαδικασίες. 

3. Όταν οι εν λόγω διαδικασίες εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, κάθε δικαστήριο εκτός του πρώτου επιληφθέντος 
δύναται επίσης, με αίτηση ενός των διαδίκων, να κηρύξει εαυτό αναρμόδιο, αν το πρώτο επιληφθέν δικαστήριο είναι αρμόδιο 
για τις εν λόγω προσφυγές και το δίκαιό του επιτρέπει τη συνεκδίκασή τους. 

Άρθρο 82 

Δικαίωμα αποζημίωσης και ευθύνη 

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα παραβίασης του παρόντος κανονισμού δικαιούται 
αποζημίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη. 

2. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας που συμμετέχει στην επεξεργασία είναι υπεύθυνος για τη ζημία που προκάλεσε η εκ μέρους 
του επεξεργασία που παραβαίνει τον παρόντα κανονισμό. Ο εκτελών την επεξεργασία ευθύνεται για τη ζημία που προκάλεσε η 
επεξεργασία μόνο εφόσον δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού που αφορούν ειδικότερα τους 
εκτελούντες την επεξεργασία ή υπερέβη ή ενήργησε αντίθετα προς τις νόμιμες εντολές του υπευθύνου επεξεργασίας. 

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχουν δυνάμει της 
παραγράφου 2, εάν αποδεικνύει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το γενεσιουργό γεγονός της ζημίας. 

4. Εάν περισσότεροι του ενός υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία ή αμφότεροι ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία εμπλέκονται στην ίδια επεξεργασία και, εάν δυνάμει των παραγράφων 2 και 3 είναι 
υπεύθυνοι για τυχόν ζημία που προκάλεσε η επεξεργασία, κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία ευθύνεται 
για τη συνολική ζημία, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική αποζημίωση του υποκειμένου των δεδομένων. 

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει καταβάλει, σύμφωνα με την παράγραφο 4, πλήρη 
αποζημίωση για τη ζημία που προκάλεσε, ο εν λόγω υπεύθυνος ή εκτελών την επεξεργασία δικαιούται να ζητήσει από τους 
άλλους υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία που εμπλέκονται στην ίδια επεξεργασία την ανάκτηση μέρους 
της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο μέρος της ευθύνης τους λόγω της ζημίας που προκλήθηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 2. 
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6. Οι δικαστικές διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης υποβάλλονται ενώπιον των αρμόδιων 
δικαστηρίων δυνάμει του δικαίου του κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 79 παράγραφος 2. 

Άρθρο 83 

Γενικοί όροι επιβολής διοικητικών προστίμων 

1. Κάθε εποπτική αρχή μεριμνά ώστε η επιβολή διοικητικών προστίμων σύμφωνα με το παρόν άρθρο έναντι παραβάσεων του 
παρόντος κανονισμού που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 6 να είναι για κάθε μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική. 

2. Τα διοικητικά πρόστιμα, ανάλογα με τις περιστάσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης, επιβάλλονται επιπρόσθετα ή αντί των 
μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η) και στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχείο ι). Κατά τη 
λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου, καθώς και σχετικά με το ύψος του διοικητικού προστίμου για 
κάθε μεμονωμένη περίπτωση, λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα ακόλουθα: 

α)  η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την έκταση ή το σκοπό της σχετικής 
επεξεργασίας, καθώς και τον αριθμό των υποκειμένων των δεδομένων που έθιξε η παράβαση και το βαθμό ζημίας που 
υπέστησαν, 

β)  ο δόλος ή η αμέλεια που προκάλεσε την παράβαση, 

γ)  οποιεσδήποτε ενέργειες στις οποίες προέβη ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία για να μετριάσει τη 
ζημία που υπέστησαν τα υποκείμενα των δεδομένων, 

δ)  ο βαθμός ευθύνης του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζουν δυνάμει των άρθρων 25 και 32, 

ε)  τυχόν σχετικές προηγούμενες παραβάσεις του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, 

στ)  ο βαθμός συνεργασίας με την αρχή ελέγχου για την επανόρθωση της παράβασης και τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών 
επιπτώσεών της, 

ζ)  οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επηρεάζει η παράβαση, 

η)  ο τρόπος με τον οποίο η εποπτική αρχή πληροφορήθηκε την παράβαση, ειδικότερα εάν και κατά πόσο ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία κοινοποίησε την παράβαση, 

θ)  σε περίπτωση που διατάχθηκε προηγουμένως η λήψη των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 κατά του 
εμπλεκόμενου υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σχετικά με το ίδιο αντικείμενο, η συμμόρφωση 
με τα εν λόγω μέτρα, 

ι)  η τήρηση εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 40 ή εγκεκριμένων μηχανισμών πιστοποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 42 και 

ια)  κάθε άλλο επιβαρυντικό ή ελαφρυντικό στοιχείο που προκύπτει από τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, όπως τα 
οικονομικά οφέλη που αποκομίστηκαν ή ζημιών που αποφεύχθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από την παράβαση. 

3. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία, για τις ίδιες ή για συνδεδεμένες πράξεις 
επεξεργασίας, παραβιάζει αρκετές διατάξεις του παρόντος κανονισμού, το συνολικό ύψος του διοικητικού προστίμου δεν 
υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται για τη βαρύτερη παράβαση. 

4. Παραβάσεις των ακόλουθων διατάξεων επισύρουν, σύμφωνα με την παράγραφο 2, διοικητικά πρόστιμα έως 
10 000 000 EUR ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 2 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του 
προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο: 

α)  οι υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 8, 11, 25 έως 39 
και 42 και 43, 

β)  οι υποχρεώσεις του φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43, 

γ)  οι υποχρεώσεις του φορέα παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 4. 
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5. Παραβάσεις των ακόλουθων διατάξεων επισύρουν, σύμφωνα με την παράγραφο 2, διοικητικά πρόστιμα έως 
20 000 000 EUR ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του 
προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο: 

α)  οι βασικές αρχές για την επεξεργασία, περιλαμβανομένων των όρων που ισχύουν για την έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 
6, 7 και 9, 

β)  τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 22, 

γ)  η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό σύμφωνα με τα 
άρθρα 44 έως 49, 

δ)  οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει του κεφαλαίου IX, 

ε)  μη συμμόρφωση προς εντολή ή προς προσωρινό ή οριστικό περιορισμό της επεξεργασίας ή προς αναστολή της κυκλοφορίας 
δεδομένων που επιβάλλει η εποπτική αρχή δυνάμει του άρθρου 58 παράγραφος 2 ή μη παροχή πρόσβασης κατά παράβαση 
του άρθρου 58 παράγραφος 1. 

6. Η μη συμμόρφωση προς εντολή της εποπτικής αρχής όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 επισύρει, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, διοικητικά πρόστιμα έως 20 000 000 EUR ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 
4 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι 
υψηλότερο. 

7. Με την επιφύλαξη των διορθωτικών εξουσιών των εποπτικών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2, κάθε 
κράτος μέλος δύναται να καθορίζει τους κανόνες για το εάν και σε ποιο βαθμό διοικητικά πρόστιμα μπορεί να επιβάλλονται σε 
δημόσιες αρχές και φορείς που έχουν συσταθεί στο εν λόγω κράτος μέλος. 

8. Η άσκηση εκ μέρους εποπτικής αρχής των εξουσιών της δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται στις δέουσες 
δικονομικές εγγυήσεις σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και το δίκαιο του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της 
άσκησης πραγματικής δικαστικής προσφυγής και της τήρησης της προσήκουσας διαδικασίας. 

9. Όταν το νομικό σύστημα του κράτους μέλους δεν προβλέπει επιβολή διοικητικών προστίμων, το παρόν άρθρο μπορεί να 
εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε η διαδικασία επιβολής να κινείται από την αρμόδια εποπτική αρχή και να επιβάλλεται από τα 
αρμόδια εθνικά δικαστήρια, με την ταυτόχρονη διασφάλιση ότι τα εν λόγω ένδικα μέσα είναι αποτελεσματικά και έχουν 
ισοδύναμο αποτέλεσμα με τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τις εποπτικές αρχές. Εν πάση περιπτώσει, τα πρόστιμα 
που επιβάλλονται είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. Τα εν λόγω κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις 
διατάξεις των νόμων τους που θεσπίζουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, έως τις 25 Μαΐου 2018 και, χωρίς 
καθυστέρηση, κάθε επακολουθούντα τροποποιητικό νόμο ή τροποποίησή τους. 

Άρθρο 84 

Κυρώσεις 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις άλλες κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως για τις παραβάσεις που δεν αποτελούν αντικείμενο διοικητικών προστίμων δυνάμει του άρθρου 83, και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. 

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, έως 
τις 25 Μαΐου 2018 και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε επακολουθούσα τροποποίησή τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX 

Διατάξεις που αφορούν ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας 

Άρθρο 85 

Επεξεργασία και ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 

1. Τα κράτη μέλη διά νόμου συμβιβάζουν το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας 
για δημοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς πανεπιστημιακής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης. 
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2. Για την επεξεργασία που διενεργείται για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή για σκοπούς ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις από το κεφάλαιο ΙΙ (αρχές), το κεφάλαιο ΙΙΙ 
(δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων), το κεφάλαιο IV (υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία), το 
κεφάλαιο V (διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς), το κεφάλαιο VI 
(ανεξάρτητες εποπτικές αρχές), το κεφάλαιο VII (συνεργασία και συνεκτικότητα) και το κεφάλαιο ΙΧ (ειδικές περιπτώσεις 
επεξεργασίας δεδομένων), εφόσον αυτές είναι αναγκαίες για να συμβιβαστεί το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με την ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης. 

3. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 2 και, 
χωρίς καθυστέρηση, κάθε επακόλουθο τροποποιητικό νόμο ή τροποποίησή τους. 

Άρθρο 86 

Επεξεργασία και πρόσβαση του κοινού σε επίσημα έγγραφα 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επίσημα έγγραφα που κατέχει δημόσια αρχή ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας για την 
εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον μπορούν να κοινοποιούνται από την εν λόγω αρχή ή φορέα 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται η δημόσια αρχή ή ο φορέας, προκειμένου να 
συμβιβάζεται η πρόσβαση του κοινού σε επίσημα έγγραφα με το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 87 

Επεξεργασία του εθνικού αριθμού ταυτότητας 

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν περαιτέρω τις ειδικές προϋποθέσεις για την επεξεργασία εθνικού αριθμού ταυτότητας ή 
άλλου αναγνωριστικού στοιχείου ταυτότητας γενικής εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή, ο εθνικός αριθμός ταυτότητας ή 
οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας γενικής εφαρμογής χρησιμοποιείται μόνο με τις δέουσες εγγυήσεις για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 88 

Επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης 

1. Τα κράτη μέλη, μέσω της νομοθεσίας ή μέσω των συλλογικών συμβάσεων, μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες 
προκειμένου να διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων στο πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον νόμο ή από 
συλλογικές συμβάσεις, διαχείρισης, προγραμματισμού και οργάνωσης εργασίας, ισότητας και πολυμορφίας στον χώρο εργασίας, 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία, προστασίας της περιουσίας εργοδοτών και πελατών και για σκοπούς άσκησης και 
απόλαυσης, σε ατομική ή συλλογική βάση, δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται με την απασχόληση και για σκοπούς 
καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης. 

2. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν κατάλληλα και ειδικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των 
έννομων συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη διαφάνεια της επεξεργασίας, τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός ομίλου επιχειρήσεων, ή ομίλου 
εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα και τα συστήματα παρακολούθησης στο χώρο εργασίας. 

3. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, έως 
τις 25 Μαΐου 2018 και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε επακολουθούσα τροποποίησή τους. 

Άρθρο 89 

Διασφαλίσεις και παρεκκλίσεις σχετικά με την επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο 
συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς 

1. Η επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης για το δημόσιο συμφέρον ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 
για στατιστικούς σκοπούς υπόκειταισε κατάλληλες εγγυήσεις, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ως προς τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω εγγυήσεις διασφαλίζουν ότι 
έχουν θεσπιστεί τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ιδίως για να διασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης των 
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δεδομένων. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση ψευδωνύμων, εφόσον οι εν λόγω σκοποί μπορούν να 
εκπληρωθούν κατ' αυτόν τον τρόπο. Εφόσον οι εν λόγω σκοποί μπορούν να εκπληρωθούν από περαιτέρω επεξεργασία η οποία 
δεν επιτρέπει ή δεν επιτρέπει πλέον την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων, οι εν λόγω σκοποί εκπληρώνονται 
κατ' αυτόν τον τρόπο. 

2. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για 
στατιστικούς σκοπούς, το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους μπορεί να προβλέπει παρεκκλίσεις από τα δικαιώματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 15, 16, 18 και 21, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον τα εν λόγω δικαιώματα είναι πιθανό να καταστήσουν αδύνατη ή να παρακωλύσουν 
σοβαρά την επίτευξη των ειδικών σκοπών και εφόσον οι εν λόγω παρεκκλίσεις είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των εν 
λόγω σκοπών. 

3. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, 
το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους μπορεί να προβλέπει παρεκκλίσεις από τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 15, 
16, 18, 19, 20 και 21, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, εφόσον τα εν λόγω δικαιώματα είναι πιθανό να καταστήσουν αδύνατη ή να παρακωλύσουν σοβαρά την 
επίτευξη των ειδικών σκοπών και εφόσον οι εν λόγω παρεκκλίσεις είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών. 

4. Όταν η επεξεργασία που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 εξυπηρετεί την ίδια στιγμή και άλλο σκοπό, οι 
παρεκκλίσεις εφαρμόζονται μόνο στην επεξεργασία για τους σκοπούς που προβλέπουν οι εν λόγω παράγραφοι. 

Άρθρο 90 

Υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για τον καθορισμό των εξουσιών των ελεγκτικών αρχών, οι οποίες 
προβλέπονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ), σε σχέση με υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την 
επεξεργασία οι οποίοι υπέχουν, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους ή των κανόνων που θεσπίζονται από 
αρμόδιους εθνικούς φορείς, υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες υποχρεώσεις τήρησης του 
απορρήτου, εάν αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό, προκειμένου να συμβιβαστεί το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου. Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έλαβαν ή εξασφάλισαν στο 
πλαίσιο δραστηριότητας που καλύπτεται από την εν λόγω υποχρέωση απορρήτου. 

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τους κανόνες που θεσπίζει δυνάμει της παραγράφου 1, έως τις 25 Μαΐου 
2018 και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε επακολουθούσα τροποποίησή τους. 

Άρθρο 91 

Υφιστάμενοι κανόνες προστασίας των δεδομένων εκκλησιών και θρησκευτικών ενώσεων 

1. Εάν σε κράτος μέλος εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες εφαρμόζουν, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, ολοκληρωμένους κανόνες οι οποίοι αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας, οι εν λόγω κανόνες μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, εφόσον εναρμονιστούν με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού. 

2. Οι εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις που εφαρμόζουν ολοκληρωμένους κανόνες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου υπόκεινται στον έλεγχο ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, που μπορεί να είναι εξειδικευμένος, υπό τον όρο ότι 
πληροί τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου VI του παρόντος κανονισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X 

Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις 

Άρθρο 92 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο. 
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2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 8 και στο άρθρο 43 παράγραφος 8 ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ' αόριστο από τις 24 Μαΐου 2016. 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 8 και στο άρθρο 43 παράγραφος 8 μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την εγκυρότητα των ήδη ισχυουσών 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. 

4. Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. 

5. Κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 8 και του άρθρου 43 παράγραφος 8 
τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός 
τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, προτού λήξει 
αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου. 

Άρθρο 93 

Διαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011. 

2. Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

3. Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 5. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI 

Τελικές διατάξεις 

Άρθρο 94 

Κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

1. Η οδηγία 95/46/ΕΚ καταργείται από τις 25 Μαΐου 2018. 

2. Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό. Οι παραπομπές στην ομάδα 
προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε με το άρθρο 29 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ, θεωρούνται παραπομπές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων που συστήνεται με τον παρόντα 
κανονισμό. 

Άρθρο 95 

Σχέση με την οδηγία 2002/58/ΕΚ 

Ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε σχέση με την επεξεργασία όσον 
αφορά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό σε δημόσια δίκτυα επικοινωνίας στην Ένωση σε 
σχέση με θέματα τα οποία υπόκεινται στις ειδικές υποχρεώσεις με τον ίδιο στόχο που ορίζεται στην οδηγία 2002/58/ΕΚ. 
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Άρθρο 96 

Σχέση με συμφωνίες που έχουν συναφθεί παλαιότερα 

Διεθνείς συμφωνίες που περιλαμβάνουν τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς 
οι οποίες συνήφθησαν από τα κράτη μέλη πριν από τις 24 Μαΐου 2016, και οι οποίες είναι συμβατές προς το εφαρμόσιμο πριν 
από την εν λόγω ημερομηνία ενωσιακό δίκαιο, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή 
ανακληθούν. 

Άρθρο 97 

Εκθέσεις της Επιτροπής 

1. Έως τις 25 Μαΐου 2020 και στη συνέχεια κάθε τέσσερα έτη, η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την αξιολόγηση 
και την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οι εκθέσεις δημοσιοποιούνται. 

2. Στο πλαίσιο των αξιολογήσεων και των αναθεωρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή εξετάζει, 
ειδικότερα, την εφαρμογή και λειτουργία: 

α)  του κεφαλαίου V περί μεταφοράς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού και τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, 

β)  του κεφαλαίου VII για τη συνεργασία και τη συνεκτικότητα. 

3. Για τον σκοπό της παραγράφου 1, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί πληροφορίες από τα κράτη μέλη και τις εποπτικές αρχές. 

4. Κατά τη διενέργεια των αξιολογήσεων και αναθεωρήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τις θέσεις και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και άλλων 
αρμόδιων φορέων ή πηγών. 

5. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, κατάλληλες προτάσεις με σκοπό την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην τεχνολογία των πληροφοριών και υπό το πρίσμα της προόδου στην κοινωνία της 
πληροφορίας. 

Άρθρο 98 

Επισκόπηση άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων 

Η Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιμο, υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη και συνεπής 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας. Αυτό αφορά ιδίως τους κανόνες που σχετίζονται με την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων. 

Άρθρο 99 

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή 

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. 
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2016. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο Πρόεδρος 
M. SCHULZ  

Για το Συμβούλιο 

Η Πρόεδρος 
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT   
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 106
 30 Απριλίου 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 56
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2010/63/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 (L 276/33/20.10.2010) 
«σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμο−
ποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή 

του κοινοτικού δικαίου» (Α΄34), όπως αντικαταστάθηκαν, 
το μεν πρώτο με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄101), 
το δε δεύτερο με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 
(Α΄70) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 91 του 
ν. 3862/2010 (Α΄113). 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

2. Το ν. 2015/1992 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρη−
σιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους επιστημο−
νικούς σκοπούς» (Α΄30).

3. Την αριθ. Υ44/5.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μά−
ξιμο» (Β΄2094/6.7.2012).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την αριθ. 98/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Με το παρόν προεδρικό διάταγμα θεσπίζονται μέτρα 
για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται 

για επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε συμ−
μόρφωση με την Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Για το σκοπό αυτό, θεσπίζονται κανόνες σχετικά με: 
α) την αντικατάσταση και μείωση της χρήσης ζώων 

σε διαδικασίες και τη βελτίωση της εκτροφής, παροχής 
στέγης, φροντίδας και χρήσης ζώων σε διαδικασίες, 

β) την καταγωγή, εκτροφή, σήμανση των ζώων, την 
παροχή φροντίδας και στέγης και τη θανάτωσή τους, 

γ) τη λειτουργία εκτροφέων, προμηθευτών και χρη−
στών, 

δ) την αξιολόγηση και αδειοδότηση πρωτοκόλλων που 
περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων σε διαδικασίες.

2. Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις όπου ζώα χρησιμοποιούνται ή προορίζονται 
να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες, ή εκτρέφονται ει−
δικά για να χρησιμοποιηθούν τα όργανα ή οι ιστοί τους 
για επιστημονικούς σκοπούς. 

Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται έως ότου 
τα ζώα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο θανατω−
θούν, δοθούν για υιοθεσία ή επιστρέψουν σε κατάλληλο 
ενδιαίτημα ή σύστημα εκτροφής.

Η εξάλειψη του πόνου, της ταλαιπωρίας, της αγωνίας 
ή της μόνιμης βλάβης με την αποτελεσματική χρήση 
αναισθητικών, αναλγητικών ή άλλων μεθόδων δεν συνε−
πάγεται την εξαίρεση της χρήσης ζώου σε διαδικασίες 
από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος. 

3. Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται στα 
ακόλουθα ζώα:

α) ζώντα σπονδυλωτά ζώα πλην του ανθρώπου, συ−
μπεριλαμβανομένων: 

αα) των προνυμφών που τρέφονται ανεξάρτητα και 
ββ) των εμβρύων των θηλαστικών από το τελευταίο 

τρίτο της ανάπτυξής τους, 
β) ζώντα κεφαλόποδα.
4. Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται σε ζώα 

που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες, τα οποία βρίσκο−
νται σε προγενέστερο στάδιο ανάπτυξης από αυτό που 
αναφέρεται στην περίπτωση α) της παραγράφου 3, σε 
περίπτωση που επιτραπεί στο ζώο να ζήσει μετά από 
αυτό το στάδιο της ανάπτυξής του και αν ως αποτέ−
λεσμα των εφαρμοζόμενων διαδικασιών το ζώο είναι 
πιθανό να βιώσει πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη 
βλάβη αφού φτάσει σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης.
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5. Το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν εφαρμόζεται 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) μη πειραματικές γεωργικές πρακτικές,
β) μη πειραματικές κλινικές κτηνιατρικές πρακτικές,
γ) κλινικές κτηνιατρικές πρακτικές που απαιτούνται 

για την άδεια εμπορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού 
προϊόντος,

δ) πρακτικές που ακολουθούνται για σκοπούς ανα−
γνωρισμένης ζωικής παραγωγής,

ε) πρακτικές που ακολουθούνται με κύριο σκοπό να 
ταυτοποιηθεί ένα ζώο,

στ) πρακτικές που δεν ενδέχεται να προκαλέσουν 
πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη ίση ή μεγα−
λύτερη από εκείνη που προκαλεί η εισαγωγή βελόνας 
σύμφωνα με την ορθή κτηνιατρική πρακτική.

6. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη των διατάξεων της αριθ. ΔΥΓ3(α)/
ΓΠ.132979/7.3.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις 
Κοινοτικές οδηγίες στον Τομέα των Καλλυντικών» (ΦΕΚ 
Β’ 352/18.3.2005), όπως ισχύει. 

Άρθρο 2
Σκοπός − Αρμόδιες αρχές

(Άρθρα 3 και 59 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος προεδρικού δια−
τάγματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «διαδικασία»: κάθε χρήση ζώου, επεμβατική ή μη, 
για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς, 
με γνωστά ή άγνωστα αποτελέσματα, ή εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, που ενδέχεται να προκαλέσουν στο ζώο πόνο, 
ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη ίση ή μεγαλύτερη 
από εκείνη που προκαλεί η εισαγωγή βελόνας σύμφωνα 
με την ορθή κτηνιατρική πρακτική. 

Περιλαμβάνει κάθε δράση με σκοπό ή πιθανότητα να 
οδηγήσει στη γέννηση ή επώαση ζώου ή στη δημιουργία 
και διατήρηση νέας γενετικά τροποποιημένης κατηγο−
ρίας ζώων υπό αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά εξαιρείται 
η θανάτωση των ζώων αποκλειστικά για τη χρήση των 
οργάνων ή των ιστών τους.

β) «πρωτόκολλο»: ένα πρόγραμμα εργασίας που έχει 
καθορισμένο επιστημονικό σκοπό και περιλαμβάνει μία 
ή περισσότερες διαδικασίες. 

γ) «εγκαταστάσεις»: κάθε εγκατάσταση, κτίριο, κτιρι−
ακό συγκρότημα ή άλλο οίκημα, που μπορεί να περι−
λαμβάνει χώρο που δεν είναι απόλυτα περιφραγμένος 
ή στεγασμένος καθώς και κινητές εσωτερικές εγκα−
ταστάσεις. 

δ) «εκτροφέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
εκτρέφει ζώα που αναφέρονται στο παράρτημα I προ−
κειμένου να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες ή για τη 
χρήση των ιστών ή οργάνων τους για επιστημονικούς 
σκοπούς, ή για την εκτροφή άλλων ζώων κατά κύριο 
λόγο για αυτούς τους σκοπούς, για κερδοσκοπικούς ή 
μη σκοπούς.

ε) «προμηθευτής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
πλην του εκτροφέα, που προμηθεύει με ζώα προκειμέ−
νου να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες ή για τη χρήση 
των ιστών ή οργάνων τους για επιστημονικούς σκοπούς, 
για κερδοσκοπικούς ή μη σκοπούς.

στ) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί ζώα σε διαδικασίες, για κερδοσκοπικούς 
ή μη σκοπούς. 

2. Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος διατάγματος ορίζονται:

α) η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων 
και Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
ως αρμόδια κεντρική αρχή, 

β) οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρει−
ας και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας Περιφε−
ρειακής Ενότητας, ως αρμόδιες περιφερειακές αρχές 
και ως αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας, 
αντίστοιχα. 

Άρθρο 3
Αρχή της αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης

(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Οι χρήστες υποχρεούνται να εφαρμόζουν την αρχή 
της αντικατάστασης, δηλαδή όπου είναι δυνατόν, να 
χρησιμοποιούν άλλη επιστημονικά ικανοποιητική μέθοδο 
ή διαδικασία, η οποία δεν περιλαμβάνει τη χρήση ζώου.

2. Οι χρήστες υποχρεούνται να εφαρμόζουν την αρχή 
της μείωσης, δηλαδή να μειώνουν στο ελάχιστο δυ−
νατό τον αριθμό των ζώων που χρησιμοποιούνται σε 
πρωτόκολλα, χωρίς να διακυβεύονται οι σκοποί του 
πρωτοκόλλου.

3. Οι εκτροφείς, οι προμηθευτές και οι χρήστες υπο−
χρεούνται να εφαρμόζουν την αρχή της βελτίωσης, δη−
λαδή να βελτιώνουν την εκτροφή, την παροχή στέγης 
και της φροντίδας των ζώων, καθώς και τις μεθόδους 
που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες, έτσι ώστε να εξα−
λείφεται ή να μειώνεται στο ελάχιστο κάθε πιθανός 
πόνος, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη των ζώων.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται ως προς 
την επιλογή των μεθόδων, σύμφωνα με το άρθρο 12.

Άρθρο 4
Σκοπός των διαδικασιών

(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

Οι διαδικασίες μπορούν να εκτελούνται μόνο για τους 
ακόλουθους σκοπούς: 

α) βασική έρευνα,
β) μεταγραφική ή εφαρμοσμένη έρευνα με οποιονδή−

ποτε από τους παρακάτω στόχους: 
αα) αποφυγή, πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία ασθε−

νειών, κακής κατάστασης υγείας ή άλλων ανωμαλιών, 
ή των επιπτώσεών τους σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά, 

ββ) εκτίμηση, ανίχνευση, ρύθμιση ή τροποποίηση των 
συνθηκών φυσιολογίας σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά, 

γγ) την ευζωία των ζώων και βελτίωση των συνθηκών 
παραγωγής των ζώων που εκτρέφονται για γεωργικούς 
σκοπούς, 

γ) για οποιονδήποτε από τους σκοπούς της περί−
πτωσης β) ως προς την ανάπτυξη, παρασκευή ή δοκιμή 
της ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας 
φαρμάκων, τροφίμων και ζωοτροφών, καθώς και άλλων 
ουσιών ή προϊόντων, 

δ) προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με γνώμονα 
την υγεία ή την ευζωία ανθρώπων και ζώων, 

ε) έρευνα με σκοπό την προστασία των ειδών, 
στ) ανώτερη εκπαίδευση ή κατάρτιση για την από−

κτηση, διατήρηση ή βελτίωση των επαγγελματικών 
δεξιοτήτων, 

ζ) ιατροδικαστικές έρευνες.
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Άρθρο 5
Μέθοδοι θανάτωσης

(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Οι εκτροφείς, οι προμηθευτές και οι χρήστες εξα−
σφαλίζουν ότι τα ζώα θανατώνονται με τον ελάχιστο 
πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία.

2. Οι εκτροφείς, οι προμηθευτές και οι χρήστες εξα−
σφαλίζουν ότι τα ζώα θανατώνονται στις εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις τους, από κατάλληλα εκπαιδευμένο 
πρόσωπο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.

Ωστόσο, σε περίπτωση έρευνας που πραγματοποι−
είται στο φυσικό περιβάλλον, ένα ζώο μπορεί να θα−
νατωθεί έξω από μια εγκεκριμένη εγκατάσταση, από 
αρμόδιο πρόσωπο κατάλληλα εκπαιδευμένο σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.

3. Τα είδη των ζώων που καλύπτονται από το Πα−
ράρτημα IV, θανατώνονται με την κατάλληλη μέθοδο 
θανάτωσης, όπως ορίζεται σε αυτό. 

4. Οι αρμόδιες περιφερειακές αρχές που χορηγούν 
την άδεια του πρωτοκόλλου, δύνανται να εγκρίνουν 
εξαιρέσεις από την απαίτηση της παραγράφου 3 μετά 
από θετική αξιολόγηση της επιτροπής αξιολόγησης των 
πρωτοκόλλων του άρθρου 37, προκειμένου:

α) να επιτραπεί η χρήση άλλης μεθόδου, με την προϋ−
πόθεση ότι υπάρχει έγγραφη επιστημονική τεκμηρίωση 
ότι η προτεινόμενη μέθοδος είναι εξίσου μη βάναυση, ή 

β) εφόσον, με την έγγραφη επιστημονική τεκμηρίωση 
αποδεικνύεται ότι ο σκοπός της διαδικασίας δεν μπορεί 
να επιτευχθεί με τη χρήση μεθόδου θανάτωσης όπως 
ορίζεται στο Παράρτημα ΙV.

5. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν ισχύουν στις περιπτώσεις 
όπου ένα ζώο πρέπει να θανατωθεί σε συνθήκες έκτα−
κτης ανάγκης για λόγους ευζωίας των ζώων, δημόσιας 
υγείας, δημόσιας ασφάλειας, υγείας των ζώων ή για 
περιβαλλοντικούς λόγους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΖΩΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 6
Απειλούμενα είδη

(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Δείγματα από τα απειλούμενα είδη που παρατί−
θενται στο Παράρτημα A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
338/97 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την 
προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με 
τον έλεγχο του εμπορίου τους, που δεν εμπίπτουν στις 
παρεκκλίσεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 του ανωτέρω 
κανονισμού, δεν χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες, με 
εξαίρεση τις διαδικασίες εκείνες οι οποίες πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η διαδικασία έχει έναν από τους σκοπούς που ανα−
φέρονται στο άρθρο 4 περίπτωση β) υποπερίπτωση αα), 
γ) ή ε) του παρόντος διατάγματος,

β) υπάρχει έγγραφη επιστημονική τεκμηρίωση του 
χρήστη, η οποία έχει εγκριθεί από την επιτροπή αξιολό−
γησης των πρωτοκόλλων του άρθρου 37, ότι ο σκοπός 
της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση 
άλλων ειδών από αυτά που παρατίθενται στο ανωτέρω 
Παράρτημα.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα είδη πρω−
τευόντων θηλαστικών πλην του ανθρώπου.

Άρθρο 7
Πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, δείγματα 
πρωτευόντων πλην του ανθρώπου δεν χρησιμοποιού−
νται στις διαδικασίες, με εξαίρεση τις διαδικασίες εκεί−
νες οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η διαδικασία περιλαμβάνει έναν από τους σκοπούς 
που αναφέρονται:

αα) στις παραγράφους β) περίπτωση αα ή γ) του 
άρθρου 4 και εφαρμόζεται για την αποφυγή, πρόληψη, 
διάγνωση ή θεραπεία κλινικών παθήσεων που προκα−
λούν σοβαρή αναπηρία ή που απειλούν δυνητικά τη ζωή 
του ανθρώπου, ή

ββ) στις παραγράφους α) ή ε) του άρθρου 4, και
β) υπάρχει έγγραφη επιστημονική τεκμηρίωση του 

χρήστη, η οποία έχει εγκριθεί από την επιτροπή αξιο−
λόγησης των πρωτοκόλλων του άρθρου 37, ότι ο σκο−
πός της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη 
χρήση ειδών άλλων εκτός από τα πρωτεύοντα πλην 
του ανθρώπου. 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, ως πά−
θηση που προκαλεί σοβαρή αναπηρία νοείται η μείωση 
των κανονικών σωματικών ή φυσιολογικών ικανοτήτων 
του ατόμου.

2. Δείγματα πρωτευόντων πλην των ανθρώπων που 
παρατίθενται στο Παράρτημα A του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 338/1997 και που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ−
μογής του άρθρου 7 παρ. 1 του ανωτέρω Κανονισμού, 
δεν χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες, με εξαίρεση τις 
διαδικασίες εκείνες οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) η διαδικασία περιλαμβάνει έναν από τους σκοπούς 
που αναφέρονται:

αα) στις παραγράφους β) περίπτωση αα) ή γ) του 
άρθρου 4 και εφαρμόζεται για την αποφυγή, πρόληψη, 
διάγνωση ή θεραπεία κλινικών παθήσεων που προκα−
λούν σοβαρή αναπηρία ή που απειλούν δυνητικά τη ζωή 
του ανθρώπου, ή 

ββ) την παράγραφο ε) του άρθρου 4, και 
β) υπάρχει έγγραφη επιστημονική τεκμηρίωση του 

χρήστη, η οποία έχει εγκριθεί από την επιτροπή αξιολό−
γησης των πρωτοκόλλων του άρθρου 37, ότι ο σκοπός 
της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση 
άλλων ειδών εκτός από τα πρωτεύοντα θηλαστικά πλην 
του ανθρώπου και με τη χρήση ειδών που δεν παρατί−
θενται στο ανωτέρω Παράρτημα. 

3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, οι αν−
θρωποειδείς πίθηκοι δεν χρησιμοποιούνται σε διαδι−
κασίες, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της ρήτρας 
διασφάλισης της παραγράφου 2 του άρθρου 49. 

Άρθρο 8
(Άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

Ζώα που έχουν συλληφθεί και απομακρυνθεί από 
την άγρια φύση 

1. Στις διαδικασίες δεν χρησιμοποιούνται ζώα που 
έχουν συλληφθεί και απομακρυνθεί από την άγρια φύση. 

2. Η αρμόδια περιφερειακή αρχή που χορηγεί την 
άδεια του πρωτοκόλλου, δύναται να εγκρίνει εξαιρέσεις 
από την παράγραφο 1, μετά από έγκριση της έγγραφης 
επιστημονικής τεκμηρίωσης του χρήστη, από την επι−
τροπή αξιολόγησης των πρωτοκόλλων του άρθρου 37, 
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ότι ο σκοπός της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί 
με τη χρήση ενός ζώου το οποίο έχει εκτραφεί για 
χρήση σε διαδικασίες. 

3. Η σύλληψη ζώων από την άγρια φύση πραγματο−
ποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο πρόσωπο του 
άρθρου 22, ώστε οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι να μην 
προκαλούν στα ζώα πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη 
βλάβη που μπορούν να αποφευχθούν.

Όταν διαπιστώνεται κατά ή μετά τη σύλληψη, ότι το 
ζώο είναι τραυματισμένο ή βρίσκεται σε άσχημη κατά−
σταση υγείας, εξετάζεται από κτηνίατρο και λαμβάνονται 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας αυτού. 

Η αρμόδια περιφερειακή αρχή που χορηγεί την άδεια 
του πρωτοκόλλου, δύναται να εγκρίνει εξαιρέσεις από 
τις απαιτήσεις για την εφαρμογή μεθόδων προς ελα−
χιστοποίηση της ταλαιπωρίας των ζώων, μετά από 
έγκριση της επιστημονικής τεκμηρίωσης του χρήστη, 
από την επιτροπή αξιολόγησης των πρωτοκόλλων του 
άρθρου 37. 

Άρθρο 9
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

Ζώα που εκτρέφονται για χρήση σε διαδικασίες

1. Οι χρήστες χρησιμοποιούν σε διαδικασίες, τα ζώα 
που ανήκουν στα είδη του Παραρτήματος I, μόνο στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εν λόγω ζώα έχουν 
εκτραφεί για χρήση σε διαδικασίες.

Κατ’ εξαίρεση από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο 
Παράρτημα II, οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων χρήσης, 
διασφαλίζουν ότι τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου τα 
οποία παρατίθενται στο ανωτέρω Παράρτημα, χρησιμο−
ποιούνται σε διαδικασίες μόνο στις περιπτώσεις όπου 
γεννήθηκαν από πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου, τα 
οποία έχουν εκτραφεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας ή προ−
έρχονται από αυτοδύναμους εκτρεφόμενους πληθυσμούς.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «αυτοδύνα−
μος εκτρεφόμενος πληθυσμός» νοείται η αποικία στην 
οποία τα ζώα εκτρέφονται μόνο εντός αυτής ή προέρ−
χονται από άλλες αποικίες αλλά δεν έχουν συλληφθεί 
από την άγρια φύση και όπου τα ζώα φυλάσσονται 
κατά τρόπο που να διασφαλίζει την εξοικείωσή τους 
με τον άνθρωπο.

Σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφε−
ρόμενους φορείς, η Επιτροπή διεξάγει μελέτη σκοπι−
μότητας, στην οποία περιλαμβάνεται αξιολόγηση ως 
προς την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, όσον 
αφορά την απαίτηση του δευτέρου εδαφίου. Η μελέτη 
θα δημοσιευθεί το αργότερο στις 10 Νοεμβρίου 2017 
και θα συνοδεύεται, εφόσον χρειάζεται, από προτάσεις 
για τροποποιήσεις του παραρτήματος II.

2. Η αρμόδια κεντρική αρχή μετά από εισήγηση της 
αρμόδιας περιφερειακής αρχής που χορηγεί την άδεια 
του πρωτοκόλλου, δύναται να εγκρίνει εξαιρέσεις από 
την παράγραφο 1, μετά από έγκριση της επιστημονικής 
τεκμηρίωσης του χρήστη από την επιτροπή αξιολόγη−
σης των πρωτοκόλλων του άρθρου 37. 

Άρθρο 10
(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

Αδέσποτα ζώα ή επανελθόντα στην ημιάγρια
κατάσταση

1. Στις διαδικασίες δεν χρησιμοποιούνται αδέσποτα 
ζώα ή επανελθόντα στην ημιάγρια κατάσταση.

2. Η αρμόδια περιφερειακή αρχή που χορηγεί την άδεια 
του πρωτοκόλλου, δύναται μετά από έγκριση της επι−
τροπής αξιολόγησης των πρωτοκόλλων του άρθρου 37, 
να εγκρίνει εξαιρέσεις από την παράγραφο 1, μόνο εάν:

α) υπάρχει επιτακτική ανάγκη διεξαγωγής μελετών 
ως προς την υγεία και την ευζωία των ζώων αυτών ή 
λόγω σοβαρών απειλών κατά του περιβάλλοντος ή της 
υγείας των ανθρώπων ή των ζώων και

β) υπάρχει έγγραφη επιστημονική τεκμηρίωση του 
χρήστη, ότι ο σκοπός της διαδικασίας μπορεί να επιτευ−
χθεί μόνο με τη χρήση ήμερων ειδών αδέσποτων ζώων 
ή επανελθόντων στην ημιάγρια κατάσταση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 11
Διαδικασίες

(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Οι χρήστες εκτελούν τις διαδικασίες στις εγκατα−
στάσεις τους.

Η αρμόδια περιφερειακή αρχή που χορηγεί την άδεια 
του πρωτοκόλλου, δύναται να εγκρίνει εξαιρέσεις από 
το πρώτο εδάφιο, μετά από έγκριση της επιστημονικής 
τεκμηρίωσης του χρήστη από την επιτροπή αξιολόγη−
σης του πρωτοκόλλου του άρθρου 37.

2. Οι διαδικασίες εκτελούνται μόνο στα πλαίσια ενός 
πρωτοκόλλου.

Άρθρο 12
Επιλογή της μεθόδου

(Άρθρο 13 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων εθνικών διατάξεων 
που απαγορεύουν ορισμένους τύπους μεθόδων, οι χρή−
στες υποχρεούνται να μην εκτελούν μια διαδικασία, αν η 
νομοθεσία της Ένωσης αναγνωρίζει κάποια άλλη μέθοδο 
ή στρατηγική δοκιμή, που επιτυγχάνει το επιθυμητό απο−
τέλεσμα χωρίς να περιλαμβάνει τη χρήση ζώντος ζώου.

2. Αν πρέπει να γίνει επιλογή μεταξύ διαδικασιών, επι−
λέγονται εκείνες που πληρούν στο μεγαλύτερο βαθμό 
τις ακόλουθες απαιτήσεις, δηλαδή: 

α) χρήση του ελάχιστου δυνατού αριθμού ζώων, 
β) χρήση ζώων που έχουν ικανότητα να βιώνουν τον 

πόνο, την ταλαιπωρία, την αγωνία ή τη μόνιμη βλάβη 
στο μικρότερο δυνατό βαθμό, 

γ) προκαλούν στον ελάχιστο δυνατό βαθμό πόνο, τα−
λαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη 

και έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να αποφέ−
ρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

3. Ο θάνατος ως καταληκτικό σημείο σε μια διαδικα−
σία αποφεύγεται κατά το δυνατόν και αντικαθίσταται 
από πρώιμα μη βάναυσα καταληκτικά σημεία. Εφόσον 
ο θάνατος ως καταληκτικό σημείο είναι αναπόφευκτος, 
η διαδικασία σχεδιάζεται έτσι ώστε:

α) να προκαλεί το θάνατο όσο το δυνατό λιγότερων 
ζώων και

β) να μειώνεται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό η διάρ−
κεια και η ένταση της ταλαιπωρίας του ζώου και στο 
μέτρο του δυνατού, ο θάνατος να είναι ανώδυνος. 

Άρθρο 13
Αναισθητοποίηση

(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Οι χρήστες υποχρεούνται, εκτός εάν κρίνεται ασύμ−
βατο, να εκτελούν τις διαδικασίες υπό γενική ή με τοπι−
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κή αναισθησία και να χρησιμοποιούν αναλγητικά φάρ−
μακα ή άλλη κατάλληλη μέθοδος για να προκαλείται ο 
ελάχιστος δυνατός αναπόφευκτος πόνος, ταλαιπωρία 
ή αγωνία.

Οι διαδικασίες που προκαλούν σοβαρές βλάβες που 
μπορεί να οδηγήσουν σε έντονο πόνο διεξάγονται μόνο 
με αναισθητοποίηση.

2. Όταν λαμβάνεται απόφαση ως προς την καταλλη−
λότητα χρήσης αναισθησίας, λαμβάνονται υπόψη τα 
κατωτέρω:

α) εάν η αναισθησία κρίνεται πιο τραυματική για το 
ζώο από τη διαδικασία αυτή καθεαυτή, και

β) εάν η αναισθησία δεν είναι συμβατή με το σκοπό 
της διαδικασίας.

3. Οι χρήστες δεν χορηγούν στα ζώα κανένα φάρμακο 
που να σταματά ή να περιορίζει την εκδήλωση πόνου, 
χωρίς ικανοποιητικό επίπεδο αναισθησίας ή αναλγη−
σίας.

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η έγκριση της 
έγγραφης επιστημονικής τεκμηρίωσης του χρήστη, 
από την επιτροπή αξιολόγησης του πρωτοκόλλου του 
άρθρου 37, συνοδευόμενη από τις λεπτομέρειες της 
αναισθητικής ή αναλγητικής αγωγής. 

4. Σε ένα ζώο, στο οποίο μπορεί να προκληθεί πόνος 
μετά το πέρας της δράσης της αναισθησίας, χορηγού−
νται προληπτικά και μετεγχειρητικά αναλγητικά ή εφαρ−
μόζονται άλλες κατάλληλες μέθοδοι για την ανακούφιση 
του πόνου, με την προϋπόθεση ότι αυτή η αγωγή είναι 
συμβατή με το σκοπό της διαδικασίας.

5. Μόλις επιτευχθεί ο σκοπός της διαδικασίας, λαμ−
βάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να μειωθεί η ταλαι−
πωρία του ζώου.

Άρθρο 14
Κατάταξη της δριμύτητας των διαδικασιών

(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Οι χρήστες προβαίνουν στην κατάταξη της δριμύ−
τητας όλων των διαδικασιών, με τους χαρακτηρισμούς 
«χωρίς ανάνηψη», «ήπια», «μέτρια» ή «βαριά», κατά πε−
ρίπτωση, βάσει των κριτηρίων κατάταξης του Παραρ−
τήματος VII. Η κατάταξη εγκρίνεται από την επιτροπή 
αξιολόγησης του έργου του άρθρου 37, κατά την αξιο−
λόγηση του πρωτοκόλλου. 

2. Με την επιφύλαξη της χρήσης της ρήτρας διασφά−
λισης του άρθρου 49 παράγραφος 3, οι χρήστες δεν 
εφαρμόζουν διαδικασία, εφόσον αυτή συνεπάγεται βαρύ 
πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία που ενδέχεται να αποβεί 
μακράς διάρκειας και δεν μπορεί να βελτιωθεί. 

Άρθρο 15
(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

Επαναχρησιμοποίηση

1. Η αρμόδια περιφερειακή αρχή μπορεί να επιτρέψει 
την επαναχρησιμοποίηση σε μια νέα διαδικασία, των 
ζώων του άρθρου 1 που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε 
μία ή περισσότερες διαδικασίες, παρόλο που είναι δυ−
νατόν να χρησιμοποιηθεί ένα διαφορετικό ζώο το οποίο 
δεν έχει υποβληθεί μέχρι τότε σε καμία διαδικασία, 
μόνο εφόσον:

α) οι προηγούμενες διαδικασίες που έχουν εφαρμο−
στεί στα ζώα έχουν χαρακτηριστεί, ως προς την πραγ−
ματική δριμύτητα, σύμφωνα με το άρθρο 14 ως «ήπιες» 
ή «μέτριες» και αναγράφονται ως τέτοιες στην άδεια 
του έργου, 

β) υπάρχει έγγραφη κτηνιατρική γνώμη, με την οποία 
βεβαιώνεται ότι η γενική κατάσταση της υγείας και 
της ευζωίας του ζώου, έχουν αποκατασταθεί πλήρως, 

γ) η επικείμενη διαδικασία, στην οποία προβλέπεται 
η επαναχρησιμοποίηση του ζώου, κατατάσσεται από 
τον χρήστη, ως «ήπια», «μέτρια» ή «χωρίς ανάνηψη», και 

δ) υπάρχει έγκριση της επιτροπής αξιολόγησης του 
πρωτοκόλλου του άρθρου 37, η οποία συνεκτιμά τη 
συνολική εμπειρία ζωής του ζώου. 

2. Σε έκτακτες περιπτώσεις, κατά παρέκκλιση της 
περίπτωσης α) της παραγράφου 1, όταν ένα ζώο έχει 
χρησιμοποιηθεί σε διαδικασία που η δριμύτητα της κα−
τατάσσεται σε «βαριά», η αρμόδια περιφερειακή αρχή 
μπορεί να εγκρίνει την επαναχρησιμοποίηση του ζώου, 
εφόσον έχει λάβει έγγραφη γνωμοδότηση του κτηνι−
άτρου της εγκατάστασης, με τα αποτελέσματα της 
εξέτασης του ζώου τα οποία συναινούν στην επαναχρη−
σιμοποίησή του, και το ζώο δεν χρησιμοποιείται πάνω 
από μια φορά μετά την υποβολή του σε διαδικασία που 
προκαλεί έντονο πόνο, αγωνία ή ανάλογη ταλαιπωρία. 

Άρθρο 16
Ολοκλήρωση της διαδικασίας

(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Μια διαδικασία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν 
δεν απομένουν να γίνουν άλλες παρατηρήσεις για αυτήν 
ή εάν πρόκειται για τη δημιουργία μιας νέας γενετικά 
τροποποιημένης κατηγορίας ζώων, όταν έχει παύσει η 
παρατήρηση των απογόνων ή δεν αναμένεται να προ−
καλέσει πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη ίση 
ή μεγαλύτερη από εκείνη που προκαλεί η εισαγωγή 
μιας βελόνας.

2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο υπεύθυνος 
κτηνίατρος του άρθρου 24, αποφασίζει αν το ζώο θα 
διατηρηθεί ζωντανό. Ένα ζώο θανατώνεται, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 και το Παράρτημα IV, αν εκτιμάται ότι 
θα συνεχίσει να βιώνει μέτριο ή έντονο πόνο ή αγωνία 
ή μόνιμη βλάβη. 

3. Αν ζώο πρόκειται να διατηρηθεί ζωντανό, του πα−
ρέχεται φροντίδα και στέγη που είναι κατάλληλες για 
την κατάσταση της υγείας του.

Άρθρο 17
Κοινή χρήση οργάνων και ιστών

(Άρθρο 18της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

Στα πλαίσια της προσπάθειας μείωσης του αριθμού 
των χρησιμοποιούμενων ζώων για επιστημονικούς σκο−
πούς, οι χρήστες φροντίζουν, κατά περίπτωση, ώστε να 
διευκολύνεται η εφαρμογή προγραμμάτων για την κοινή 
χρήση οργάνων και ιστών των ζώων που θανατώνονται.

Άρθρο 18
Απελευθέρωση και επιστροφή των ζώων στο αρχικό 

τους περιβάλλον
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

Η αρμόδια περιφερειακή αρχή μπορεί, μετά από σύμ−
φωνη γνώμη της Επιτροπής παρακολούθησης και γνω−
μοδότησης για την ευζωία των ζώων του άρθρου 25, 
να επιτρέψει στους κατόχους άδειας πρωτοκόλλων, να 
επιστρέψουν τα ζώα που χρησιμοποιούνται ή προορί−
ζονται να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες, στο αρχικό 
τους περιβάλλον ή σε κατάλληλο βιότοπο ή σε σύστημα 
εκτροφής κατάλληλο για το είδος, εφόσον:
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α) η κατάσταση της υγείας του ζώου το επιτρέπει, 
β) δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, την 

υγεία του ζώου ή το περιβάλλον, και
γ) έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για τη διαφύ−

λαξη της ευζωίας του ζώου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ενότητα 1
Απαιτήσεις για τους εκτροφείς, τους προμηθευτές 

και τους χρήστες

Άρθρο 19
Αδειοδότηση των εκτροφέων, προμηθευτών και

χρηστών
(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων εκτροφής, προ−
μήθειας και χρήσης, λαμβάνουν άδεια λειτουργίας των 
εγκαταστάσεών τους, από την αρμόδια περιφερειακή 
αρχή της Περιφέρειας στην οποία πρόκειται να ασκή−
σουν τις δραστηριότητές τους, διάρκειας πέντε (5) ετών. 
Μετά τη λήξη της ισχύος της άδειας, ο ενδιαφερόμενος 
μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση για άδεια λειτουρ−
γίας των εγκαταστάσεών του, συνοδευόμενη από τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 2. 

Η άδεια χορηγείται μόνο εφόσον πληρούνται οι απαι−
τήσεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Με την 
άδεια χορηγείται και κωδικός έγκρισης της εγκατάστα−
σης, ο οποίος, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης, 
έχει την εξής μορφή: EL−Κωδικός, Νομού−BIObr/sup/exp− 
Αύξων Αριθμός Καταχώρησης στο μητρώο. 

2. Η χορήγηση της άδειας, πραγματοποιείται μετά 
από αίτηση των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων, 
ή των νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων, 
στην αρμόδια περιφερειακή αρχή, η οποία τηρεί αρχείο 
στο οποίο καταχωρίζεται κάθε είδος εγκατάστασης. 

Η αίτηση συνοδεύεται από:
α) τη λεπτομερή περιγραφή των χώρων, με κάτοψη 

αυτών, 
β) τη λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού των εγκα−

ταστάσεων,
γ) τα στοιχεία του/των υπεύθυνου/ων της εγκατά−

στασης, για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 
διατάξεις του παρόντος,

δ) τα στοιχεία του/των προσώπου/ων των άρθρων 23 
παράγραφος 1 και 24,

ε) τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης και κατάρτισης του/
των προσώπου/ων των περιπτώσεων γ) και δ),

στ) υπεύθυνη δήλωση του/των προσώπου/ων των πε−
ριπτώσεων γ) και δ), ότι πληρούν τις απαιτήσεις των 
άρθρων 22, 23 και 24, κατά περίπτωση, 

ζ) τα στοιχεία των μελών της επιτροπής του άρθρου 
25, 

η) το είδος ή τα είδη των ζώων,
θ) υπόδειγμα του μορφότυπου και του τρόπου κατα−

γραφής των αρχείων ζώων του άρθρου 29, 
3. α) Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της 

αίτησης του ενδιαφερομένου, η αρμόδια περιφερειακή 
αρχή, διενεργεί επιτόπιο έλεγχο των εγκαταστάσεων, 
και συντάσσει έκθεση ελέγχου, αντίγραφο της οποίας 
κοινοποιείται, με αποδεικτικό παραλαβής, στον/στους 
υπεύθυνο/ους της εγκατάστασης. 

β) Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας περιφερειακής αρ−
χής, εκδίδει απόφαση χορήγησης της άδειας λειτουργί−
ας της εγκατάστασης, στην οποία αναγράφονται υπο−
χρεωτικά, ο αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης, καθώς 
και τα στοιχεία του/των υπεύθυνου/ων ατόμου/ων της 
εγκατάστασης, για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις 
του παρόντος και του/των προσώπου/ων των άρθρων 23 
παράγραφος 1 και 24. Αντίγραφο της απόφασης κοινο−
ποιείται στην αρμόδια κεντρική αρχή και στην αρμόδια 
αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 

4. Η ανανέωση της άδειας, πριν το πέρας της πεντα−
ετίας, απαιτείται για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή 
της δομής ή της λειτουργίας της εγκατάστασης του 
εκτροφέα, του προμηθευτή ή του χρήστη που μπορεί 
να επηρεάσει αρνητικά την ευζωία των ζώων. Για τη 
χορήγηση της ανανέωσης της άδειας, ο υπεύθυνος της 
εγκατάστασης υποβάλλει αίτηση ανανέωσής της, συνο−
δευόμενη από τα δικαιολογητικά που σχετίζονται με την 
αλλαγή της δομής ή της λειτουργίας της εγκατάστασης, 
στην αρμόδια περιφερειακή αρχή, η οποία προβαίνει εκ 
νέου σε επιτόπιο έλεγχο, εντός δέκα (10) εργασίμων 
ημερών από την υποβολή της, για να εξακριβώσει την 
αλλαγή της δομής ή της λειτουργίας εγκατάστασης. 
Κατόπιν, ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης 
β) της παραγράφου 3. 

5. Ο υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφω−
σης προς τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούται να 
ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια περιφερειακή αρχή, 
για τυχόν αποχώρησή του από την εγκατάσταση ένα 
μήνα πριν από την πραγματοποίησή της καθώς και για 
τα στοιχεία του αντικαταστάτη του. 

6. Ο υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφω−
σης προς τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούται να 
ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια περιφερειακή αρχή, 
εντός ενός μηνός, για τις τυχόν αλλαγές του/των προ−
σώπου/ων των άρθρων 23 παράγραφος 1 και 24, καθώς 
και για τα στοιχεία αυτών. 

Άρθρο 20
Αναστολή και ανάκληση άδειας

(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. α) Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος της εγκατάστα−
σης εκτροφής, προμήθειας και χρήσης δεν τηρεί πλέον 
τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος, η αρμόδια 
περιφερειακή αρχή τον ενημερώνει εγγράφως, για τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να λάβει, 
εντός οριζομένου χρονικού διαστήματος, για να εξα−
σφαλίσει την ευζωία των ζώων που στεγάζονται και 
διατηρούνται στις εγκαταστάσεις του. Σε περίπτωση 
που ο υπεύθυνος της εγκατάστασης δε συμμορφωθεί 
εντός του οριζομένου χρονικού διαστήματος, η αρμόδια 
περιφερειακή αρχή, με απόφασή της, η οποία κοινοποι−
είται και στην αρμόδια κεντρική αρχή και στην αρμόδια 
αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, αναστέλ−
λει την άδεια του άρθρου 19, θέτοντας νέα προθεσμία 
εντός της οποίας οφείλει ο υπεύθυνος να λάβει τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, για να εξασφαλίσει την 
ευζωία των ζώων που στεγάζονται και διατηρούνται στις 
εγκαταστάσεις τους. 

β) Σε περίπτωση που δεν επέλθει συμμόρφωση ούτε 
εντός της νέας οριζόμενης προθεσμίας, η αρμόδια πε−
ριφερειακή αρχή, με απόφασή της, η οποία κοινοποιεί−
ται και στην αρμόδια κεντρική αρχή και στην αρμόδια 
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αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ανακαλεί 
την άδεια του άρθρου 19. 

2. Στην περίπτωση που ανασταλεί ή ανακληθεί η 
άδεια, η αρμόδια περιφερειακή αρχή, απαιτεί από τον 
υπεύθυνο της εγκατάστασης να λάβει και να ανακοι−
νώσει εγγράφως σε αυτήν, τα κατάλληλα μέτρα που 
διασφαλίζουν ότι η αναστολή ή η ανάκληση της άδειας 
δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ευζωία των ζώων 
που στεγάζονται στην εγκατάσταση.

Άρθρο 21
Απαιτήσεις για τους χώρους και τον εξοπλισμό των 

εγκαταστάσεων
(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Οι εγκαταστάσεις που έχουν λάβει την άδεια του άρ−
θρου 19, διαθέτουν κατάλληλους χώρους και εξοπλισμό 
για τα είδη των ζώων που στεγάζονται σε αυτούς και, 
σε περίπτωση που διενεργούνται διαδικασίες, για την 
εκτέλεση των διαδικασιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Παραρτήματος III του άρθρου 54.

2. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η μέθοδος λειτουρ−
γίας των χώρων και του εξοπλισμού της παραγράφου 
1, διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες εκτελούνται όσο το 
δυνατόν πιο αποτελεσματικά, και αποσκοπούν στην 
επίτευξη αξιόπιστων αποτελεσμάτων με τη χρήση του 
ελάχιστου δυνατού αριθμού ζώων και προκαλώντας 
τους τον ελάχιστο δυνατό πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή 
μόνιμη βλάβη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρ−
τήματος III του άρθρου 54.

Άρθρο 22
Επάρκεια του προσωπικού

(Άρθρο 23 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Οι εγκαταστάσεις εκτροφής, προμήθειας και χρήσης 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθμό προσωπικού. 

2. Το προσωπικό της παραγράφου 1 των εγκαταστάσε−
ων των εκτροφέων, των προμηθευτών και των χρηστών 
πρέπει να έχει λάβει κατάλληλη πρακτική κατάρτιση 
και θεωρητική εκπαίδευση, πριν από την εκτέλεση των 
ακόλουθων λειτουργιών:

α) εκτέλεση διαδικασιών επί ζώων, 
β) σχεδιασμός διαδικασιών και πρωτοκόλλων,
γ) φροντίδα των ζώων, και 
δ) θανάτωση των ζώων.
Τα πρόσωπα που εκτελούν τη λειτουργία της πε−

ρίπτωσης β) πρέπει να έχουν λάβει ειδικές οδηγίες 
σε επιστημονικό πεδίο σχετικό με την εργασία που 
αναλαμβάνουν και να έχουν γνώσεις σχετικές με το 
χειρισμό και τη φροντίδα των ειδών των ζώων που 
χρησιμοποιούνται. 

Το προσωπικό που ασκεί τα καθήκοντα των περιπτώ−
σεων α), γ) ή δ), είναι υπό επιτήρηση του υπευθύνου 
της εγκατάστασης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
αυτών, έως ότου επιδείξει την απαιτούμενη επάρκεια.

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων καθορίζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Παραρτήματος V του άρθρου 54, οι ελάχιστες απαι−
τήσεις όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και 
τις απαιτήσεις για την απόκτηση, διατήρηση και επίδειξη 
της απαιτούμενης επάρκειας για τα καθήκοντα της πα−
ραγράφου 2. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, 
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έγκρισης των φορέων 
που πραγματοποιούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

για την απόκτηση, διατήρηση και επίδειξη της απαιτού−
μενης επάρκειας για τα καθήκοντα της παραγράφου 
2, καθώς και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων και 
των εκπαιδευτών. 

Άρθρο 23
Ειδικές απαιτήσεις για το προσωπικό
(Άρθρο 24 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων εκτροφής, προ−
μήθειας και χρήσης: 

α) είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της ευζωίας και 
φροντίδας των ζώων στην εγκατάσταση,

β) διασφαλίζουν ότι το προσωπικό που ασχολείται με 
τα ζώα έχει πρόσβαση στις ειδικές πληροφορίες, σχετι−
κά με τα είδη που στεγάζονται στην εγκατάσταση, και 

γ) είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι το προσω−
πικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο, 
εκπαιδεύεται συνεχώς και επιβλέπεται έως ότου επι−
δείξει την απαιτούμενη επάρκεια.

2. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων χρήσης, οι οποίοι 
έχουν οριστεί υπεύθυνοι για τη συνολική υλοποίηση του 
πρωτοκόλλου και τη συμμόρφωση αυτού προς τους 
όρους της αδειοδότησής του, διασφαλίζουν ότι:

α) οποιαδήποτε διαδικασία κατά την οποία προκα−
λείται περιττός πόνος, ταλαιπωρία, αγωνία ή διαρκής 
βλάβη σε ζώο διακόπτεται, και 

β) τα πρωτόκολλα εκτελούνται σύμφωνα με τους 
όρους της αδειοδότησής τους ή σύμφωνα με την αίτη−
ση του άρθρου 41 ή σύμφωνα με οποιαδήποτε απόφαση 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, λαμβάνονται και 
καταγράφονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, εντός 
του οριζομένου, από αυτή, χρονικού διαστήματος. 

3. Με την επιφύλαξη τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστου, ως 
υπεύθυνος της εγκατάστασης εκτροφής, προμήθειας 
και χρήσης μπορεί να ορίζεται ο υπεύθυνος κτηνίατρος 
του άρθρου 24.

Άρθρο 24
Υπεύθυνος κτηνίατρος

(Άρθρο 25 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Οι εκτροφείς, οι προμηθευτές και οι χρήστες δια−
θέτουν στις εγκαταστάσεις τους υπεύθυνο κτηνίατρο, 
εξειδικευμένο στην ιατρική των ζώων εργαστηρίου, επι−
φορτισμένο με συμβουλευτικά καθήκοντα σχετικά με 
την ευζωία και μεταχείριση των ζώων. 

2. Η εξειδίκευση του κτηνιάτρου στην ιατρική των 
ζώων εργαστηρίου, αποδεικνύεται με:

α) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενός τουλάχιστον 
έτους, στην επιστήμη και ιατρική των ζώων εργαστηρίου ή

β) διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο σχετικό με την 
ιατρική των ζώων εργαστηρίου ή 

γ) τριετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία στο 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή 

δ) την επάρκεια της παραγράφου 3 του άρθρου 22. 

Άρθρο 25
Όργανο για την ευζωία των ζώων

(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Οι εκτροφείς, οι προμηθευτές και οι χρήστες συ−
νιστούν στις εγκαταστάσεις τους επιτροπή παρακο−
λούθησης και γνωμοδότησης για την ευζωία των ζώων 
(στο εξής επιτροπή). 



1542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

2. α) Στις εγκαταστάσεις εκτροφής και προμήθειας, η 
επιτροπή, αποτελείται από: 

αα) το ή τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την ευζωία 
και τη φροντίδα των ζώων, και 

ββ) τον υπεύθυνο κτηνίατρο του άρθρου 24. 
β) Στις εγκαταστάσεις χρήσης η επιτροπή, αποτε−

λείται από:
αα) το ή τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την ευζωία 

και τη φροντίδα των ζώων, 
ββ) τον υπεύθυνο κτηνίατρο του άρθρου 24, και 
γγ) ένα μέλος από την επιστημονική κοινότητα συνα−

φούς αντικειμένου. 
3. Ο υπεύθυνος κτηνίατρος των περιπτώσεων α) και 

β) της παραγράφου 2, παρέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες στα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής. 

Άρθρο 26
Καθήκοντα της επιτροπής παρακολούθησης
και γνωμοδότησης για την ευζωία των ζώων

(Άρθρο 27 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Η επιτροπή παρακολούθησης και γνωμοδότησης για 
την ευζωία των ζώων, είναι αρμόδια για:

α) να παρέχει συμβουλές στο προσωπικό που ασχο−
λείται με τα ζώα, σε θέματα που αφορούν την ευζωία 
των ζώων σε σχέση με την απόκτηση, παροχή στέγης, 
φροντίδα και χρήση τους, 

β) να συμβουλεύει το προσωπικό σχετικά με την εφαρ−
μογή των απαιτήσεων για αντικατάσταση, μείωση και 
βελτίωση και το ενημερώνει συνεχώς για τις τεχνικές 
και επιστημονικές εξελίξεις σε σχέση με την εφαρμογή 
των απαιτήσεων αυτών, 

γ) να θεσπίζει και να επανεξετάζει εσωτερικές λει−
τουργικές διαδικασίες σχετικά με την παρακολούθηση, 
υποβολή εκθέσεων και ανάδραση, που αφορούν την 
ευζωία των ζώων τα οποία στεγάζονται ή χρησιμοποι−
ούνται στην εγκατάσταση, 

δ) να παρακολουθεί την εξέλιξη και το αποτέλεσμα 
των πρωτοκόλλων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες 
στα ζώα που χρησιμοποιούνται, και να εντοπίζει και να 
παρέχει συμβουλές ως προς στοιχεία που μπορούν να 
συμβάλουν περαιτέρω στην αντικατάσταση, μείωση και 
βελτίωση και

ε) να παρέχει συμβουλές σχετικά με τα προγράμματα 
επανένταξης, περιλαμβανομένης της κατάλληλης κοινω−
νικοποίησης των ζώων που προορίζονται για επιστροφή 
στον αρχικό βιότοπο.

2. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων εκτροφής, προ−
μήθειας και χρήσης, υποχρεούνται να τηρούν τα αρχεία 
που περιέχουν τυχόν συμβουλές από την επιτροπή, κα−
θώς και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, να φυλάσσουν 
τα αρχεία για τρία έτη τουλάχιστον και να τα διαθέτουν 
στις αρμόδιες αρχές, όταν τους ζητηθούν. 

Άρθρο 27
Στρατηγική εκτροφής για πρωτεύοντα πλην του

ανθρώπου
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

Οι εκτροφείς πρωτευόντων πλην του ανθρώπου, υπο−
χρεούνται να ακολουθούν στρατηγική για την αύξηση 
της αναλογίας των ζώων που γεννήθηκαν από τα πρω−
τεύοντα αυτά, τα οποία έχουν εκτραφεί σε συνθήκες 
αιχμαλωσίας. Η στρατηγική υποβάλλεται στην αρμόδια 
περιφερειακή αρχή, μαζί με την αίτηση για την αδειο−
δότηση του πρωτοκόλλου, του άρθρου 36. 

Άρθρο 28
Πρόγραμμα επανένταξης στο αρχικό περιβάλλον 

των ζώων
(Άρθρο 29 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

Όταν η αρμόδια περιφερειακή αρχή, εγκρίνει την επα−
νένταξη των ζώων στο αρχικό περιβάλλον, οι υπεύθυνοι 
της εγκατάστασης εκτροφής, προμήθειας και χρήσης 
από τους οποίους προέρχονται τα προς επανένταξη 
στο αρχικό περιβάλλον ζώα, ακολουθούν στρατηγική 
επανένταξης στο αρχικό περιβάλλον, η οποία διασφα−
λίζει την κοινωνικοποίηση των ζώων που επανεντάσ−
σονται. Στην περίπτωση άγριων ζώων, αναλόγως την 
περίπτωση, εφαρμόζεται πρόγραμμα επανένταξης προ 
της επιστροφής τους στο βιότοπό τους. Σε κάθε περί−
πτωση, η στρατηγική υποβάλλεται στην αρμόδια περι−
φερειακή αρχή, μαζί με την αίτηση για την αδειοδότηση 
του πρωτοκόλλου, του άρθρου 36. 

Άρθρο 29
Αρχεία ζώων

(Άρθρο 30 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων εκτροφής, προ−
μήθειας και χρήσης τηρούν στις εγκαταστάσεις τους, 
αρχεία ζώων, με τα εξής στοιχεία: 

α) τον αριθμό και το είδος των ζώων που εκτρέφονται, 
αποκτώνται, προμηθεύονται, χρησιμοποιούνται σε δια−
δικασίες, απελευθερώνονται ή επανεντάσσονται, 

β) την προέλευση των ζώων, καθώς και αν έχουν 
εκτραφεί για χρήση σε διαδικασίες, 

γ) τις ημερομηνίες απόκτησης, προμήθειας, απελευ−
θέρωσης ή επανένταξης των ζώων,

δ) από ποιον έχουν αποκτηθεί τα ζώα, 
ε) το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη των 

ζώων, 
στ) τον αριθμό και το είδος των ζώων που πέθαναν 

ή θανατώθηκαν σε κάθε εγκατάσταση. Για τα ζώα που 
πέθαναν, καταγράφεται, εφόσον είναι γνωστή, η αιτία 
του θανάτου, και

ζ) στην περίπτωση μόνο των χρηστών, τα πρωτόκολλα 
στα οποία χρησιμοποιήθηκαν τα ζώα.

2. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων εκτροφής, προ−
μήθειας και χρήσης, υποχρεούνται να τηρούν τα αρχεία 
της παραγράφου 1 για πέντε έτη τουλάχιστον, και να 
τα διαθέτουν στις αρμόδιες αρχές, όταν τους ζητηθούν.

Άρθρο 30
Πληροφορίες για σκύλους, γάτες και πρωτεύοντα 

πλην του ανθρώπου
(Άρθρο 31 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Πέραν των αρχείων ζώων του άρθρου 29, οι υπεύ−
θυνοι των εγκαταστάσεων εκτροφής, προμήθειας και 
χρήσης, τηρούν στις εγκαταστάσεις, για κάθε σκύλο, 
γάτα και πρωτεύον πλην του ανθρώπου, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

α) την ατομική του σήμανση,
β) εφόσον είναι διαθέσιμα, το τόπο και την ημερομηνία 

γέννησης,
γ) αν έχει εκτραφεί για χρήση σε διαδικασίες, και
δ) στην περίπτωση ενός πρωτεύοντος πλην του 

ανθρώπου, αν γεννήθηκε από πρωτεύοντα πλην του 
ανθρώπου, τα οποία έχουν εκτραφεί σε συνθήκες αιχ−
μαλωσίας.
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2. Κάθε σκύλος, γάτα και πρωτεύον πλην του ανθρώ−
που, διαθέτει προσωπικό ιστορικό, που συνοδεύει το 
ζώο για όσο διάστημα κρατείται για τους σκοπούς του 
παρόντος διατάγματος. Το αρχείο αυτό δημιουργείται 
κατά τη γέννηση του ζώου ή αμέσως μετά και περιέχει 
όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή, την 
υγεία και την κοινωνική συμπεριφορά του καθώς και τα 
πρωτόκολλα στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί.

3. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων εκτροφής, προ−
μήθειας και χρήσης, υποχρεούνται να τηρούν τις πληρο−
φορίες και τα αρχεία των παραγράφων 1 και 2, τουλά−
χιστον για τρία έτη μετά το θάνατο ή την επανένταξη 
του ζώου, και να τα διαθέτουν στις αρμόδιες αρχές, 
όταν τους ζητηθούν. 

Σε περίπτωση επανένταξης του ζώου, οι πληροφορίες 
του αρχείου της παραγράφου 2 σχετικά με τη υγεία και 
την κοινωνική του συμπεριφορά, το συνοδεύουν.

Άρθρο 31
Σήμανση και αναγνώριση των σκύλων, γάτων και 

των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου
(Άρθρο 32 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Κάθε σκύλος, γάτα και πρωτεύον πλην του ανθρώ−
που, που διατηρείται στις εγκαταστάσεις εκτροφής, 
προμήθειας ή χρήσης, σημαίνεται, το αργότερο κατά 
τον απογαλακτισμό, με ατομική αναγνωριστική μόνιμη 
σήμανση, κατά το λιγότερο οδυνηρό τρόπο.

2. Όταν ένας σκύλος, γάτα ή πρωτεύον πλην του αν−
θρώπου, μεταφέρεται από έναν εκτροφέα, προμηθευτή 
ή χρήστη σε έναν άλλο, πριν από τον απογαλακτισμό 
και εφόσον δεν είναι πρακτικά δυνατό να σημανθεί εκ 
των προτέρων, ο αποδέκτης πρέπει να τηρεί πλήρη 
στοιχεία, ιδίως για την ταυτότητα της μητέρας, μέχρις 
ότου το ζώο σημανθεί.

3. Όταν ένας σκύλος, γάτα ή πρωτεύον πλην του αν−
θρώπου που έχει απογαλακτιστεί, παραλαμβάνεται από 
εκτροφέα, προμηθευτή ή χρήστη, σημαίνεται μόνιμα το 
συντομότερο δυνατό, κατά το λιγότερο οδυνηρό τρόπο.

Άρθρο 32
Φροντίδα και παροχή στέγης

(Άρθρο 33 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων εκτροφής, προ−
μήθειας και χρήσης διασφαλίζουν, όσον αφορά τη φρο−
ντίδα των ζώων και την παροχή στέγης σε αυτά, ότι:

α) σε όλα τα ζώα παρέχεται στέγη, περιβάλλον χώρος, 
τροφή, νερό και φροντίδα, κατάλληλα για την υγεία και 
την ευζωία τους, 

β) ελαχιστοποιούνται τυχόν περιορισμοί του βαθμού 
ικανοποίησης των φυσιολογικών και ηθολογικών ανα−
γκών του ζώου, 

γ) οι περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες εκτρέ−
φονται, στεγάζονται ή χρησιμοποιούνται τα ζώα, ελέγ−
χονται καθημερινά, 

δ) λαμβάνονται μέτρα που διασφαλίζουν ότι τυχόν 
δυνάμενα να αποφευχθούν ελαττώματα ή πόνος, τα−
λαιπωρία, αγωνία ή διαρκής βλάβη που εντοπίζονται, 
εξαλείφονται το συντομότερο δυνατό, και

ε) τα ζώα μεταφέρονται υπό κατάλληλες συνθήκες.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι υπεύθυνοι 

των εγκαταστάσεων εκτροφής, προμήθειας και χρήσης, 
διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται τα πρότυπα φροντίδας 
και παροχής στέγης του Παραρτήματος III του άρθρου 

54, αρχής γενομένης από τις ημερομηνίες που αναφέ−
ρονται σε αυτό.

3. Η αρμόδια περιφερειακή αρχή που χορηγεί την 
άδεια του άρθρου 39, δύναται να εγκρίνει εξαιρέσεις 
από τις απαιτήσεις της περίπτωσης α) της παραγράφου 
1 ή της παραγράφου 2, για επιστημονικούς και κτηνια−
τρικούς λόγους ή για λόγους ευζωίας των ζώων, μετά 
από έγκριση της έγγραφης επιστημονικής τεκμηρίωσης 
από την επιτροπή αξιολόγησης του πρωτοκόλλου του 
άρθρου 37.

Ενότητα 2
Επιθεωρήσεις

Άρθρο 33
Επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες εθνικές αρχές

(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Η αρμόδια αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότη−
τας, πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις όλων των 
εκτροφέων, προμηθευτών και χρηστών, καθώς και των 
εγκαταστάσεών τους, για να επαληθευτεί η συμμόρ−
φωσή τους προς τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγ−
ματος.

2. Κάθε αρμόδια αρχή της παραγράφου 1, προσαρ−
μόζει τη συχνότητα των επιθεωρήσεων για κάθε εγκα−
τάσταση, βάσει της ανάλυσης των κινδύνων για κάθε 
εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη:

α) τον αριθμό και τα είδη των ζώων που στεγάζονται, 
β) το ιστορικό της συμμόρφωσης του εκτροφέα, προ−

μηθευτή ή χρήστη προς το παρόν διάταγμα, 
γ) τον αριθμό και τους τύπους των πρωτοκόλλων που 

πραγματοποιεί o σχετικός χρήστης, 
δ) οποιεσδήποτε πληροφορίες για τυχόν μη συμμόρ−

φωση.
3. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται στο ένα τρίτο, του−

λάχιστον, των χρηστών, κατά έτος, σύμφωνα με την 
ανάλυση κινδύνου της παραγράφου 2. Οι εκτροφείς, 
προμηθευτές και χρήστες πρωτευόντων θηλαστικών 
πλην του ανθρώπου, επιθεωρούνται, τουλάχιστον, μία 
φορά τον χρόνο.

4. Τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνόλου των επιθε−
ωρήσεων, διενεργείται χωρίς προειδοποίηση.

5.α) Η αρμόδια αρχή της παραγράφου 1, που πραγ−
ματοποιεί τις επιθεωρήσεις, καταρτίζει το ετήσιο πρό−
γραμμα των επιθεωρήσεων ανά εγκατάσταση στην πε−
ριοχή δικαιοδοσίας της, προσαρμοσμένο στην ανάλυση 
κινδύνου που έχει πραγματοποιήσει και σε συμμόρφωση 
με τις κατευθυντήριες αρχές του παρόντος άρθρου και 
το αποστέλλει στην αρμόδια κεντρική και περιφερειακή 
αρχή. 

β) Το ετήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει:
αα) τον κατάλογο με την επωνυμία των λειτουργού−

ντων εγκαταστάσεων εκτροφέων, προμηθευτών και 
χρηστών, αντίστοιχα, που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή δικαιοδοσίας της, 

ββ) τον κατάλογο με την επωνυμία των επιλεγέντων 
προς επιθεώρηση εγκαταστάσεων κατά κατηγορία, 

γγ) τη συχνότητα των επιθεωρήσεων ανάλογα με το 
είδος των ζώων,

δδ) την αναλογία επιθεωρήσεων που διενεργούνται 
χωρίς προειδοποίηση, 

εε) τα κριτήρια της ανάλυσης κινδύνου που χρησιμο−
ποίησε για την επιλογή των ελεγχόμενων εκτροφέων, 
προμηθευτών και χρηστών, καθώς και των εγκαταστά−
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σεών τους και έχουν εφαρμογή στην περιοχή δικαιο−
δοσίας τους.

γ) Η αρμόδια αρχή της παραγράφου 1, που πραγματο−
ποιεί τις επιθεωρήσεις, μπορεί να προβεί στην τροπο−
ποίηση του ετήσιου προγράμματος των επιθεωρήσεών 
της, ανά εγκατάσταση, στην περιοχή δικαιοδοσίας της, 
προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των 
επιθεωρήσεων ή να εκμεταλλευτεί του πόρους που έχει 
στη διάθεσή της, ενημερώνοντας την αρμόδια κεντρική 
και περιφερειακή αρχή. 

δ) Οι πραγματοποιούμενες επιθεωρήσεις τεκμηριώνο−
νται με την καταγραφή των ευρημάτων του επιτόπιου 
ελέγχου σε ειδικό κατάλογο επιθεώρησης, στον οποίο 
διατυπώνονται και τα διορθωτικά μέτρα που προτεί−
νονται από την αρμόδια περιφερειακή αρχή, καθώς και 
το χρονικό διάστημα εντός του οποίου υποχρεούται ο 
υπεύθυνος της εγκατάστασης να συμμορφωθεί. Στον 
ειδικό κατάλογο επιθεώρησης, προσδιορίζεται και το 
χρονοδιάγραμμα για την επανάληψη της επιθεώρησης 
των εγκαταστάσεων και τα μέτρα που λαμβάνονται στη 
περίπτωση μη συμμόρφωσης. Αντίγραφο του ειδικού 
καταλόγου επιθεώρησης κοινοποιείται στον υπεύθυνο 
της εγκατάστασης, με αποδεικτικό παραλαβής.

6. Τα αρχεία όλων των επιθεωρήσεων φυλάσσονται 
από την αρμόδια περιφερειακή αρχή που πραγματο−
ποιεί τις επιθεωρήσεις, αλλά και από τον ελεγχόμενο, 
τουλάχιστον, για πέντε έτη.

7. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων εκτροφής, προ−
μήθειας, χρήσης, κατά περίπτωση, υποχρεούνται να 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην εγκατάστασή τους 
των εθνικών επιθεωρητών και των επιθεωρητών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις περιπτώσεις των τακτικών 
και των απροειδοποίητων επιθεωρήσεων. 

Άρθρο 34
Έλεγχος των επιθεωρήσεων των εθνικών αρμόδιων 

αρχών
(Άρθρο 35 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή, όταν διατυπώνονται δέοντες λόγοι ανη−
συχίας, λαμβανομένης επίσης υπόψη της αναλογίας 
επιθεωρήσεων που διενεργούνται χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση, προβαίνει σε ελέγχους της υποδομής και 
της διενέργειας των εθνικών επιθεωρήσεων, στη Χώρα.

2. Η αρμόδια κεντρική αρχή, οι αρμόδιες αρχές των 
Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, στην 
περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων πραγματοποιείται 
ο έλεγχος της παραγράφου 1, παρέχουν κάθε βοήθεια 
στους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής που απαιτείται 
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η Επιτροπή 
ενημερώνει την αρμόδια κεντρική αρχή για τα αποτε−
λέσματα του ελέγχου.

3. Η αρμόδια κεντρική αρχή και οι αρμόδιες περιφε−
ρειακές αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου της παραγράφου 1.

Ενότητα 3
Απαιτήσεις για τα πρωτόκολλα

Άρθρο 35
Αδειοδότηση πρωτοκόλλων

 (Άρθρο 36 παράγραφος 1της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 41, δεν εκτελούνται 
πρωτόκολλα, χωρίς την προηγούμενη χορήγηση άδειας 

από την αρμόδια περιφερειακή αρχή. Η εκτέλεση των 
πρωτοκόλλων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους 
όρους της αδειοδότησής τους ή σύμφωνα με την αί−
τηση του άρθρου 41 ή με οποιοδήποτε απόφαση της 
αρμόδιας περιφερειακής αρχής. 

Άρθρο 36
Αίτηση αδειοδότησης πρωτοκόλλου
(Άρθρο 37 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Για τη χορήγηση άδειας πρωτοκόλλου, υποβάλλεται 
από το άτομο που είναι υπεύθυνο για αυτό, αίτηση στην 
αρμόδια περιφερειακή αρχή, συνοδευόμενη από:

α) το προτεινόμενο πρωτόκολλο, με λεπτομερές πρό−
γραμμα εργασίας,

β) τις διαδικασίες, το είδος ή τα είδη των ζώων που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, την προέλευσή τους 
καθώς και την ή τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις στις 
οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί το πρωτόκολλο,

γ) πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του Παραρ−
τήματος VI του άρθρου 54,

δ) τη μη τεχνική περίληψη του πρωτοκόλλου, 
ε) τη θετική εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του 

πρωτοκόλλου του άρθρου 37, 
στ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι είναι καθολικά 

υπεύθυνος για το πρωτόκκολο. 
2. Προκειμένου για τα έργα της παραγράφου 1 του 

άρθρου 41, η αρμόδια αρχή αδειοδότησης του πρωτο−
κόλλου, δύναται να τις εξαιρεί από την απαίτηση της 
περίπτωσης δ) της παραγράφου 1.

Άρθρο 37
Αξιολόγηση του πρωτοκόλλου

(Άρθρο 36 παράγραφος 2 και άρθρο 38 της
Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Για την αδειοδότηση των πρωτοκόλλων και την 
εκτέλεσή τους απαιτείται η προηγούμενη θετική αξιο−
λόγηση αυτών. 

2. α) Για την αξιολόγηση των πρωτοκόλλων συγκρο−
τείται σε κάθε εγκατάσταση χρήσης, με ευθύνη του 
υπεύθυνου αυτής, επιτροπή αξιολόγησης των πρωτο−
κόλλων, αποτελούμενη από:

αα) έναν επιστήμονα βιοϊατρικής έρευνας, ως πρόε−
δρο, με τον αναπληρωτή του, 

ββ) τον υπεύθυνο κτηνίατρο του άρθρου 24, με τον 
αναπληρωτή του, 

γγ) έναν βιοστατιστικολόγο, με τον αναπληρωτή του, 
β) Τα στοιχεία των τακτικών και των αναπληρωματι−

κών μελών της επιτροπής γνωστοποιούνται στην αρμό−
δια περιφερειακή αρχή, συνοδευόμενα από:

αα) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επιστη−
μονική εμπειρογνωμοσύνη τους και 

ββ) τα βιογραφικά τους σημειώματα. 
Η αρμόδια περιφερειακή αρχή, με απόφασή της εγκρί−

νει την επιτροπή. 
3. Η επιτροπή αξιολόγησης του πρωτοκόλλου, σε 

συνεδρίαση στην οποία καλείται να μετέχει και ένας 
εκπρόσωπος της αρμόδιας περιφερειακής αρχής με 
δικαίωμα ψήφου, καθώς και ο ενδιαφερόμενος ή ένας 
εκπρόσωπός του χωρίς δικαίωμα ψήφου, εξετάζει την 
αίτηση του άρθρου 36 και τα υποβαλλόμενα δικαιολο−
γητικά και εκδίδει θετική ή αρνητική αξιολόγηση για 
αυτό, την οποία αποστέλλει στην αρμόδια για την έκ−
δοση της άδειας, περιφερειακή αρχή, με κοινοποίηση 
στον αιτούντα. 
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4. Η αξιολόγηση του πρωτοκόλλου διεξάγεται με τον 
κατάλληλο για τον τύπο αυτού, βαθμό λεπτομέρειας 
και επαληθεύει ότι αυτό πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α) το πρωτόκολλο αιτιολογείται από επιστημονική 
ή εκπαιδευτική άποψη ή απαιτείται από την κείμενη 
νομοθεσία, 

β) οι σκοποί του πρωτοκόλλου δικαιολογούν τη χρήση 
ζώων, και

γ) το πρωτόκολλο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επι−
τρέπει την εκτέλεση των διαδικασιών με το λιγότερο 
βάναυσο και τον φιλικότερο δυνατό προς το περιβάλλον 
τρόπο.

5. Στη αξιολόγηση του πρωτοκόλλου, η επιτροπή της 
παραγράφου 2, συνεκτιμά ιδίως τα ακόλουθα:

α) την αξιολόγηση των στόχων του πρωτοκόλλου, 
των προβλεπόμενων επιστημονικών ωφελειών ή της 
εκπαιδευτικής του αξίας, 

β) την εκτίμηση της συμμόρφωσης του πρωτοκόλ−
λου προς την απαίτηση αντικατάστασης, μείωσης και 
βελτίωσης, 

γ) την εκτίμηση και την κατάταξη της ταξινόμησης 
της δριμύτητας των διαδικασιών, 

δ) την ανάλυση βλάβης−οφέλους του πρωτοκόλλου, 
προκειμένου να εκτιμηθεί, όπου συντρέχει λόγος, αν η 
βλάβη στα ζώα, με κριτήριο τον πόνο, την ταλαιπωρία 
και την αγωνία τους, αιτιολογείται από το προσδοκώμε−
νο αποτέλεσμα, συνεκτιμώντας δεοντολογικά ζητήματα 
που μπορούν τελικά να ωφελήσουν τον άνθρωπο, τα 
ζώα και το περιβάλλον, 

ε) την εκτίμηση τυχόν επιχειρημάτων, όπως αναφέρο−
νται στα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 και 32, κα

στ) τον προσδιορισμό του κατά πόσο και πότε πρόκει−
ται να αξιολογηθεί αναδρομικά το πρωτόκολλο.

6. Κατά την αξιολόγηση του έργου, λαμβάνεται υπόψη 
η εμπειρογνωμοσύνη, ιδίως στους τομείς:

α) της επιστημονικής χρήσης για τους οποίους πρό−
κειται να χρησιμοποιηθούν τα ζώα, περιλαμβανομένης 
της αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης του αντί−
στοιχου τομέα,

β) του πειραματικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομέ−
νων των στατιστικών στοιχείων, όπου κρίνεται σκόπιμο,

γ) της κτηνιατρικής πρακτικής στην επιστήμη των 
ζώων εργαστηρίου ή την κτηνιατρική πρακτική των 
ζώων της άγριας πανίδας, ανάλογα με την περίπτωση 
και 

δ) των συνθηκών διαβίωσης και φροντίδας, σε σχέση 
με τα είδη που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν.

7. Για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας της αξι−
ολόγησης από την επιτροπή της παραγράφου 2 και για 
να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, τα μέλη της, 
υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν 
έχουν κανένα συμφέρον ή προσωπικό όφελος από το 
υπό αξιολόγηση έργο. Το μέλος που δεν υπογράφει την 
υπεύθυνη δήλωση, αντικαθίσταται. 

8. Τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 2, υπο−
γράφουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για την 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπι−
στευτικών πληροφοριών των χρηστών. 

Άρθρο 38
Αναδρομική αξιολόγηση

(Άρθρο 39 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. H αναδρομική αξιολόγηση της περίπτωσης στ) της 
παραγράφου 6 του άρθρου 37, πραγματοποιείται από 

την επιτροπή αξιολόγησης του πρωτοκόλλου της πα−
ραγράφου 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, βάσει της απα−
ραίτητης τεκμηρίωσης που υποβάλει ο υπεύθυνος του 
έργου, αξιολογώντας:

α) κατά πόσο πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα του 
πρωτοκόλλου και επιτεύχθηκαν οι στόχοι του,

β) τη βλάβη που προκλήθηκε στα ζώα, συμπεριλαμβα−
νομένου του αριθμού και των ειδών των ζώων που χρη−
σιμοποιήθηκαν και της δριμύτητας των διαδικασιών, και

γ) το κατά πόσο τα οποιαδήποτε νέα στοιχεία που 
τυχόν προκύπτουν, μπορούν να συμβάλουν στην περαι−
τέρω εφαρμογή των αρχών της αντικατάστασης, της 
μείωσης και της βελτίωσης.

2. Η αναδρομική αξιολόγηση εφαρμόζεται σε όλα τα 
πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν πρωτεύοντα πλην του 
ανθρώπου και στα πρωτόκολλα που περιέχουν διαδι−
κασίες ταξινομημένες ως «βαριές», περιλαμβανομένων 
εκείνων του άρθρου 14 παράγραφος 2. 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 και κατά 
παρέκκλιση της περίπτωσης στ) της παραγράφου 6 
του άρθρου 37, η αρμόδια περιφερειακή αρχή μετά από 
αξιολόγηση από την επιτροπή αξιολόγησης των πρω−
τοκόλλων του άρθρου 37, δύναται να εξαιρεί από την 
απαίτηση της αναδρομικής αξιολόγησης, πρωτόκολ−
λα με διαδικασίες ταξινομημένες ως «ήπιες» ή «χωρίς 
ανάνηψη».

Άρθρο 39
Χορήγηση άδειας πρωτοκόλλου

(Άρθρο 40 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. H αρμόδια περιφερειακή αρχή, χορηγεί την άδεια 
πρωτοκόλλου, μόνο στις διαδικασίες οι οποίες:

α) έχουν υποστεί αξιολόγηση στα πλαίσια του πρω−
τοκόλλου, και

β) έχει γίνει κατάταξη της δριμύτητας αυτών των 
διαδικασιών.

2. Η άδεια του πρωτοκόλλου χορηγείται από την αρμό−
δια περιφερειακή αρχή, μετά από τη θετική αξιολόγηση 
του άρθρου 37, εφόσον επαληθεύσει ότι: 

α) ο υπεύθυνος του πρωτοκόλλου είναι:
αα) πτυχιούχος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με γνω−

στικό αντικείμενο που σχετίζεται με το πρόγραμμα του 
πρωτοκόλλου.

Στην περίπτωση που το πρωτόκολλο περιλαμβάνει 
χειρουργικές επεμβάσεις, ο υπεύθυνος του πρωτοκόλ−
λου πρέπει κατέχει πτυχίο Σχολής Επιστημών Υγείας 
(Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική) ή Κτηνιατρικής 
Σχολής ή Σχολής Φυσικών Επιστημών (τμήμα Βιολογί−
ας), με σχετική εμπειρία που έχει αποκτηθεί κατά την 
άσκηση του επαγγέλματός τους ή από συμμετοχή σε 
συναφείς επιστημονικές−ερευνητικές μονάδες και μέσα 
στα πλαίσια του πειραματικού πρωτοκόλλου.

ββ) έχει εξειδικευμένη γνώση που σχετίζεται με τα 
είδη των ζώων τα οποία χρησιμοποιούνται στις δια−
δικασίες του πρωτοκόλλου και αποτελούν μέρος του 
προγράμματος αυτού.

γγ) έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία στον 
σχεδιασμό του προγράμματος του πρωτοκόλλου, το 
οποίο περιλαμβάνει την εφαρμογή των διαδικασιών. 

3. Στην άδεια του πρωτοκόλλου προσδιορίζονται:
α) ο χρήστης που αναλαμβάνει το πρωτόκολλο, 
β) ο υπεύθυνος εκτέλεσης του πρωτοκόλλου και οι 

υπεύθυνοι για τη συνολική υλοποίησή του και για τη 
συμμόρφωσή του προς την αδειοδότησή του,

5
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γ) η εγκεκριμένη εγκατάσταση χρήσης, όπου πρόκει−
ται να εκτελεστεί το πρωτόκολλο, και

δ) τις τυχόν επιμέρους προϋποθέσεις για την αξιολό−
γηση του πρωτοκόλλου, όπως το κατά πόσο και πότε 
αυτό θα αξιολογηθεί αναδρομικά.

4. Η άδεια του πρωτοκόλλου ισχύει για τρία (3) χρόνια. 
5. H αρμόδια περιφερειακή αρχή, μετά από θετική 

αξιολόγηση από την επιτροπή αξιολόγησης των πρω−
τοκόλλων της παραγράφου 2 του άρθρου 37, δύναται 
με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, να χορηγήσει 
άδεια για πολλαπλά πρωτόκολλα για τα γένη από τον 
ίδιο χρήστη, εφόσον αυτά πληρούν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις ή εφόσον χρησιμοποιούν ζώα για σκοπούς 
παραγωγής ή διάγνωσης με καθιερωμένες μεθόδους. 

Άρθρο 40
Αποφάσεις αδειοδότησης

(Άρθρο 41 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Η απόφαση αδειοδότησης κοινοποιείται στον αιτού−
ντα και στην επιτροπή αξιολόγησης του πρωτοκόλλου 
του άρθρου 37, το αργότερο εντός σαράντα (40) ερ−
γάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της 
πλήρους και ορθής αίτησης. Στη χρονική αυτή περίοδο 
περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση του πρωτοκόλλου.

2. Εφόσον αιτιολογείται λόγω της πολυπλοκότητας ή 
του, πολλαπλών ειδικοτήτων, χαρακτήρα του πρωτοκόλ−
λου, η χρονική περίοδος της παραγράφου 1, μπορεί να 
παραταθεί άπαξ, από αρμόδια περιφερειακή αρχή, για 
διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) 
ημέρες. Η παράταση και η διάρκειά της αιτιολογούνται 
δεόντως και κοινοποιούνται στον αιτούντα, πριν την 
εκπνοή της προθεσμίας της παραγράφου 1.

3. Για κάθε αίτηση αδειοδότησης, αποστέλλεται το 
ταχύτερο δυνατό από την αρμόδια περιφερειακή αρχή, 
στον αιτούντα, βεβαίωση παραλαβής, στην οποία ανα−
γράφεται η προθεσμία της παραγράφου 1, εντός της 
οποίας πρέπει να χορηγηθεί η άδεια του πρωτοκόλλου.

4. Εάν η αίτηση είναι ελλιπής ή εσφαλμένη, ο αιτών 
ενημερώνεται από την αρμόδια περιφερειακή αρχή, 
χωρίς καθυστέρηση, σχετικά με την ανάγκη υποβολής 
συμπληρωματικών εγγράφων καθώς και σχετικά με τις 
πιθανές επιπτώσεις στην πορεία της ισχύουσας προ−
θεσμίας.

Άρθρο 41
Απλουστευμένη διοικητική διαδικασία
(Άρθρο 42 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Η αρμόδια περιφερειακή αρχή, υιοθετεί απλουστευ−
μένη διοικητική διαδικασία για πρωτόκολλα που περι−
λαμβάνουν διαδικασίες που κατατάσσονται ως «χωρίς 
ανάνηψη», «ήπιες» ή «μέτριες», στις οποίες δεν χρησι−
μοποιούνται πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου και είναι 
απαραίτητα για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές 
απαιτήσεις, ή που χρησιμοποιούν ζώα για σκοπούς πα−
ραγωγής ή διάγνωσης με καθιερωμένες μεθόδους.

2. Στην περίπτωση της απλουστευμένης διοικητικής 
διαδικασίας, πρέπει:

α) στην αίτηση να διευκρινίζονται τα στοιχεία του 
άρθρου 39 παράγραφος 3 περιπτώσεις α) έως γ),

β) να διεξάγεται αξιολόγηση του πρωτοκόλλου σύμ−
φωνα με το άρθρο 37, και 

γ) να μη γίνεται υπέρβαση της προθεσμίας του άρ−
θρου 40 παράγραφος 1.

3. Η αρμόδια περιφερειακή αρχή, απαιτεί νέα θετική 
αξιολόγηση του πρωτοκόλλου από την επιτροπή αξιο−
λόγησης των πρωτοκόλλων του άρθρου 37, όταν αυτό 
έχει υποστεί αλλαγές που δύνανται να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην ευζωία των ζώων.

4. Οι παράγραφοι 4 και 5 το άρθρου 39, η παράγρα−
φος 3 του άρθρου 40 και οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του 
άρθρου 43, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε πρωτόκολλα 
που επιτρέπεται να υλοποιηθούν σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο.

Άρθρο 42
Μη τεχνικές περιλήψεις πρωτοκόλλου
(Άρθρο 43 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ) 

1. Με την επιφύλαξη της προστασίας της πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των εμπιστευτικών πληροφοριών, η μη 
τεχνική περίληψη του πρωτοκόλλου περιλαμβάνει:

α) πληροφορίες για τους στόχους του πρωτοκόλλου, 
συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης βλάβης και 
του οφέλους, καθώς και τον αριθμό και τα είδη των 
ζώων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν,

β) στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς 
την απαίτηση για αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση.

Η μη τεχνική περίληψη του πρωτοκόλλου είναι ανώνυ−
μη και δεν περιέχει ονόματα και διευθύνσεις του χρήστη 
και του προσωπικού του.

2. Στη μη τεχνική περίληψη του πρωτοκόλλου προσ−
διορίζεται κατά πόσο ένα πρωτόκολλο πρέπει να υπο−
βληθεί σε αναδρομική αξιολόγηση και μέχρι ποια ημε−
ρομηνία. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια περιφερειακή 
αρχή επικαιροποιεί τη μη τεχνική περίληψη με τα απο−
τελέσματα της αναδρομικής αξιολόγησης.

Η μη τεχνική περίληψη του πρωτοκόλλου περιλαμβά−
νει επιπρόσθετες πληροφορίες που η κεντρική αρμόδια 
αρχή θεωρεί απαραίτητες για κάθε ενδιαφερόμενο. 

3. Η αρμόδια κεντρική αρχή δημοσιοποιεί τις μη τεχνι−
κές περιλήψεις των έργων που διαθέτουν άδεια, καθώς 
και τυχόν ενημερωμένες εκδόσεις τους.

Άρθρο 43
Τροποποίηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας

πρωτοκόλλου
(Άρθρο 44 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Τροποποίηση ή ανανέωση της άδειας πρωτοκόλ−
λου απαιτείται για τις αλλαγές του πρωτοκόλλου που 
δύνανται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ευζωία 
των ζώων.

2. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση άδειας 
πρωτοκόλλου προϋποθέτει περαιτέρω θετική έκβαση 
της αξιολόγησης του πρωτοκόλλου.

3. Σε περίπτωση που το πρωτόκολλο δεν εκτελείται 
σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησής του, η αρμόδια 
περιφερειακή αρχή, σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Αξιολόγησης των Πρωτοκόλλων μπορεί να ανακαλέσει 
τη σχετική άδεια. 

4. Η ανάκληση της άδειας του πρωτοκόλλου δεν πρέ−
πει να επηρεάζει αρνητικά την ευζωία των ζώων που 
χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
στο πρωτόκολλο. 

5. Η αρμόδια κεντρική αρχή, μετά από εισήγηση της 
αρμόδιας περιφερειακής αρχής, ορίζει και δημοσιοποιεί 
τους όρους για την τροποποίηση και ανανέωση των 
αδειών πρωτοκόλλου.
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Άρθρο 44
Τεκμηρίωση

(Άρθρο 45 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Έγγραφα σχετικά με το πρωτόκολλο, περιλαμβανο−
μένων της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων της 
άδειας εκτέλεσης του πρωτοκόλλου και του αποτελέ−
σματος της αξιολόγησης του πρωτοκόλλου φυλάσσο−
νται για τρία (3) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία 
εκπνοής της περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 
40 και διατίθενται στην αρμόδια αρχή.

2. Η τεκμηρίωση για τα πρωτόκολλα που υποβάλλο−
νται σε αναδρομική αξιολόγηση, φυλάσσονται μέχρι την 
ολοκλήρωση της αναδρομικής αξιολόγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Άρθρο 45
Αποφυγή της αδικαιολόγητης επανάληψης των

διαδικασιών
(Άρθρο 46 στης Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

H αρμόδια κεντρική αρχή αποδέχεται τα δεδομένα 
που παράγονται από άλλο κράτος μέλος, με διαδικασίες 
αναγνωρισμένες από την ενωσιακή νομοθεσία, εκτός 
εάν απαιτείται η εκτέλεση περαιτέρω διαδικασιών 
σχετικά με τα δεδομένα αυτά για την προστασία της 
δημόσιας υγείας, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος. 

Άρθρο 46
Εναλλακτικές προσεγγίσεις

(Άρθρο 47 στης Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Η αρμόδια κεντρική αρχή:
α) μεριμνά για την ανάπτυξη και επικύρωση εναλλα−

κτικών προσεγγίσεων που, ενώ δεν περιλαμβάνουν τη 
χρήση ζώων ή χρησιμοποιούν λιγότερα ζώα ή συνε−
πάγονται λιγότερο επώδυνες διαδικασίες, μπορούν να 
παράσχουν επίπεδο πληροφόρησης ίδιο ή ανώτερο, 
εκείνου που επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών στις οποί−
ες χρησιμοποιούνται ζώα, 

β) λαμβάνει τα μέτρα που θεωρεί κατάλληλα για να 
ενθαρρύνει την έρευνα σε αυτόν τον τομέα και 

γ) διασφαλίζει την προώθηση των εναλλακτικών αυ−
τών προσεγγίσεων και τη διάδοση των πληροφοριών 
ως προς αυτές. 

2. Η αρμόδια κεντρική αρχή ορίζεται ως ενιαίο σημείο 
επαφής για την παροχή συμβουλών ως προς τις κανονι−
στικές ρυθμίσεις και την καταλληλότητα εναλλακτικών 
προσεγγίσεων που προτείνονται προς επικύρωση.

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες 
και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του πα−
ρόντος άρθρου. 

Άρθρο 47
Εθνική επιτροπή για την ευζωία των ζώων

που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς
(Άρθρο 49 στης Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Εθνική Επιτροπή για την ευζωία των ζώων 
που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, (στο 
εξής Εθνική Επιτροπή), έργο της οποίας είναι:

α) η παροχή συμβουλών στις αρμόδιες αρχές, στα όρ−
γανα παρακολούθησης και γνωμοδότησης της ευζωίας 
των ζώων καθώς και στις επιτροπές αξιολόγησης πρω−
τοκόλλων, για ζητήματα που αφορούν την απόκτηση, 

εκτροφή, στέγαση, φροντίδα και χρήση των ζώων σε δι−
αδικασίες, για θέματα διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρ−
φωσης των προσώπων που εμπλέκονται στην εφαρμογή 
του παρόντος διατάγματος καθώς και η εξασφάλιση 
της ανταλλαγής και κοινοποίησης βέλτιστων πρακτικών,

β) η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουρ−
γία των οργάνων παρακολούθησης και γνωμοδότησης 
της καλής διαβίωσης των ζώων και την αξιολόγηση των 
έργων από την αρμόδια κεντρική αρχή, καθώς και τις 
βέλτιστες πρακτικές στο εσωτερικό της Ένωσης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, συγκροτείται η Εθνική Επιτροπή, ορί−
ζονται τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της 
εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένη γνώση και εμπει−
ρία στο αντικείμενο, η θητεία τους και καθορίζεται ο 
τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48
Εκθέσεις

(Άρθρο 54 στης Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Η αρμόδια κεντρική αρχή, αποστέλλει στην Επιτρο−
πή, το αργότερο μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2018, και στη 
συνέχεια ανά πενταετία, τις πληροφορίες σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος και ιδίως του άρθρου 9 
παράγραφος 1 και των άρθρων 25, 27, 33, 37, 38, 42 και 
45. Οι υπεύθυνοι των πρωτοκόλλων, υποχρεούνται να 
αποστέλλουν στην αρμόδια κεντρική αρχή τις πληροφο−
ρίες του πρώτου εδαφίου, αμέσως μόλις τους ζητηθούν. 

2. Η αρμόδια κεντρική αρχή:
α) συλλέγει και δημοσιοποιεί στον ιστότοπο του ΥΠΑ−

Α&Τ, σε ετήσια βάση, στατιστικές πληροφορίες σχετικά 
με τη χρήση ζώων εργαστηρίου σε διαδικασίες, συ−
μπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν 
την πραγματική δριμύτητα των διαδικασιών, καθώς και 
την καταγωγή και τα είδη των πρωτευόντων πλην του 
ανθρώπου που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες.

β) υποβάλλει αυτές τις στατιστικές πληροφορίες στην 
Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2015 και, 
στη συνέχεια, κάθε χρόνο.

γ) υποβάλλει στην Επιτροπή, κάθε χρόνο, αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρέσεις που παρέχονται 
δυνάμει της περίπτωσης α) της παραγράφου 4 του 
άρθρου 5. 

Άρθρο 49
Ρήτρα διασφάλισης

(Άρθρο 55 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Όταν η αρμόδια κεντρική αρχή, για επιστημονικά 
αιτιολογημένους λόγους θεωρεί ότι έχει βασική ση−
μασία να χρησιμοποιηθούν πρωτεύοντα, πλην του αν−
θρώπου, για τους λόγους της υποπερίπτωσης αα) της 
περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7, όσον 
αφορά τον άνθρωπο, ενώ η χρήση αυτή δεν έχει σκοπό 
την αποφυγή, πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία κλινικών 
παθήσεων που προκαλούν σοβαρή αναπηρία ή που 
απειλούν δυνητικά τη ζωή του ανθρώπου, δύναται να 
λάβει με απόφασή της, προσωρινό μέτρο που επιτρέπει 
αυτή τη χρήση, υπό τον όρο ότι ο στόχος δεν μπορεί 
να επιτευχθεί με τη χρήση άλλων ειδών εκτός από τα 
πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου. 

2. Όταν η αρμόδια κεντρική αρχή, έχει βάσιμους λό−
γους να πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν μέ−
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τρα για τη διατήρηση του είδους ή για την αντιμετώπιση 
απροσδόκητης εμφάνισης πάθησης που απειλεί τη ζωή 
του ανθρώπου ή προκαλεί σοβαρή αναπηρία, δύναται να 
θεσπίζει, με απόφασή της, προσωρινό μέτρο που επιτρέ−
πει τη χρήση ανθρωποειδών πιθήκων σε διαδικασίες οι 
οποίες έχουν έναν από τους σκοπούς της περίπτωσης 
αα) της παραγράφου β) ή των παραγράφων γ) ή ε) του 
άρθρου 4, υπό τον όρο ότι ο σκοπός της διαδικασίας 
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με τη χρήση άλλων 
ειδών εκτός από τους ανθρωποειδείς πιθήκους, ή με 
εναλλακτικές μεθόδους. Ωστόσο, δε θεωρείται ότι η πα−
ραπομπή στην περίπτωση αα) της παραγράφου β) του 
άρθρου 4, περιλαμβάνει αναφορά στα ζώα και τα φυτά.

3. Όταν για εξαιρετικούς και επιστημονικά αιτιολο−
γημένους λόγους, η αρμόδια κεντρική αρχή, κρίνει 
απαραίτητο να επιτρέψει τη χρήση διαδικασίας που 
συνεπάγεται μεγάλο και ενδεχομένως παρατεταμένο 
πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία, που δεν είναι δυνατό να 
βελτιωθούν, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 14, δύναται με απόφασή της, να εγκρίνει προ−
σωρινό μέτρο για να επιτρέψει αυτή τη διαδικασία. Η 
αρμόδια κεντρική αρχή, δύναται με απόφασή της, να μην 
επιτρέψει τη χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου 
για τέτοιες διαδικασίες. 

4. Η αρμόδια κεντρική αρχή που έλαβε προσωρινό 
μέτρο κατά τις παραγράφους 1, 2 και 3, ενημερώνει 

αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετι−
κά, αιτιολογώντας την απόφασή της και υποβάλλοντας 
στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την κατάσταση που 
περιγράφεται στις ως άνω παραγράφους και στις οποί−
ες βασίζεται το προσωρινό μέτρο.

5. Για τη θέσπιση των ανωτέρω προσωρινών μέτρων 
που επιτρέπουν την χρησιμοποίηση ανθρωποειδών πι−
θήκων σε διαδικασίες που πραγματοποιούνται για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 
3 ή για την απαγόρευση χρήσης πρωτευόντων πλην 
του ανθρώπου, η αρμόδια κεντρική αρχή λαμβάνει την 
θετική εισήγηση της αρμόδιας περιφερειακής αρχής. 
Για την εισήγησή της αυτή, η αρμόδια περιφερειακή 
αρχή, λαμβάνει υπόψη της, την απόφαση της επιτρο−
πής αξιολόγησης των πρωτοκόλλων του άρθρου 37, 
με την οποία εγκρίνονται κατά περίπτωση, προσωρινά 
μέτρα ή απαγορεύεται η χρήση πρωτευόντων πλην του 
ανθρώπου. 

Άρθρο 50
Κυρώσεις

(Άρθρο 60 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. α) Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος 
διατάγματος, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από τον 
Προϊστάμενο της αρμόδιας αρχής της οικείας Περιφε−
ρειακής Ενότητας του άρθρου 33, ως εξής: 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΤΑΞΗ
Παρακώλυση πραγματοποίησης ελέγχων και πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις των εκτροφέων, των προμηθευτών και των 
χρηστών

1000−5000 ευρώ Άρθρο 33

Μη έγκαιρη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής σε κάθε περί−
πτωση μεταβολής των εκτροφέων, των προμηθευτών και των 
χρηστών και των εγκαταστάσεών τους

500−1000 ευρώ Άρθρο 19 παρ. 4 και 5

Μη τήρηση των όρων στέγασης και παρεχόμενης φροντί−
δας στα ζώα στις εγκαταστάσεις εκτροφής, προμήθειας και 
χρήσης, 

3000− 5000 ευρώ Άρθρο 21

Λειτουργία εγκαταστάσεων εκτροφής και προμήθειας ζώων 
εργαστηρίου χωρίς άδεια λειτουργίας ή χωρίς τον απαιτού−
μενο κωδικό έγκρισης. 

3000− 5000 ευρώ Άρθρο 19

Μη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την εξασφάλιση της 
ευζωίας των ζώων εργαστηρίου, στην περίπτωση αναστολής 
ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
εκτροφής, προμήθειας και χρήσης

3000− 5000 ευρώ Άρθρο 20 παρ. 2

Χρησιμοποίηση μη επιτρεπόμενων μεθόδων θανάτωσης των 
ζώων εργαστηρίου ή άλλων ειδών ζώων που χρησιμοποιούνται 
σε διαδικασίες πρωτοκόλλων ή μεθόδων θανάτωσης που δεν 
έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή 

3000− 5000 ευρώ Άρθρο 5

Μη απασχόληση επαρκώς εκπαιδευμένου ή καταρτισμένου 
προσωπικού στις εγκαταστάσεις και στις διαδικασίες του 
πρωτοκόλλου

3000− 5000 ευρώ Άρθρο 23

Χρησιμοποίηση ειδών και κατηγοριών ζώων τα οποία δεν 
έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή 

3000−5000 ευρώ Άρθρα 6,7,8,9,10

Μη τήρηση των απαραίτητων πληροφοριών για σκύλους, γάτες 
και πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου 

3000−5000 ευρώ Άρθρο 30

Μη αποστολή από τον υπεύθυνο του πρωτοκόλλου των απαι−
τούμενων στατιστικών πληροφοριών μόλις αυτές ζητηθούν, 
για τη σύνταξη της απαιτούμενης έκθεσης προς την Επιτροπή 

3000−5000 ευρώ Άρθρο 48 παρ. 1

Πραγματοποίηση πρωτοκόλλων χωρίς προηγούμενη αδειο−
δότησή τους ή χωρίς την υποβολή της χωρίς άλλη απόφαση 
της αρμόδιας περιφερειακής αρχής. 

5000−10000 ευρώ Άρθρο 35
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β. Στην περίπτωση υποτροπής τα επιβαλλόμενα πρό−
στιμα διπλασιάζονται.

2. α) Κατά των αποφάσεων επιβολής των διοικητικών 
προστίμων της παραγράφου 1, ο ενδιαφερόμενος μπο−
ρεί να ασκήσει ένσταση, εντός πέντε (5) ημερών, από 
την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν, ενώπιον του 
Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 
της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος αποφασίζει μετά 
από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία συστήνε−
ται στη Γενική Διεύθυνση της Περιφερειακής Αγροτι−
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής οικείας Περιφέρειας 
και αποτελείται από τρεις (3) κτηνιάτρους της ως άνω 
υπηρεσίας. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της 
επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε 
σχετικό θέμα, ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου 
της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης.

β) Η επιτροπή της περίπτωσης α), συνέρχεται μετά 
από πρόσκληση του προέδρου της, ο οποίος δέκα ημέ−
ρες πριν από τη συνεδρίαση, καλεί τον ενδιαφερόμενο 
να εκθέσει τις απόψεις κατά την ημέρα της συνεδρία−
σης. Αντί της αυτοπρόσωπης παρουσίας του, ο ενδια−
φερόμενος μπορεί να υποβάλει υπόμνημα. 

γ) Η επιτροπή της περίπτωσης α), λαμβάνοντας υπόψη 
την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, τις απόψεις του 
ενδιαφερόμενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, 
εκδίδει αιτιολογημένη εισήγηση για την επιβολή ή μη 
του προστίμου, την οποία αποστέλλει εντός πέντε (5) 
ημερών στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας.

3. Τα πρόστιμα της παραγράφου 1, εισπράττονται και 
βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποτελούν έσοδα των 
οικείων Περιφερειών. Για την εφαρμογή της διαδικασίας 
βεβαίωσης και είσπραξής τους, μεριμνά η αρμόδια οικο−
νομική υπηρεσία των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Άρθρο 51
Καταργούμενες διατάξεις

(Άρθρο 62 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος 
καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 160/1991 «Προστασία 
των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και 
άλλους επιστημονικούς σκοπούς, σε συμμόρφωση προς 
την Οδηγία 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου», πλην του άρ−
θρου 13 αυτού, το οποίο καταργείται στις 10 Μαΐου 2013.

2. Οι αναφορές στο ως άνω καταργούμενο προεδρικό 
διάταγμα νοούνται ως αναφορές στο παρόν. 

Άρθρο 52
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

(Άρθρο 63 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

Το άρθρο 8 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1069/2009, αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«iv) ζώα που χρησιμοποιούνται σε μια ή περισσότερες 
διαδικασίες του άρθρου 3 της οδηγίας 2010/63/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2010 (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33), για την 
προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστη−
μονικούς σκοπούς σε περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή 
αποφασίζει ότι αυτά τα ζώα ή μέρη αυτών ενδέχεται 
να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους υγείας για τους 
ανθρώπους ή άλλα ζώα, ως αποτέλεσμα αυτής της δια−
δικασίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 
2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003·». 

Άρθρο 53
Μεταβατικές διατάξεις

(Άρθρο 64 της οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

1. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων εκτροφής, προ−
μήθειας και χρήσης (πειραματισμού), που έλαβαν άδεια 
λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013, υποχρε−
ούνται να αποστείλουν προς την αρμόδια, για την αδει−
οδότηση, περιφερειακή αρχή, το αργότερο εντός έξι (6) 
μηνών από την δημοσίευση του παρόντος, πρόσθετα 
στοιχεία των περιπτώσεων γ), δ), ε), στ), ζ) και η) της 
παραγράφου 2 του άρθρου 19, καθώς και του άρθρου 26. 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 35 έως 44, δεν εφαρμό−
ζονται σε πρωτόκολλα τα οποία εγκρίθηκαν πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 και των οποίων η διάρκεια δεν 
εκτείνεται πέραν της 1ης Ιανουαρίου 2018.

3. Τα πρωτόκολλα που εγκρίθηκαν πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και των οποίων η διάρκεια εκτείνεται 
πέραν της 1ης Ιανουαρίου 2018 πρέπει να αποκτήσουν 
άδεια πρωτοκόλλου, το αργότερο έως την 1η Ιανουα−
ρίου 2018.

Άρθρο 54
Παραρτήματα

Προσαρτώνται στο παρόν προεδρικό διάταγμα εφτά 
(7) Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος του και έχουν ως εξής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ

ΑΡΘΡΟ 9
1. Μυς (ποντικός) (Mus musculus) 
2. Επίμυς (αρουραίος) (Rattus norvegicus) 
3. Ινδικό χοιρίδιο (Cavia porcellus) 
4. Χρυσόμαλλος κρικητός (χάμστερ) (Mesocricetus 

auratus) 
5. Κινέζικος κρικητός (Cricetulus griseus) 
6. Γερβίλος (ζερβίλος) της Μογγολίας (Meriones 

unguiculatus) 
7. Κουνέλι (Oryctolagus cuniculus) 
8. Σκύλος (Canis familiaris) 
9. Γάτα (Felis catus) 
10. Όλα τα είδη πρωτευόντων πλην του ανθρώπου 
11. Βάτραχος (Xenopus (laevis, tropicalis), Rana 

(temporaria, pipiens)) 
12. Ζεβρόψαρο (Danio rerio) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟ−
ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Είδος Ημερομηνίες

Καλλιτριχίδες (μάρμο−
ζετ/ουιστιτί) (Callithrix 
jacchus) 

1 Ιανουαρίου 2013 

Μακάκος «cynomolgus» 
(Macaca fascicularis) 

5 έτη μετά τη δημοσίευση 
της μελέτης σκοπιμότη−
τας που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 
τέταρτο εδάφιο, εφόσον 
η μελέτη δεν συνιστά πα−
ρατεταμένη περίοδο 
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Πίθηκος ρήσους ή ρέζους 
(Macaca mulatta) 

5 έτη μετά τη δημοσίευση 
της μελέτης σκοπιμότη−
τας που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 
τέταρτο εδάφιο, εφόσον 
η μελέτη δεν συνιστά πα−
ρατεταμένη περίοδο

Άλλα είδη πρωτευόντων 
πλην του ανθρώπου 

5 έτη μετά τη δημοσίευση 
της μελέτης σκοπιμότη−
τας που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 
τέταρτο εδάφιο, εφόσον 
η μελέτη δεν συνιστά πα−
ρατεταμένη περίοδο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΑ ΖΩΑ

Τμήμα Α: Γενικό τμήμα 
1. Οι εγκαταστάσεις 
1.1. Λειτουργίες και γενικός τρόπος κατασκευής 
α) Όλες οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονται έτσι ώστε 

να παρέχουν ένα περιβάλλον που να λαμβάνει υπόψη 
τις ανάγκες φυσιολογίας και τις ηθολογικές ανάγκες 
των ειδών που στεγάζονται σε αυτές. Οι εγκαταστάσεις 
σχεδιάζονται επίσης και αποτελούν αντικείμενο διαχεί−
ρισης κατά τρόπο που να παρεμποδίζεται η πρόσβαση 
μη εξουσιοδοτημένων προσώπων καθώς και η ανεξέ−
λεγκτη είσοδος ή η διαφυγή ζώων. 

β) Οι εγκαταστάσεις εφαρμόζουν πρόγραμμα συντή−
ρησης με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
κάθε βλάβης των κτιρίων ή του εξοπλισμού 

1.2. Θάλαμοι διαβίωσης 
α) Οι εγκαταστάσεις εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα τα−

κτικού και αποτελεσματικού καθαρισμού των θαλάμων 
και τηρούν ικανοποιητικούς κανόνες υγιεινής. 

β) Τοιχώματα και δάπεδα καλυμμένα με ιδιαίτερα 
ανθεκτική επένδυση, για να αντέχουν στη σημαντική 
φθορά που προξενείται από τα ζώα και τις εργασίες 
καθαρισμού. Το υλικό είναι αβλαβές για την υγεία των 
ζώων και δεν επιτρέπει τον τραυματισμό τους. Προ−
βλέπεται πρόσθετη προστασία για τον εξοπλισμό ή τις 
εγκαταστάσεις ώστε να μην υφίστανται ζημίες από τα 
ζώα και να μην προκαλούν τον τραυματισμό των ζώων. 

γ) Είδη τα οποία είναι ασύμβατα μεταξύ τους, για 
παράδειγμα θηρευτές και θηράματα, ή ζώα τα οποία 
απαιτούν διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, δεν 
στεγάζονται στον ίδιο χώρο ούτε, ειδικά στην περί−
πτωση των θηρευτών και των θηραμάτων, σε ακτίνα 
οπτικής, οσφρητικής ή ακουστικής επαφής το ένα από 
το άλλο. 

1.3. Θάλαμοι για γενικές και ειδικές διαδικασίες 
α) Τα κτίρια διαθέτουν ελάχιστες εργαστηριακές 

εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή απλών διαγνωστικών 
δοκιμών, μεταθανάτιων εξετάσεων ή/και τη συλλογή 
δειγμάτων για αναλυτικότερες εργαστηριακές εξετά−
σεις σε άλλους χώρους. Πρέπει να υπάρχουν αίθουσες 
γενικών και ειδικών διαδικασιών ώστε να αντιμετωπί−
ζονται οι καταστάσεις όπου είναι ανεπιθύμητη η πραγ−
ματοποίηση των διαδικασιών ή παρατηρήσεων στους 
θαλάμους διαβίωσης. 

β) Προβλέπονται εγκαταστάσεις που να επιτρέπουν 
την απομόνωση των άρτι αποκτηθέντων ζώων μέχρις να 
καθοριστεί η κατάσταση της υγείας τους, να εκτιμηθούν 
και να ελαχιστοποιηθούν οι εξ αυτών κίνδυνοι για την 
υγεία των ήδη εγκατεστημένων ζώων. 

γ) Διατίθενται χωριστά ενδιαιτήματα για τα άρρωστα 
ή τα πληγωμένα ζώα. 

1.4. Χώροι υπηρεσίας 
α) Οι αποθηκευτικοί χώροι σχεδιάζονται, χρησιμο−

ποιούνται και συντηρούνται κατά τρόπο που να διαφυ−
λάσσεται η ποιότητα των ζωοτροφών και των χώρων 
ύπνου. Ανάλογοι χώροι είναι απρόσβλητοι από παρά−
σιτα και έντομα, στο μέτρο του δυνατού. Άλλα υλικά, 
που θα μπορούσαν ενδεχομένως να μολυνθούν ή να 
προκαλέσουν κινδύνους για τα ζώα ή το προσωπικό, 
φυλάσσονται χωριστά. 

β) Οι αίθουσες καθαρισμού και πλυσίματος είναι αρ−
κετά ευρύχωρες για να φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις 
απολύμανσης και καθαρισμού του χρησιμοποιηθέντος 
εξοπλισμού. Η διαδικασία καθαρισμού είναι οργανωμένη 
κατά τρόπο που να διαχωρίζεται η ροή των καθαρών 
από τη ροή των ακαθάρτων ειδών εξοπλισμού, ώστε να 
αντιμετωπίζεται προληπτικά το ενδεχόμενο μόλυνσης 
άρτι καθαρισθέντων ειδών εξοπλισμού. 

γ) Οι εγκαταστάσεις λαμβάνουν μέτρα για την απο−
θήκευση και τη διάθεση υπό ικανοποιητικές συνθήκες 
υγιεινής των σφαγίων και των ζωικών υπολειμμάτων. 

δ) Όταν απαιτούνται χειρουργικές διαδικασίες υπό 
συνθήκες αποστείρωσης θα προβλέπονται μια ή περισ−
σότερες κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες και χώροι 
για τη μετεγχειρητική ανάνηψη.

2. Το περιβάλλον και ο έλεγχός του
2.1. Αερισμός και θερμοκρασία 
α) Η μόνωση, η θέρμανση και ο αερισμός του θαλάμου 

διαβίωσης πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η κυκλοφορία 
του αέρα, το επίπεδο της σκόνης και η συγκέντρωση 
αερίων διατηρούνται εντός ορίων μη επιβλαβών για τα 
διατηρούμενα ζώα. 

β) Η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία των θαλάμων 
διαβίωσης πρέπει να είναι κατάλληλες για το είδος 
και την ηλικιακή ομάδα των διατηρούμενων ζώων. Η 
θερμοκρασία μετράται και καταγράφεται ημερησίως. 

γ) Τα ζώα δεν επιτρέπεται να υφίστανται ταλαιπωρία 
λόγω του περιορισμού τους σε εξωτερικούς χώρους 
υπό αντίξοες συνθήκες. 

2.2. Φωτισμός 
α) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φυσικός φωτι−

σμός δεν εξασφαλίζει το δέοντα κύκλο φωτός/σκότους, 
εξασφαλίζεται ελεγχόμενος τεχνικός φωτισμός για να 
ικανοποιούνται συγχρόνως οι βιολογικές απαιτήσεις 
των ζώων και να παρέχεται ικανοποιητικό περιβάλλον 
εργασίας. 

β) Εξασφαλίζεται κατάλληλος φωτισμός για τις ζωοτε−
χνικές διαδικασίες καθώς και την επιθεώρηση των ζώων. 

γ) Παρέχονται τακτικές φωτοπερίοδοι και η ένταση 
των φωτιστικών συνθηκών είναι κατάλληλη για τα αντί−
στοιχα βιολογικά είδη. 

δ) Όταν πρόκειται για αλφικά ζώα, ο φωτισμός προ−
σαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία τους 
στο φως. 
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2.3. Θόρυβος 
α) Οι στάθμες θορύβου συμπεριλαμβανόμενων των 

υπερήχων, δεν πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά τις συν−
θήκες διαβίωσης των ζώων. 

β) Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν συστήματα συναγερ−
μού που παράγουν ήχους εκτός του ευαίσθητου ακου−
στικού φάσματος των ζώων, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει 
τις ακουστικές δυνατότητες των ανθρώπων. 

γ) Οι θάλαμοι διαβίωσης διαθέτουν, ανάλογα με την 
περίπτωση, κατάλληλη ηχητική μόνωση με υλικά τα 
οποία απορροφούν τους θορύβους. 

2.4. Συστήματα συναγερμού 
α) Οι εγκαταστάσεις που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από ηλεκτρικό ή μηχανικό εξοπλισμό για τον έλεγχο 
και την προστασία του περιβάλλοντος διαθέτουν εφε−
δρικό σύστημα διατήρησης των βασικών υπηρεσιών και 
συστήματα φωτισμού κινδύνου ενώ παράλληλα εξασφα−
λίζουν ότι τα συστήματα συναγερμού παραμένουν σε 
λειτουργική κατάσταση. 

β) Τα συστήματα θέρμανσης και αερισμού διαθέτουν 
διατάξεις παρακολούθησης και συναγερμού. 

γ) Σαφείς οδηγίες για τα ληπτέα μέτρα σε έκτακτες 
περιπτώσεις αναρτώνται σε περίοπτη θέση. 

3. Φροντίδα των ζώων 
3.1. Υγεία 
α) Οι εγκαταστάσεις εφαρμόζουν συγκεκριμένη στρα−

τηγική ώστε να εξασφαλίζουν ότι η κατάσταση της 
υγείας των ζώων προστατεύει την ευζωία τους και την 
ικανοποίηση των αντίστοιχων επιστημονικών απαιτή−
σεων. Η ως άνω στρατηγική περιλαμβάνει τακτική πα−
ρακολούθηση της υγείας, πρόγραμμα μικροβιολογικής 
επιτήρησης και σχέδια αντιμετώπισης προβλημάτων 
υγείας και καθορίζει συγκεκριμένες παραμέτρους και 
διαδικασίες υγείας για την εισαγωγή νέων ζώων. 

β) Τα ζώα ελέγχονται τουλάχιστον ημερησίας από 
αρμόδιο πρόσωπο. Οι έλεγχοι αυτοί εξασφαλίζουν ότι 
εντοπίζονται όλα τα ασθενή ή τραυματισμένα ζώα και 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. 

3.2. Ζώα που αποσπώνται από το φυσικό τους περι−
βάλλον 

α) Στους τόπους σύλληψης διατίθενται κατάλληλα 
και επαρκή κιβώτια και άλλα μέσα μεταφοράς, προ−
σαρμοσμένα στα αντίστοιχα είδη ζώων, τα οποία χρη−
σιμοποιούνται σε περίπτωση που τα ζώα πρέπει να 
μετακινηθούν για να εξεταστούν ή να υποστούν θερα−
πευτική αγωγή. 

β) Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία και λαμβάνονται κα−
τάλληλα μέτρα όσον αφορά τον εγκλιματισμό, την κα−
ραντίνα, τη στέγαση, την αναπαραγωγή και τη φροντίδα 
των συλλαμβανόμενων αγρίων ζώων και θεσπίζονται, 
κατά περίπτωση, μέτρα για την απελευθέρωσή τους 
στο τέλος των διαδικασιών.

3.3. Στέγαση και εμπλουτισμός 
α) Στέγαση 
Τα ζώα, εξαιρουμένων όσων είναι ως εκ φύσεως μο−

νήρη, στεγάζονται υπό τις δέουσες κοινωνικές συνθή−
κες σε σταθερές ομάδες συμβατών ατόμων. Στις πε−
ριπτώσεις όπου επιτρέπεται η απομονωμένη στέγαση 
σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3, η διάρκειά 
της πρέπει να περιορίζεται στην ελάχιστη απαιτούμενη 
περίοδο και να διατηρείται η οπτική, ακουστική, οσφρη−
τική ή/και σωματική επαφή. Η εισαγωγή ή επανεισαγωγή 

των ζώων σε ήδη συγκροτημένες ομάδες θα πρέπει να 
παρακολουθείται προσεκτικά, ώστε να αποφεύγονται 
προβλήματα ασυμβατότητας και διάρρηξης των κοινω−
νικών σχέσεων. 

β) Εμπλουτισμός 
Σε όλα τα ζώα παρέχεται επαρκής χώρος κατάλληλης 

πολυπλοκότητας που να τους επιτρέπει να εκφράζουν 
ευρύ φάσμα των φυσιολογικών τους συμπεριφορών. 
Επίσης, τους εξασφαλίζεται συγκεκριμένος βαθμός 
ελέγχου και επιλογής του περιβάλλοντός τους ώστε να 
μειώνεται κάθε αγχώδης συμπεριφορά. Οι εγκαταστά−
σεις χρησιμοποιούν κατάλληλες τεχνικές εμπλουτισμού 
οι οποίες διευρύνουν το φάσμα των δραστηριοτήτων 
που είναι διαθέσιμες στα ζώα και αυξάνουν τις προσαρ−
μοστικές τους δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης 
της φυσικής άσκησης, των συλλεκτικών, χειραγωγικών 
και γνωστικών δραστηριοτήτων ανάλογα με το βιολο−
γικό είδος. Ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος στους 
περίκλειστους χώρους των ζώων ικανοποιεί τις ειδικές 
ανά είδος και άτομο ανάγκες των αντίστοιχων ζώων. 
Οι στρατηγικές εμπλουτισμού των εγκαταστάσεων 
επανεξετάζονται και ενημερώνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

γ) Καταλύματα ζώων 
Για τα καταλύματα των ζώων δεν χρησιμοποιούνται 

υλικά επιβλαβή για την υγεία των ζώων. Ο σχεδιασμός 
και η κατασκευή τους εξασφαλίζουν ότι δεν τραυματί−
ζονται εξαιτίας τους τα ζώα. Εάν δεν είναι μιας χρήσης, 
είναι από υλικά που προσφέρονται για την εφαρμογή 
των προβλεπόμενων τεχνικών καθαρισμού και απολύ−
μανσης. Ο σχεδιασμός του δαπέδου στα καταλύματα 
ζώων προσαρμόζεται στις ανάγκες του είδους και της 
ηλικίας των ζώων και σχεδιάζεται έτσι ώστε να διευκο−
λύνει την απομάκρυνση των περιττωμάτων. 

3.4. Διατροφή 
α) Η μορφή, το περιεχόμενο και η παρουσίαση της 

δίαιτας ανταποκρίνονται στη συμπεριφορά και τις δι−
ατροφικές ανάγκες των ζώων. 

β) Η δίαιτα των ζώων επιβάλλεται να είναι γευστική και 
να μην είναι μολυσμένη. Κατά την επιλογή των πρώτων 
υλών, την παραγωγή, την προπαρασκευή και την πα−
ρουσίαση των ζωοτροφών, οι εγκαταστάσεις λαμβάνουν 
μέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η χημική, φυσική και 
μικροβιολογική μόλυνση. 

γ) Η συσκευασία, η μεταφορά και η αποθήκευση 
πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να αποφεύγεται 
η μόλυνση, η υποβάθμιση ή η καταστροφή των ζωο−
τροφών. Όλα τα χωνιά, οι ταΐστρες ή τα άλλα σκεύη 
που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή, καθαρίζονται 
τακτικά και, εν ανάγκη αποστειρώνονται.

δ) Εξασφαλίζεται η πρόσβαση κάθε ζώου στην τροφή, 
παρέχοντας και επαρκή χώρο ώστε να περιορίζεται ο 
ανταγωνισμός. 

3.5. Πότισμα (Υδρευση)
α) Πάντοτε εξασφαλίζεται σε όλα τα ζώα καθαρό 

πόσιμο νερό. 
β) Όταν χρησιμοποιούνται αυτόματα συστήματα πα−

ροχής νερού στα ζώα, ελέγχονται, επισκευάζονται και 
εκπλύνονται τακτικά, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα. 
Προκειμένου περί κλουβιών με στερεό δάπεδο, λαμ−
βάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
πλημμύρας. 
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γ) Η παροχή νερού στα ενυδρεία και στις δεξαμενές 
προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα όρια ανοχής των 
εκάστοτε ψαριών, αμφίβιων και ερπετών. 

3.6. Χώροι ανάπαυσης και ύπνου 
α) Εξασφαλίζονται πάντοτε στα ζώα τα κατάλληλα 

υλικά στρωμνής ή αντίστοιχες κατασκευές για τον ύπνο 
τους, ανάλογα με το είδος τους, καθώς και τα απαραί−
τητα υλικά για την κατασκευή φωλεών ή οι απαραίτητες 
αναπαραγωγικές δομές. 

β) Εντός των καταλυμάτων των ζώων, ανάλογα με 
το είδος, το έδαφος παρέχει στέρεα, άνετη περιοχή 
ανάπαυσης για όλα τα ζώα. Όλοι οι χώροι ύπνου δια−
τηρούνται καθαροί και στεγνοί. 

3.7. Χειρισμός (μεταχείριση)
Οι εγκαταστάσεις οργανώνουν προγράμματα εξοι−

κείωσης και εκπαίδευσης κατάλληλα για τα ζώα, τις 
διαδικασίες και τη διάρκεια του έργου.

Τμήμα Β: Κατευθυντήριες γραμμές κατά ζωϊκό είδος
1. Μύες, επίμυες, γερβίλοι, κρικητοί (χάμστερ) και ιν−

δικά χοιρίδια
Στον ακόλουθο πίνακα και στους επόμενους, που 

αφορούν μύες, επίμυες, γερβίλους, κρικητούς (χάμ−
στερ) και ινδικά χοιρίδια, ως «ύψος καταλύματος» 
νοείται η κάθετη απόσταση μεταξύ του δαπέδου και 
της οροφής του καταλύματος, και το ύψος αυτό ισχύει 
για ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % του ελάχιστου 
εμβαδού του δαπέδου πριν την προσθήκη εξαρτημά−
των εμπλουτισμού.

Κατά το σχεδιασμό των διαδικασιών, λαμβάνεται 
υπόψη το δυναμικό αύξησης των ζώων ώστε να εξα−
σφαλίζεται ότι τα ζώα θα διαθέτουν τον κατάλληλο 
χώρο (όπως αναφέρεται λεπτομερώς στους πίνακες 
1.1. έως 1.5) σε όλη τη διάρκεια της μελέτης.

Πίνακας 1.1.
Μύες

Σωματικό
βάρος (g)

Ελάχιστο
μέγεθος

καταλύματος (cm²)

Εμβαδόν
δαπέδου 

ανά ζώο (cm²)

Ελάχιστο 
ύψος 

καταλύματος 
(cm)

Ημερομηνία που 
αναφέρεται στην 
παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

Σε απόθεμα 
και κατά 
τις διαδικασίες

έως και 20 330 60 12 1η Ιανουαρίου 2017

άνω των 20 
έως 25 

330 70 12

άνω των 25 
έως 30 

330 80 12

άνω του 30 330 100 12

Σε αναπαραγωγή 330
Για ένα μονογαμικό 
ζευγάρι (μη ομόαι−
μο/ομόαιμο) ή για 
τρίο (ομόαιμο). Για 
κάθε επιπλέον θηλυ−
κό με νεογνά πρέπει 
να προστίθενται 180 
cm².

Σε απόθεμα 
στα εκτροφεία (*)
Μέγεθος καταλύ−
ματος 950 cm²

έως και 20 950 40 12

Μέγεθος 
καταλύματος 
1500 cm²

έως και 20 1500 30 12

 (*) Οι απογαλακτισμένοι μύες επιτρέπεται να διατηρούνται σε αυτές τις υψηλότερες πυκνότητες πληθυσμού, 
κατά τη σύντομη περίοδο μετά τον απογαλακτισμό έως την ενηλικίωση, εφόσον τα ζώα στεγάζονται σε μεγαλύ−
τερα καταλύματα με κατάλληλο εμπλουτισμό και αυτές οι συνθήκες στέγασης δεν πρέπει να προκαλούν απώλεια 
ευζωίας, αυξημένα επίπεδα επιθετικότητας, νοσηρότητα και θνησιμότητα, στερεοτυπίες και άλλες διαταραχές 
συμπεριφοράς, απώλεια βάρους, ή άλλες μεταβολές της φυσιολογίας ή της συμπεριφοράς λόγω άγχους.
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Πίνακας 1.2.
Επίμυες

Σωματικό 
βάρος (g) 

Ελάχιστο μέγεθος 
καταλύματος (cm²) 

Εμβαδόν
δαπέδου ανά 

ζώο (cm²) 

Ελάχιστο ύψος 
καταλύματος 

(cm) 

Ημερομηνία που 
αναφέρεται στην 
παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

Σε απόθεμα 
και κατά 
τις διαδικασίες (*) 

έως και 200 800 200 18 1η Ιανουαρίου 2017

άνω των 200 
έως 300 

800 250 18

άνω των 300 
έως 400

800 350 18

άνω των 400 
έως 600

800 450 18

άνω του 600 1500 600 18

Σε αναπαραγωγή 800 
Μητέρα και νεογνά. 
Για κάθε επιπλέον 
ενήλικο ζώο που 
προστίθεται στο 

κατάλυμα σε μόνιμη 
βάση, προστίθενται 

400 cm².

18

Σε απόθεμα στα 
εκτροφεία (**) 
Μέγεθος 
καταλύματος 
1500 cm²

έως και 50 1500 100 18 

άνω των 50 
έως 100

1500 125 18 

άνω των 100 
έως 150

1500 150 18

άνω των 150 
έως 200

1500 175 18 

Σε απόθεμα στα 
εκτροφεία (**) 
Μέγεθος 
καταλύματος 
2500 cm²

έως και 100 2500 100 18

άνω των 100 
έως 150

2500 125 18

άνω των 150 
έως 200

2500 150 18

(*) Σε μακροχρόνιες μελέτες, στις περιπτώσεις όπου, προς το τέλος της μελέτης, ο διαθέσιμος χώρος ανά ζώο είναι 
χαμηλότερος από τον προαναφερόμενο, αποδίδεται προτεραιότητα στη διατήρηση σταθερών κοινωνικών δομών.

(**) Οι απογαλακτισμένοι επίμυες επιτρέπεται να διατηρούνται σε αυτές τις υψηλότερες πυκνότητες πληθυ−
σμού, κατά τη σύντομη περίοδο μετά τον απογαλακτισμό έως την ενηλικίωση, εφόσον τα ζώα στεγάζονται σε 
μεγαλύτερα καταλύματα με κατάλληλο εμπλουτισμό και αυτές οι συνθήκες στέγασης δεν πρέπει να προκαλούν 
απώλεια ευζωίας αυξημένα επίπεδα επιθετικότητας, νοσηρότητα και θνησιμότητα, στερεοτυπίες και άλλες δια−
ταραχές συμπεριφοράς, απώλεια βάρους, ή άλλες μεταβολές της φυσιολογίας ή της συμπεριφοράς λόγω άγχους

Πίνακας 1.3.
Γερβίλοι

Σωματικό 
βάρος (g)

Ελάχιστο μέγεθος 
καταλύματος

(cm²)

Εμβαδόν
δαπέδου 

ανά ζώο (cm²)

Ελάχιστο ύψος 
καταλύματος

(cm)

Ημερομηνία που 
αναφέρεται στην 
παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

Σε απόθεμα 
και κατά 
τις διαδικασίες

έως και 40 1200 150 18 1η Ιανουαρίου 2017

άνω του 40 1200 250 18

Σε αναπαραγωγή 1200 
μονογαμικό ζευγάρι 
ή τρίο με απογόνους

18
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Πίνακας 1.4.
Κρικητοί

Σε απόθεμα 
και κατά τις
διαδικασίες Σωματικό

βάρος (g)

Ελάχιστο μέγε−
θος καταλύματος

(cm²)

Εμβαδόν
δαπέδου
ανά ζώο

(cm²)

Ελάχιστο ύψος 
καταλύματος

(cm)

Ημερομηνία που 
αναφέρεται στην 
παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

έως και 60 800 150 14 1η Ιανουαρίου 2017

άνω των 60 
έως 100 

800 200 14

άνω των 100 800 250 14

Σε αναπαραγωγή 800
Μητέρα 

ή μονογαμικό
ζευγάρι 

με νεογνά

14

Σε απόθεμα 
στα
εκτροφεία (*)

έως και 60 1500 100 14

(*) Οι απογαλακτισμένοι γερβίλοι επιτρέπεται να διατηρούνται σε αυτές τις υψηλότερες πυκνότητες πληθυ−
σμού, κατά τη σύντομη περίοδο μετά τον απογαλακτισμό έως την ενηλικίωση, εφόσον τα ζώα στεγάζονται σε 
μεγαλύτερα καταλύματα με κατάλληλο εμπλουτισμό και αυτές οι συνθήκες στέγασης δεν πρέπει να προκαλούν 
απώλεια ευζωίας, αυξημένα επίπεδα επιθετικότητας, νοσηρότητα και θνησιμότητα, στερεοτυπίες και άλλες δια−
ταραχές συμπεριφοράς, απώλεια βάρους, ή άλλες μεταβολές της φυσιολογίας ή της συμπεριφοράς λόγω άγχους.

Πίνακας 1.5.
Ινδικά χοιρίδια

Σωματικό
βάρος

(g)

Ελάχιστο μέγεθος
καταλύματος

(cm²)

Εμβαδόν 
δαπέδου 
ανά ζώο 

(cm²)

Ελάχιστο ύψος 
καταλύματος

(cm)

Ημερομηνία που 
αναφέρεται στην 
παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

Σε απόθεμα 
και κατά 
τις διαδικασίες

έως και 200 1800 200 23 1η Ιανουαρίου 2017

άνω των
200 έως 300

1800 350 23

άνω των
300 έως 450

1800 500 23

άνω των
450 έως 700

2500 700 23

άνω των 700 2500 900 23

Σε αναπαραγωγή 2500
Ζευγάρι με νεογνά. 
Για κάθε επιπλέον 

θηλυκό αναπαραγωγής 
προστίθενται

1000 cm².

23

2. Κουνέλια
Κατά τη διάρκεια γεωργικής έρευνας, όταν ο σκοπός του έργου απαιτεί τα ζώα να στεγάζονται υπό συνθήκες 

παρόμοιες με αυτές υπό τις οποίες στεγάζονται τα ζώα εμπορικού αγροκτήματος, η στέγαση των ζώων πρέπει 
να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα του Π.Δ. 374/2001 (Α΄251) «Προστασία των ζώων στις εκτροφές σε συμ−
μόρφωση με την Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου».

Εντός του καταλύματος υπάρχει ένας υπερυψωμένος χώρος. Αυτός ο υπερυψωμένος χώρος πρέπει να επιτρέπει 
στο ζώο να ξαπλώνει και να κάθεται και να κινείται εύκολα από κάτω, αλλά δεν καλύπτει περισσότερο από 40 
% του εμβαδού του δαπέδου. Εάν υπάρχουν επιστημονικοί ή κτηνιατρικοί λόγοι για να μη χρησιμοποιηθεί υπε−
ρυψωμένος χώρος, τότε το κατάλυμα είναι κατά 33 % μεγαλύτερο για ένα κουνέλι και κατά 60 % μεγαλύτερο 
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για δύο κουνέλια. Όταν παρέχεται υπερυψωμένη περιοχή για κουνέλια ηλικίας μικρότερης των 10 εβδομάδων, 
το μέγεθος της είναι τουλάχιστον 55 cm ×5 cm και το ύψος υπεράνω του δαπέδου επιτρέπει στα ζώα να το 
χρησιμοποιήσουν.

Πίνακας 2.1.
Κουνέλια ηλικίας μεγαλύτερης των 10 εβδομάδων

Ο πίνακας 2.1 χρησιμοποιείται και για τα κλουβιά και για τα κελιά. Το πρόσθετο εμβαδόν δαπέδου είναι τουλάχι−
στον 3000 cm² ανά κουνέλι, για το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο κουνέλι, ενώ πρέπει να προστίθενται 
τουλάχιστον 2 500 cm², για κάθε επιπλέον κουνέλι μετά το έκτο.

Τελικό σωματικό 
βάρος (kg)

Ελάχιστο εμβαδόν
δαπέδου για ένα ή δύο 

κοινωνικώς αρμονικά ζώα (cm²)

Ελάχιστο 
ύψος (cm)

Ημερομηνία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 
(2) του Άρθρου 32

έως και 3 3500 45

1η Ιανουαρίου 2017από άνω των 3 έως και 5 4200 45

άνω των 5 5400 60

Πίνακας 2.2.
Κονικλομητέρα και νεογνά

Βάρος 
κονικλομητέρας (kg)

Ελάχιστο μέγεθος 
καταλύματος (cm²)

Επιπλέον εμβαδόν 
για τα κιβώτια 

εμφώλευσης (cm²)

Ελάχιστο 
ύψος (cm)

Ημερομηνία που αναφέρεται 
στην παράγραφο (2) 

του Άρθρου 32

έως και 3 3500 1000 45

1η Ιανουαρίου 2017από άνω των 3 έως και 5 4200 1200 45

άνω των 5 5400 1400 60

Πίνακας 2.3.
Κουνέλια ηλικίας κάτω των 10 εβδομάδων

Ο πίνακας 2.3 χρησιμοποιείται και για τα κλουβιά και για τα κελιά.

Ηλικία Ελάχιστο μέγεθος
καταλύματος (cm²)

Ελάχιστο εμβαδόν
δαπέδου ανά ζώο 

(cm²)

Ελάχιστο 
ύψος (cm)

Ημερομηνία που αναφέρεται 
στην παράγραφο (2) 

του Άρθρου 32

Από τον
απογαλακτισμό έως 
και την ηλικία 
των 7 εβδομάδων

4000 800 40
1η Ιανουαρίου 2017

Από 7 έως 10
εβδομάδες 4000 1200 40

Πίνακας 2.4.
Κουνέλια: Βέλτιστες διαστάσεις για τις υπερυψωμένες περιοχές για καταλύματα που έχουν τις διαστάσεις που 

αναφέρονται στον πίνακα 2.1

Ηλικία 
σε εβδομάδες

Τελικό βάρος
σώματος (kg)

Βέλτιστο 
μέγεθος 

(cm x cm)

Βέλτιστο ύψος 
από το δάπεδο 

του καταλύματος (cm)

Ημερομηνία που αναφέρεται 
στην παράγραφο (2) 

του Άρθρου 32 

άνω των 10 έως και 3 55 × 25 25 

1η Ιανουαρίου 2017από άνω των 3 έως και 5 55 × 30 25

άνω των 5 60 × 35 30

3. Γάτες
Οι γάτες δεν πρέπει να στεγάζονται ατομικά για περισσότερο από 24 ώρες τη φορά. Οι γάτες που είναι 

κατ’επανάληψη επιθετικές προς άλλες γάτες πρέπει να στεγάζονται ατομικά μόνον εάν δεν μπορεί να βρεθεί 
συμβατός σύντροφος. Το κοινωνικό άγχος σε ζώα που ζουν ανά ζεύγη ή σε ομάδες πρέπει να παρακολουθείται 
τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση. Οι θηλυκές γάτες με γατάκια μικρότερα των τεσσάρων εβδομάδων ή τις 
τελευταίες δύο εβδομάδες της εγκυμοσύνης τους μπορούν να στεγάζονται μόνες.
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Πίνακας 3
Γάτες

Το ελάχιστο εμβαδόν διαβίωσης για μητέρα με νεογνά είναι το απαιτούμενο για μία μεμονωμένη γάτα, αυξα−
νόμενο βαθμιαία ώστε όταν τα γατάκια φθάσουν στην ηλικία των τεσσάρων μηνών να έχουν κατάλυμα σύμφωνο 
με τις ανωτέρω απαιτήσεις εμβαδού για ενήλικες.

Οι περιοχές διατροφής και καθαριότητας απέχουν μεταξύ τους 0,5 μέτρο τουλάχιστον και δεν εναλλάσσονται.

Δάπεδο (*)
 (m²)

Γείσωμα
(m²)

Ύψος
(m)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

Ελάχιστο για ένα
ενήλικο ζώο 1,5 0,5 2 

1η Ιανουαρίου 2017
Για κάθε επιπλέον 
ζώο προστίθενται 0,75 0,25 —

(*) Εμβαδόν δαπέδου χωρίς γεισώματα
4. Σκύλοι
Οι σκύλοι πρέπει εάν είναι δυνατόν να έχουν στη διάθεσή τους εξωτερικό χώρο για τρέξιμο. Οι σκύλοι δεν 

πρέπει να στεγάζονται ατομικά για περισσότερο από τέσσερις ώρες κάθε φορά.
Το εσωτερικό κατάλυμα να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 50 % του ελάχιστου χώρου που πρέπει να διατίθεται 

στους σκύλους, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 4.1.
Ο διαθέσιμος χώρος που προβλέπεται στη συνέχεια βασίζεται στις ανάγκες των Μπηγκλ, αλλά οι φυλές μεγάλων 

διαστάσεων, όπως η φυλή του Αγίου Βερνάρδου ή τα Ιρλανδέζικα λυκόσκυλα, χρειάζονται σημαντικά μεγαλύτε−
ρους χώρους από αυτούς που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1. Για φυλές άλλες από αυτή του εργαστηριακού 
Μπηγκλ, οι διαθέσιμοι χώροι αποφασίζονται σε συνεργασία με το κτηνιατρικό προσωπικό.

Πίνακας 4.1.
Σκύλοι

Σκύλοι που στεγάζονται κατά ζεύγη ή ομαδικά ενδέχεται να διαβιώσουν στο μισό εμβαδόν (2 m² για σκύλο 
μικρότερο των 20 kg, 4 m² για σκύλο μεγαλύτερο των 20 kg) όταν υποβάλλονται σε διεργασία όπως ορίζεται 
στους παρόντες Κανονισμούς εάν αυτός ο διαχωρισμός είναι αναγκαίος για επιστημονικούς λόγους. Ο χρόνος 
διαβίωσης σε τόσο περιορισμένο χώρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες κάθε φορά.

Ένα θηλυκό σε γαλουχία και τα νεογνά του διαθέτουν τον ίδιο χώρο με ένα μεμονωμένο θηλυκό ισοδύναμου 
βάρους. Το κελί αναπαραγωγής είναι σχεδιασμένο με τρόπο που το θηλυκό να μπορεί να μετακινηθεί σε ένα 
πρόσθετο διαμέρισμα ή ανυψωμένη περιοχή μακριά από τα κουτάβια.

Βάρος
(kg)

Ελάχιστο 
μέγεθος

καταλύματος (m²)

Ελάχιστο
εμβαδόν

δαπέδου για 
ένα ή δύο ζώα

Για κάθε 
πρόσθετο ζώο 

πρέπει να προστίθεται 
ελάχιστο εμβαδόν (m²)

Ελάχιστο 
ύψος (m)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

έως και 20 4 4 2 2
1η Ιανουαρίου 2017

άνω των 20 8 8 4 2

Πίνακας 4.2.
Σκύλοι – απογαλακτισμένα ζώα σε απόθεμα

Βάρος
(kg)

Ελάχιστο 
μέγεθος

καταλύματος (m²)

Ελάχιστο εμβαδόν
δαπέδου ανά ζώο (m²)

Ελάχιστο 
ύψος (m)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

έως και 5 4 0,5 2

1η Ιανουαρίου 2017

άνω των 5 έως 10 4 1,0 2

άνω των 10 έως 15 4 1,5 2

άνω των 20
έως και 25 4 2 2

άνω των 20 8 4 2
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5. Νυφίτσες 

Πίνακας 5.
Νυφίτσες

Ελάχιστο μέγεθος 
καταλύματος

(cm²)

Ελάχιστο εμβαδόν 
δαπέδου ανά ζώο 

(cm²)
Ελάχιστο ύψος

(cm)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

Ζώα έως 600g 4500 1500 50

1η Ιανουαρίου 2017
Ζώα άνω των 600g 4500 3000 50
Ενήλικα αρσενικά 6000 6000 50
Κουναβομητέρα και
Νεογνά 5400 5400 50

6. Πρωτεύοντα πλην των ανθρωποειδών
Τα νεαρά πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου δεν πρέπει να απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν από την 

ηλικία—ανάλογα με το είδος— των 6 έως 12 μηνών.
Το περιβάλλον πρέπει να επιτρέπει στα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου να έχουν ένα σύνθετο καθημερινό 

πρόγραμμα δραστηριότητας. Το κατάλυμα πρέπει να τους επιτρέπει να υιοθετούν ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο 
κατάλογο συμπεριφορών και να τους προσφέρει αίσθημα ασφάλειας και ένα κατάλληλο σύνθετο περιβάλλον να 
επιτρέπει στα ζώα να τρέχουν, να περπατούν, να σκαρφαλώνουν και να πηδούν.

Πίνακας 6.1.
Μάρμοζετ και ταμαρίνοι

Ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου 
καταλυμάτων για 1 (*) ή 2 ζώα 
και για τους μέχρι ηλικίας 5 
μηνών απογόνους τους (m²)

Ελάχιστος όγκος 
ανά πρόσθετο ζώο 
πέραν της ηλικίας

5 μηνών (m³)

Ελάχιστο ύψος 
καταλύματος

(m) (**)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται

στην παράγραφο (2) του 
Άρθρου 32

Μάρμοζετ 0,5 0,2 1,5
1η Ιανουαρίου 2017

Ταμαρίνοι 1,5 0,2 1,5

(*) Τα ζώα διατηρούνται ατομικά μόνο κατ’ εξαίρεση.
(**) Η κορφή του καταλύματος βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 1,8 m από το δάπεδο. 
Τα μάρμοζετ και οι ταμαρίνοι δεν πρέπει να απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν από την ηλικία των 8 

μηνών.

Πίνακας 6.2.
Σαϊμίρια

Ελάχιστο εμβαδόν 
δαπέδου για 1 (*) ή 2 ζώα 

(m²)

Ελάχιστος όγκος ανά
πρόσθετο ζώο ηλικίας πέ−

ραν των 6 μηνών (m³)

Ελάχιστο ύψος
καταλύματος

(m)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

2,0 0,5 1,8 1η Ιανουαρίου 2017

(*)Τα ζώα διατηρούνται ατομικά μόνο κατ’ εξαίρεση.
Τα σαϊμίρια δεν πρέπει να απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν από την ηλικία των 6 μηνών.

Πίνακας 6.3.
Μακάκοι και κερκοπίθηκοι (*)

Ελάχιστο
μέγεθος

καταλύματος
(m²)

Ελάχιστος 
όγκος

καταλύματος
(m³)

Ελάχιστος 
όγκος

ανά ζώο
(m³)

Ελάχιστο 
ύψος

καταλύματος
(m)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

Ζώα ηλικίας 
κάτω των 3 ετών (**) 2,0 3,6 1,0 1,8

1η Ιανουαρίου 2017
Ζώα ηλικίας 
από 3 ετών και άνω (***) 2,0 3,6 1,8 1,8

Ζώα που διατηρούνται 
για αναπαραγωγικούς 
σκοπούς (****)

3,5 2,0

(*) Τα ζώα διατηρούνται ατομικά μόνο κατ’ εξαίρεση.
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(**) Ένα κατάλυμα ελάχιστων διαστάσεων μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 3 ζώα.
(***) Ένα κατάλυμα ελάχιστων διαστάσεων μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 2 ζώα.
(****) Σε αναπαραγωγικές αποικίες δεν απαιτείται πρόσθετος χώρος/όγκος για τα νεαρά ζώα ηλικίας μέχρι 2 

ετών που συζούν με τη μητέρα τους.
Οι μακάκοι και οι κερκοπίθηκοι δεν πρέπει να απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν από την ηλικία των 

8 μηνών.

Πίνακας 6.4.
Μπαμπουίνοι (*)

Ελάχιστο
μέγεθος

καταλύματος
(m²)

Ελάχιστος 
όγκος

καταλύματος
(m³ )

Ελάχιστος 
όγκος

ανά ζώο
(m³ )

Ελάχιστο 
ύψος

καταλύματος
(m)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

Ζώα (**) ηλικίας
κάτω των 4 ετών 4,0 7,2 3,0 1,8

1η Ιανουαρίου 2017

Ζώα (**) ηλικίας
από 4 ετών και άνω 7,0 1,26 6,0 1,8

Ζώα (***) που διατηρούνται 
για αναπαραγωγικούς
σκοπούς 

1, 20 2,0

(*) Τα ζώα διατηρούνται ατομικά μόνο κατ’ εξαίρεση.
(**) Ένα κατάλυμα ελάχιστων διαστάσεων μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 2 ζώα.
(***) Σε αναπαραγωγικές αποικίες δεν απαιτείται πρόσθετος χώρος/όγκος για τα νεαρά ζώα ηλικίας μέχρι 2 

ετών που συζούν με τη μητέρα τους.
Οι μπαμπουίνοι δεν πρέπει να απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν από την ηλικία των 8 μηνών.
7. Ζώα αγροκτήματος
Κατά τη διάρκεια γεωργικής έρευνας, όταν ο σκοπός του έργου απαιτεί τα ζώα να στεγάζονται υπό συνθήκες 

παρόμοιες με αυτές υπό τις οποίες στεγάζονται τα ζώα εμπορικού αγροκτήματος, η στέγαση των ζώων πρέπει 
να τηρεί τουλάχιστον τα πρότυπα των Π.Δ. 374/2001(Α,251) «Προστασία των ζώων στα εκτροφεία, σε συμμόρφωση 
με την Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου», Π.Δ.215/2003(Α,181), «Κανόνες που διέπουν την προστασία των χοίρων, 
σε συμμόρφωση με την Οδηγίες 91/630/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2001/88/ΕΚ 
του Συμβουλίου και 2001/93/ΕΚ της Επιτροπής», και Π.Δ. 179/1998(Α,133), «Θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων στις εκτροφές σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 91/629/ΕΟΚ και 97/2/ΕΚ του Συμβουλίου 
και εκτέλεση της Απόφασης 97/182/ΕΚ της Επιτροπής» 

Πίνακας 7.1.
Βοοειδή

Σωματικό 
βάρος
(kg)

Ελάχιστο
μέγεθος

καταλύματος
(m²)

Ελάχιστο
εμβαδόν

δαπέδου ανά 
ζώο

(m²/ζώο)

Πλάτος θέσης στην 
ταΐστρα για σίτιση 

κατά βούληση 
(ad− libitum)

αποκερατωθέντων
βοοειδών (m/ζώο)

Πλάτος θέσης στην
ταΐστρα για 

περιορισμένη σίτιση
αποκερατωθέντων

βοοειδών
(m/ζώο)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται

στην παράγραφο (2)
του Άρθρου 32

έως και 100 2,50 2,30 0,10 0,30

1η Ιανουαρίου 2017

άνω των 100 
έως 200 4,25 3,40 0,15 0,50

άνω των 200 
έως 400 6,00 4,80 0,18 0,60 

άνω των 400 
έως 600 9,00 7,50 0,21 0,70 

άνω των 600 
έως 800 11,00 8,75 0,24 0,80

άνω των 800 16,00 10,00 0,30 1,00
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Πίνακας 7.2.
Αιγοπρόβατα

Σωματικό 
βάρος
(kg)

Ελάχιστο
μέγεθος

καταλύματος
(m²)

Ελάχιστο 
εμβαδόν
δαπέδου 
ανά ζώο
(m²/ζώο)

Ελάχιστο 
ύψος

χωρίσματος
(m)

Πλάτος θέσης στην
ταΐστρα για σίτιση
κατά βούληση (m/

ζώο)

Πλάτος θέσης 
στην ταΐστρα 

για περιορισμένη 
σίτιση

 (m/ζώο)

Ημερομηνία που 
αναφέρεται στην 
παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

έως και 20 1,0 0,7 1,0 0,10 0,25 

1η Ιανουαρίου 2017

άνω των 
20 έως 35 1,5 1,0 1,2 0,10 0,30

άνω των 
35 έως 60 2,0 1,5 1,2 0,12 0,40

άνω των 
60 3,0 1,8 1,5 0,12 0,50

Πίνακας 7.3.
Χοίροι και μίνι χοίροι

Ζων βάρος
(kg)

Ελάχιστο 
μέγεθος 

καταλύματος (*)
(m²)

Ελάχιστο εμβαδόν 
δαπέδου
ανά ζώο
(m²/ζώο)

Ελάχιστος χώρος
ανάπαυσης
ανά ζώο (σε

θερμοκρασιακά
ουδέτερες συνθήκες)

(m²/ζώο)

Ημερομηνία που 
αναφέρεται στην 
παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

μέχρι 5 2,0 0,20 0,10

1η Ιανουαρίου 2017

άνω των 5 έως 10 2,0 0,25 0,11

άνω των 10 έως και 20 2,0 0,35 0,18

άνω των 20 έως 30 2,0 0,50 0,24

άνω των 30 έως 50 2,0 0,70 0,33

άνω των 50 έως 70 3,0 0,80 0,41

άνω των 70 έως 100 3,0 1,00 0,53

άνω των 100 έως 150 4,0 1,35 0,70

άνω των 150 5,0 2,50 0,95

Ενήλικοι (συμβατικοί)
κάπροι 7,5 1,30

(*) Οι χοίροι είναι δυνατόν να διατηρούνται σε μικρότερα καταλύματα για σύντομο χρονικό διάστημα, χωρί−
ζοντας επί παραδείγματι με παραπετάσματα στον κύριο χώρο, για κτηνιατρικούς ή πειραματικούς λόγους, π.χ. 
όταν απαιτείται ατομική σίτιση των ζώων.

Πίνακας 7.4.
Ιπποειδή

Η χαμηλότερη πλευρά έχει ύψος τουλάχιστον 1,5 φορά το ύψος ακρωμίου του ζώου. Το ύψος των εσωτερικών 
χώρων επιτρέπει στα ιπποειδή να αναπτυχθούν πλήρως.

Ύψος
ακρωμίου

(m)

Ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου ανά ζώο
(m² /ζώο)

Ελάχιστο ύψος
καταλύματος

(m)

Ημερομηνία που 
αναφέρεται στην 
παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

Για κάθε ζώο 
στεγαζόμενο 
μόνο του ή σε
ομάδες έως 3 

ζώων

Για κάθε ζώο στε−
γαζόμενο σε ομάδες 
4 ή περισσοτέρων 

ζώων

Κελί τοκετού/
φοράδα με 
πουλάρι

1,00 έως 1,40 9,0 6,0 16 3,00

1η Ιανουαρίου 2017
άνω των 1,40 
έως 1,60 12,0 9,0 20 3,00

άνω των 1,60 16,0 (2 × ΥΑ)2 (*) 20 3,00
(*) Για να εξασφαλιστεί ευρυχωρία, ο καθορισμός του διαθέσιμου για κάθε μεμονωμένο ζώο χώρου βασίζεται 

στο ύψος ακρωμίου (ΥΑ)
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8. Πτηνά
Κατά τη διάρκεια γεωργικής έρευνας, όταν ο σκοπός του έργου απαιτεί τα ζώα να στεγάζονται υπό συνθήκες 

παρόμοιες με αυτές υπό τις οποίες στεγάζονται τα ζώα εμπορικού αγροκτήματος, η στέγαση των ζώων πρέπει 
να τηρεί τουλάχιστον τα πρότυπα του Π.Δ. 374/2001(Α,251) «Προστασία των ζώων στα εκτροφεία σε συμμόρ−
φωση με την Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου», του Π.Δ.216/2003(Α,181), «Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την 
προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων, σε συμμόρφωση με την Οδηγίες 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου και 2002/4/
ΕΚ της Επιτροπής» και της ΚΥΑ 283329/2010 (Β,1940) «Καθορισμός ελαχίστων κανόνων για την προστασία των 
κοτόπουλων κρεοπαραγωγής που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου.

Πίνακας 8.1.
Όρνιθες

Στις περιπτώσεις όπου, για επιστημονικούς λόγους, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν αυτές οι ελάχιστες 
διαστάσεις, η διάρκεια του περιορισμού θα πρέπει να αιτιολογείται από τον πειραματιζόμενο σε συνεννόηση με 
το κτηνιατρικό προσωπικό. Στις περιπτώσεις αυτές τα πτηνά μπορούν να στεγάζονται σε μικρότερα καταλύματα 
με κατάλληλο εμπλουτισμό του περιβάλλοντος και ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου 0,75 m².

Μάζα σώματος
(g)

Ελάχιστο
μέγεθος

καταλύματος
(m²)

Ελάχιστο
εμβαδόν

ανά πτηνό
(m²)

Ελάχιστο 
ύψος
(cm)

Ελάχιστο 
πλάτος θέσης 
στην ταΐστρα 

ανά πτηνό 
(cm)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

μέχρι 200 1,00 0,025 30 3

1η Ιανουαρίου 2017

άνω των 200 έως 300 1,00 0,03 30 3

άνω των 300 έως 600 1,00 0,05 40 7

άνω των 600 έως 1200 2,00 0,09 50 15

άνω των 1 200 έως 1800 2,00 0,11 75 15

άνω των 1800 έως 2400 2,00 0,13 75 15

άνω των 2400 2,00 0,21 75 15

Πίνακας 8.2.
Κατοικίδιες γαλοπούλες

Όλες οι πλευρές του καταλύματος έχουν μήκος τουλάχιστον 1,5 m. Στις περιπτώσεις όπου, για επιστημονικούς 
λόγους, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν αυτές οι ελάχιστες διαστάσεις, η διάρκεια του περιορισμού θα πρέπει 
να αιτιολογείται από τον πειραματιζόμενο σε συνεννόηση με το κτηνιατρικό προσωπικό. Στις περιπτώσεις αυτές, 
τα πτηνά μπορούν να στεγάζονται σε μικρότερα καταλύματα με κατάλληλο εμπλουτισμό του περιβάλλοντος και 
ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου 0,75 m², καθώς και με ελάχιστο ύψος 50 cm για τα πτηνά βάρους κάτω των 0,6 kg, 
75 cm για τα πτηνά βάρους κάτω των 4 kg και 100 cm για τα πτηνά βάρους άνω των 4 kg. Τα καταλύματα αυτά 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη στέγαση μικρών ομάδων πτηνών σύμφωνα με τον αναλογούντα χώρο που 
παρατίθεται στον πίνακα 8.2.

Μάζα σώματος
(kg)

Ελάχιστο 
μέγεθος

καταλύματος
(m²)

Ελάχιστο
εμβαδόν

ανά πτηνό
(m²)

Ελάχιστο 
ύψος
(cm)

Ελάχιστο 
πλάτος θέσης 
στην ταΐστρα 

ανά πτηνό
(cm)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

μέχρι 0,3 2,00 0,13 50 3

1η Ιανουαρίου 2017

άνω των 0,3 έως 0,6 2,00 0,17 50 7

άνω των 0,6 έως 1 2,00 0,30 100 15

άνω των 1 έως 4 2,00 0,35 100 15

άνω των 4 έως 8 2,00 0,40 100 15

άνω των 8 έως 12 2,00 0,50 150 20

άνω των 12 έως 16 2,00 0,55 150 20

άνω των 20 έως και 25 2,00 0,60 150 20

άνω των 20 3,00 1,00 150 20
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Πίνακας 8.3.
Ορτύκια

Μάζα
σώματος

(g)

Ελάχιστο
μέγεθος

καταλύματος
(m²)

Εμβαδόν ανά
πτηνό στην 
περίπτωση 

της στέγασης 
κατά ζεύγη

(m²)

Εμβαδόν ανά 
επιπλέον

πτηνό στην
περίπτωση της

ομαδικής
στέγασης (m²)

Ελάχιστο 
ύψος
(cm)

Ελάχιστο 
πλάτος

θέσης στην 
ταΐστρα 

ανά πτηνό
(cm)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) του 
Άρθρου 32

μέχρι 150 1,00 0,5 0,10 20 4
1η Ιανουαρίου 2017

άνω των 150 1,00 0,6 0,15 30 4

Πίνακας 8.4.
Πάπιες και χήνες

Στις περιπτώσεις όπου, για επιστημονικούς λόγους, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν αυτές οι ελάχιστες 
διαστάσεις, η διάρκεια του περιορισμού θα πρέπει να αιτιολογείται από τον πειραματιζόμενο σε συνεννόηση με 
το κτηνιατρικό προσωπικό. Στις περιπτώσεις αυτές τα πτηνά μπορούν να στεγάζονται σε μικρότερα καταλύματα 
με κατάλληλο εμπλουτισμό του περιβάλλοντος και ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου 0,75 m². Τα καταλύματα αυτά 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη στέγαση μικρών ομάδων πτηνών σύμφωνα με τον αναλογούντα χώρο που 
παρατίθεται στον πίνακα 8.4.

Μάζα σώματος
(g)

Ελάχιστο 
μέγεθος

καταλύματος
(m²)

Εμβαδόν 
ανά πτηνό

(m²) (*)

Ελάχιστο 
ύψος
(cm)

Ελάχιστο
πλάτος

θέσης στην
ταΐστρα 

ανά πτηνό
(cm)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

Πάπιες

1η Ιανουαρίου 2017

μέχρι 300 2,00 0,10 50 10

άνω των 300 έως 1200 (**) 2,00 0,20 200 10

άνω των 1200
έως 3500 2,00 0,25 200 15

άνω των 3500 2,00 0,50 200 15

Χήνες

μέχρι 500 2,00 0,20 200 10

άνω των 500 έως 2000 2,00 0,33 200 15

άνω των 2000 2,00 0,50 200 15

(*) Συμπεριλαμβάνεται τεχνητή λίμνη ελάχιστης επιφάνειας 0,5 m² ανά 2 m² καταλύματος και ελάχιστου βάθους 
30 cm. Στη λίμνη μπορεί να αναλογεί έως 50 % του ελάχιστου μεγέθους καταλύματος.

(**) Τα πτηνά των οποίων το φτέρωμα δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως μπορούν να διατηρούνται σε κα−
ταλύματα ελάχιστου ύψους 75 cm.

Πίνακας 8.5.
Πάπιες και χήνες: ελάχιστο μέγεθος τεχνητής λίμνης (*)

Εμβαδόν
(m²)

Βάθος
(cm)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

Πάπιες 0,5 30
1η Ιανουαρίου 2017

Χήνες 0,5 από άνω των 10 έως και 30

(*)Το μέγεθος τεχνητής λίμνης αντιστοιχεί σε κατάλυμα εμβαδού 2 m².Στη λίμνη μπορεί να αναλογεί έως 50% 
του ελάχιστου μεγέθους. 
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Πίνακας 8.6.
Περιστέρια

Τα καταλύματα είναι μακρόστενα (π.χ. 2 m × 1 m) και όχι τετράγωνα, ώστε να μπορούν τα πτηνά να εκτελούν 
σύντομες πτήσεις.

Μέγεθος
ομάδας

Ελάχιστο
μέγεθος

καταλύματος
(m²)

Ελάχιστο 
ύψος
(cm)

Ελάχιστο πλάτος
θέσης 

στην ταΐστρα 
ανά πτηνό

(cm)

Ελάχιστο
πλάτος θέσης 
στην κούρνια 

ανά πτηνό (cm)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

μέχρι 6 2 200 5 30

1η Ιανουαρίου 2017
από άνω των 7 
ως και 12 3 200 5 30

για κάθε πτηνό 
επιπλέον των 12 0.15 5 30

Πίνακας 8.7.
Σπίνοι zebra finch

Τα καταλύματα είναι μακρόστενα (π.χ. 2 m × 1 m), ώστε να μπορούν τα πτηνά να εκτελούν σύντομες πτήσεις. Στην 
περίπτωση των μελετών αναπαραγωγής, τα ζεύγη μπορούν να στεγάζονται σε μικρότερα καταλύματα με κατάλληλο 
εμπλουτισμό του περιβάλλοντος και με ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου 0,5 m² και ελάχιστο ύψος 40 cm. Η διάρκεια του 
περιορισμού θα πρέπει να αιτιολογείται από τον πειραματιζόμενο σε συνεννόηση με το κτηνιατρικό προσωπικό.

Μέγεθος 
ομάδας

Ελάχιστο 
μέγεθος 

καταλύματος
(m²)

Ελάχιστο 
ύψος
(cm)

Ελάχιστος 
αριθμός ταϊστρών

Ημερομηνία που 
αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

μέχρι 6 1,0 100 2

1η Ιανουαρίου 2017
7 έως 12 1,5 200 2

13 έως 20 2,0 200 3

Για κάθε πτηνό επιπλέον των 20 0,05 1 ανά 6 πτηνά
9. Αμφίβια

Πίνακας 9.1.
Υδρόβια ουροδελή

Μήκος σώματος (*)
(cm)

Ελάχιστη 
υδάτινη 

επιφάνεια 
(cm²)

Ελάχιστη υδάτινη 
επιφάνεια για κάθε επιπλέον 

ζώο στην περίπτωση της 
ομαδικής διατήρησης

(cm²)

Ελάχιστο 
βάθος
νερού
(cm)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

μέχρι 10 262,5 50 13

1η Ιανουαρίου 2017

άνω των 10 έως 15 525 110 13

άνω των 15 έως και 20 875 200 15

άνω των 20 έως 30 1837,5 440 15

άνω των 30 3150 800 20
(*) Μετρούμενο από το ρύγχος μέχρι την οπή της κλοάκης (αμάρα).

Πίνακας 9.2.
Υδρόβια άνουρα (*)

Μήκος σώματος (**)
(cm)

Ελάχιστη 
υδάτινη 

επιφάνεια 
(cm²)

Ελάχιστη υδάτινη επιφάνεια 
για κάθε επιπλέον ζώο στην 

περίπτωση της ομαδικής
διατήρησης 

(cm ²)

Ελάχιστο 
βάθος 
νερού
(cm)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

κάτω των 6 160 40 6

1η Ιανουαρίου 2017
από άνω των 6 έως και 9 300 75 8

άνω των 9 έως 12 600 150 10

άνω των 12 920 230 12,5
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(*) Οι συνθήκες αυτές ισχύουν για τις δεξαμενές διατήρησης (δηλαδή εκτροφής), όχι όμως για εκείνες που 
χρησιμοποιούνται για φυσική σύζευξη και υπερωορρηξία για λόγους απόδοσης, δεδομένου ότι οι διαδικασίες 
αυτές απαιτούν μικρότερες ατομικές δεξαμενές. Οι απαιτήσεις που αφορούν τον χώρο έχουν καθοριστεί για 
ενήλικα άτομα των αναγραφόμενων κατηγοριών μεγέθους· θα πρέπει είτε να εξαιρούνται τα νεαρά άτομα και 
οι γυρίνοι ή να μεταβάλλονται οι διαστάσεις υπό κλίμακα 

(**) Μετρούμενο από το ρύγχος μέχρι την οπή της κλοάκης (αμάρα).

Πίνακας 9.3.
Ημιυδρόβια άνουρα

Μήκος
σώματος (*)

(cm)

Ελάχιστο μέγεθος 
καταλύματος (**)

(cm ²)

Ελάχιστο
εμβαδόν για

κάθε επιπλέον ζώο 
στην περίπτωση 

της ομαδικής
διατήρησης

(cm ²)

Ελάχιστο 
ύψος

καταλύματος (***)
(cm)

Ελάχιστο 
βάθος 
νερού
(cm)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

έως και 5,0 1500 200 20 10

1η Ιανουαρίου 2017άνω των 5,0 
έως 7,5 3500 500 30 10

άνω των 7,5 4000 700 30 15

(*) Μετρούμενο από το ρύγχος μέχρι την οπή της κλοάκης (αμάρα).
(**) Το χερσαίο τμήμα καταλαμβάνει ένα τρίτο, το υδάτινο, επαρκές για να βυθίζονται τα ζώα στο νερό, δύο τρίτα.
(***) Μετρούμενο από την επιφάνεια του χερσαίου τμήματος μέχρι την εσωτερική πλευρά της οροφής του 

τεράριουμ· επιπλέον, το ύψος των καταλυμάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εσωτερική διαρρύθμιση.

Πίνακας 9.4.
Ημιχερσαία άνουρα

Μήκος
σώματος (*)

(cm)

Ελάχιστο μέγεθος 
καταλύματος (**)

(cm 2

Ελάχιστο εμβαδόν 
για κάθε επιπλέον 

ζώο στην 
περίπτωση 

της ομαδικής 
διατήρησης

(cm ²)

Ελάχιστο 
ύψος

καταλύματος (***)
(cm)

Ελάχιστο 
βάθος 
νερού
(cm)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

μέχρι 5,0 1500 200 20 10

1η Ιανουαρίου 2017άνω των 5,0 
έως 7,5 3500 500 30 10

άνω των 7,5 4000 700 30 15

(*) Μετρούμενο από το ρύγχος μέχρι την οπή της κλοάκης (αμάρα).
(**) Το χερσαίο τμήμα καταλαμβάνει ένα τρίτο, το υδάτινο, επαρκές για να βυθίζονται τα ζώα στο νερό, δύο τρίτα.
(***) Μετρούμενο από την επιφάνεια του χερσαίου τμήματος μέχρι την εσωτερική πλευρά της οροφής του 

τεράριουμ· επιπλέον, το ύψος των καταλυμάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εσωτερική διαρρύθμιση.

Πίνακας 9.5.
Δενδρόβια άνουρα

Μήκος 
σώματος (*)

(cm)

Ελάχιστο μέγεθος 
καταλύματος (**)

(cm ²)

Ελάχιστο εμβαδόν 
για κάθε επιπλέον ζώο στην 

περίπτωση 
της ομαδικής διατήρησης

(cm ²)

Ελάχιστο ύψος
καταλύματος (***)

(cm)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2)
του Άρθρου 32

έως και 3,0 900 100 30
1η Ιανουαρίου 2017

άνω των 3,0 1500 200 30

(*) Μετρούμενο από το ρύγχος μέχρι την οπή της κλοάκης (αμάρα).
(**) Το χερσαίο τμήμα καταλαμβάνει ένα τρίτο, το υδάτινο, επαρκές για να βυθίζονται τα ζώα στο νερό, δύο τρίτα.
(***) Μετρούμενο από την επιφάνεια του χερσαίου τμήματος μέχρι την εσωτερική πλευρά της οροφής του 

τεράριουμ· επιπλέον, το ύψος των καταλυμάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εσωτερική διαρρύθμιση.
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10. Ερπετά

Πίνακας 10.1.
Υδρόβια χελώνια

Μήκος σώματος (*)
(cm)

Ελάχιστη υδάτινη 
επιφάνεια (cm ²)

Ελάχιστη υδάτινη 
επιφάνεια για κάθε 

επιπλέον ζώο 
στην περίπτωση 

της ομαδικής
διατήρησης

(cm ²)

Ελάχιστο 
βάθος νερού

(cm)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

έως και 5 600 100 10

1η Ιανουαρίου 2017

άνω των 5 έως 10 1600 300 15

άνω των 10 έως 15 3500 600 20

άνω των 15 έως 20 6000 1200 30

άνω των 20 έως 30 10000 2000 35

άνω των 30 20000 5000 40

(*) Μετρούμενο επί της ευθείας γραμμής που συνδέει το πρόσθιο με το οπίσθιο άκρο του χελύου.

Πίνακας 10.2.
Χερσόβια ερπετά

Μήκος σώματος (*)
(cm)

Ελάχιστο εμβαδόν 
δαπέδου (cm ²)

Ελάχιστο εμβαδόν για 
κάθε επιπλέον ζώο 

στην περίπτωση της 
ομαδικής διατήρησης

(cm ²)

Ελάχιστο 
ύψος 

καταλύματος (**)
(cm)

Ημερομηνία 
που αναφέρεται 

στην παράγραφο (2) 
του Άρθρου 32

έως 30 300 150 10

1η Ιανουαρίου 2017

άνω των 30 έως 40 400 200 12

άνω των 40 έως 50 600 300 15

άνω των 50 έως 75 1200 600 20

άνω των 75 2500 1200 28

(*) Μετρούμενο από το ρύγχος μέχρι την ουρά 
(**) Μετρούμενο από την επιφάνεια του χερσαίου τμήματος μέχρι την εσωτερική πλευρά της οροφής του 

τεράριουμ· επιπλέον, το ύψος των καταλυμάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εσωτερική διαρρύθμιση.
11. Ψάρια
11.1. Παροχή και ποιότητα ύδατος
Πρέπει να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή επαρκής παροχή ύδατος κατάλληλης ποιότητας. Η ροή του ύδατος 

σε συστήματα επανακυκλοφορίας νερού ή το φιλτράρισμα εντός δεξαμενών πρέπει να αρκεί και για να εξασφα−
λίζεται ότι οι παράμετροι ποιότητας του ύδατος διατηρούνται σε αποδεκτά επίπεδα. Το παρεχόμενο νερό πρέπει 
να φιλτράρεται ή να υφίσταται επεξεργασία για την αφαίρεση ουσιών επιβλαβών για τα ψάρια, όπου απαιτείται. 
Οι παράμετροι ποιότητας του ύδατος πρέπει να παραμένουν πάντα στο αποδεκτό επίπεδο τιμών που συντηρεί 
την κανονική δραστηριότητα και φυσιολογία για το δεδομένο είδος και στάδιο ανάπτυξης. Η ροή του ύδατος 
πρέπει να είναι κατάλληλη για να μπορούν τα ψάρια να κολυμπούν και να διατηρούν κανονική συμπεριφορά. 
Πρέπει να παρέχεται στα ψάρια ο κατάλληλος χρόνος εγκλιματισμού και προσαρμογής στις μεταβολές των 
συνθηκών ποιότητας του νερού.

11.2. Οξυγόνο, αζωτούχες ενώσεις, pH και αλμυρότητα
Η συγκέντρωση οξυγόνου θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τα συγκεκριμένα είδη και τις συνθήκες διατήρησής 

τους. Εφόσον είναι απαραίτητο, θα πρέπει να προβλέπεται συμπληρωματικός αερισμός του νερού. Οι συγκε−
ντρώσεις αζωτούχων ενώσεων πρέπει να διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο.

Το επίπεδο του pH πρέπει να προσαρμόζεται στο εκάστοτε είδος και να διατηρείται κατά το δυνατόν σταθερό. 
Η αλμυρότητα πρέπει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του είδους και στο στάδιο της ζωής του ψαριού. Οι 
μεταβολές της αλμυρότητας πρέπει να επέρχονται σταδιακά.

11.3. Θερμοκρασία, φωτισμός, θόρυβος
Η θερμοκρασία θα πρέπει να διατηρείται εντός του βέλτιστου πεδίου τιμών για το εκάστοτε είδος ψαριών, 

και να παραμένει κατά το δυνατόν σταθερή. Οι μεταβολές της θερμοκρασίας πρέπει να επέρχονται σταδιακά. 
Πρέπει να εξασφαλίζεται η δέουσα για τα ψάρια περιοδικότητα του φωτισμού. Τα επίπεδα θορύβου πρέπει να 
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είναι τα κατώτερα δυνατά και, όπου είναι δυνατόν, ο 
εξοπλισμός που προκαλεί θόρυβο ή δονήσεις, όπως 
είναι οι ηλεκτρογεννήτριες και τα συστήματα διήθησης, 
θα πρέπει να διαχωρίζεται από τις δεξαμενές ψαριών.

11.4. Πυκνότητα εκτροφής και περιβαλλοντική πολυ−
πλοκότητα

Η πυκνότητα εκτροφής των ψαριών θα βασίζεται στις 
συνολικές ανάγκες των ψαριών από άποψη περιβαλλοντι−
κών συνθηκών, υγείας και καλής διαβίωσης. Τα ψάρια πρέ−
πει να διαθέτουν επαρκή όγκο ύδατος για να κολυμπούν 
κανονικά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το μέγεθος, την ηλικία, 
την κατάσταση υγείας και τη μέθοδο ταΐσματος των ψα−
ριών. Στα ψάρια παρέχεται ο κατάλληλος περιβαλλοντικός 
εμπλουτισμός, όπως κρυψώνες ή υπόστρωμα όταν υπάρχει 
ανάγκη, εκτός αν από τα χαρακτηριστικά της συμπερι−
φοράς τους συνάγεται ότι δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη.

11.5. Διατροφή και χειρισμός
Τα ψάρια πρέπει να ταΐζονται με το ενδεδειγμένο 

σιτηρέσιο με την κατάλληλη ποσότητα και συχνότητα 
τροφής. Χρειάζεται ειδική προσοχή όσον αφορά τη δι−
ατροφή των προνυμφικών μορφών ψαριών ιδίως στις 
περιπτώσεις στροφής από σιτηρέσια με ζωντανούς ορ−
γανισμούς σε τεχνητά. Ο χειρισμός των ψαριών πρέπει 
να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

1. Κατά τη θανάτωση των ζώων, πρέπει να χρησιμο−
ποιούνται οι μέθοδοι του κατωτέρω πίνακα.

Μέθοδοι διαφορετικές από τις μεθόδους του πίνακα 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται:

α) σε αναίσθητα ζώα, εφόσον το ζώο δεν ανακτά τις 
αισθήσεις του πριν από το θάνατο και

β) σε ζώα που χρησιμοποιούνται για γεωργική έρευνα, 
όταν ο σκοπός του έργου απαιτεί τα ζώα να στεγάζο−
νται υπό συνθήκες παρόμοιες με αυτές υπό τις οποίες 
στεγάζονται τα ζώα εμπορικού αγροκτήματος, τα ζώα 
αυτά επιτρέπεται να θανατώνονται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 
2009, για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή 
τους (¹).

2. Η θανάτωση των ζώων ολοκληρώνεται με μία από 
τις ακόλουθες μεθόδους:

α) επιβεβαίωση της μόνιμης παύσης της κυκλοφορίας·
β) καταστροφή του εγκεφάλου·
γ) αυχενική εξάρθρωση·
δ) αφαίμαξη· ή
ε) διαπίστωση νεκρικής ακαμψίας.
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Απαιτήσεις
1. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ήπια κατα−

στολή του ζώου, ανάλογα με την περίπτωση.
2. Μόνον σε μεγάλα ερπετά.
3. Μόνον με σταδιακή πλήρωση. Δεν πρέπει να χρη−

σιμοποιείται σε εμβρυακά και νεογέννητα τρωκτικά.
4. Μόνον σε πτηνά βάρους κάτω του 1 kg. Τα πτηνά 

βάρους άνω των 250 g πρέπει να αναισθητοποιούνται.
5. Μόνον σε τρωκτικά βάρους κάτω του 1 kg. Τα τρω−

κτικά βάρους άνω των 150 g πρέπει να αναισθητοποι−
ούνται.

6. Μόνον σε κουνέλια βάρους κάτω του 1 kg. Τα κου−
νέλια βάρους άνω των 150 g πρέπει να αναισθητοποι−
ούνται.

7. Μόνον σε πτηνά βάρους κάτω των 5 kg.
8. Μόνον σε τρωκτικά βάρους κάτω του 1 kg.
9. Μόνον σε κουνέλια βάρους κάτω των 5 kg.
10. Μόνον σε νεογνά.

3.   

 — 

/ 
 

 
     

,
, 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

 
 

 

  (2)  

 

  

 
 

 

 (3) 

 

 

 
 

 

(4) (5) (6) 

 

 

/
 

  
 

 

   (7) (8) (9) (10)  

 
 (11) (12) 

 
 

 

(13) (13) (13) (13) (13) (13) 

 
 

(Ar,N2) 

  

 

(14) 

  
  

  
 

 
, 

  
 

(15) (16) (15) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1567

11. Μόνον σε πτηνά βάρους κάτω των 250 g.
12. Μόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η χρήση άλλων 

μεθόδων.
13. Απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.
14. Μόνον σε χοίρους.
15. Μόνον σε επιτόπιες συνθήκες από έμπειρο σκο−

πευτή.
16. Μόνον σε επιτόπιες συνθήκες από έμπειρο σκο−

πευτή όταν δεν είναι δυνατή η χρήση άλλων μεθόδων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ (3) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22
1. Ισχύουσα εθνική νομοθεσία που αφορά την από−

κτηση, ζωική παραγωγή, φροντίδα και χρήση ζώων για 
επιστημονικούς σκοπούς.

2. Δεοντολογία που αφορά τη σχέση ανθρώπων−ζώων, 
την εγγενή αξία της ζωής και τα επιχειρήματα υπέρ και 
κατά της χρήσης ζώων για επιστημονικούς σκοπούς.

3. Βασικά και κατάλληλα για τα συγκεκριμένα είδη 
στοιχεία βιολογίας που αφορούν την ανατομία, τα χα−
ρακτηριστικά φυσιολογίας, την εκτροφή, τη γενετική 
και την τροποποίηση του γενετικού υλικού.

4. Συμπεριφορά των ζώων, ζωική παραγωγή και 
εμπλουτισμός.

5. Μέθοδοι χειρισμού και διαδικασίες ανάλογα με τα 
συγκεκριμένα είδη ζώων, κατά περίπτωση.

6. Υγιεινή και διαχείριση της υγείας των ζώων.
7. Εντοπισμός πόνου, ταλαιπωρίας και αγωνίας ανάλο−

γα με το είδος, για τα πιο συνηθισμένα εργαστηριακά 
είδη.

8. Αναισθησία, ανακούφιση του πόνου και θανάτωση.
9. Χρήση μη βάναυσων καταληκτικών σημείων.
10. Απαίτηση αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης.
11. Σχεδιασμός διαδικασιών και έργων, όπου ενδεί−

κνυται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ (1) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36
1. Συνάφεια και αιτιολόγηση των ακόλουθων στοι−

χείων:
α) χρήσης ζώων, συμπεριλαμβανομένης της καταγω−

γής, του εκτιμώμενου αριθμού, των ειδών και των στα−
δίων της ζωής τους·

β) διαδικασιών.
2. Εφαρμογή μεθόδων για την αντικατάσταση, μείωση 

και βελτίωση της χρήσης ζώων σε διαδικασίες.
3. Προγραμματισμένη χρήση αναισθητικών, αναλγητι−

κών και άλλων μεθόδων για την ανακούφιση του πόνου.
4. Μείωση, αποφυγή και ανακούφιση κάθε μορφής 

ταλαιπωρίας του ζώου από τη γέννηση ως το θάνατο, 
ανάλογα με την περίπτωση.

5. Χρήση μη βάναυσων καταληκτικών σημείων.
6. Πειραματική στρατηγική ή στρατηγική παρατήρη−

σης και στατιστική μελέτη για την ελαχιστοποίηση του 
αριθμού των ζώων, του πόνου, της ταλαιπωρίας, της 
αγωνίας τους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
ανάλογα με την περίπτωση.

7. Επαναχρησιμοποίηση ζώων και οι σωρευτικές της 
επιπτώσεις στα ζώα.

8. Προτεινόμενη κατάταξη των διαδικασιών αναλόγως 
της δριμύτητας.

9. Αποφυγή της αδικαιολόγητης επανάληψης των δι−
αδικασιών όπου απαιτείται.

10. Συνθήκες στέγασης, ζωοτεχνίας και φροντίδας 
των ζώων.

11. Μέθοδοι θανάτωσης.
12. Επάρκεια των ατόμων που συμμετέχουν στο έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ

ΔΡΙΜΥΤΗΤΑΣ
Η δριμύτητα της διαδικασίας προσδιορίζεται ανάλογα 

με το επίπεδο πόνου, ταλαιπωρίας, αγωνίας ή μόνιμης 
βλάβης που αναμένεται ότι θα υποστεί το συγκεκριμένο 
ζώο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τμήμα I: Κατηγορίες δριμύτητας
Καταληκτικές:
Οι διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα εξ ολο−

κλήρου υπό καθεστώς γενικής αναισθησίας, χωρίς το 
ζώο να πρόκειται να ανακτήσει ποτέ τις αισθήσεις του 
ταξινομούνται ως καταληκτικές.

Ήπιες:
Οι διαδικασίες οι οποίες συνεπάγονται βραχυχρόνιο 

ήπιο πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία για τα ζώα καθώς και 
οι διαδικασίες οι οποίες δεν συνεπάγονται ουσιαστική 
βλάβη της ευεξίας ή της γενικής κατάστασης του ζώου, 
ταξινομούνται ως ήπιες.

Μέτριες:
Οι διαδικασίες οι οποίες συνεπάγονται βραχυχρόνιο 

μέτριο πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία, ή μακροχρόνιο ήπιο 
πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία για τα ζώα καθώς και οι 
διαδικασίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν μέτρια 
βλάβη της ευεξίας ή της γενικής κατάστασης του ζώου, 
ταξινομούνται ως μέτριες.

Βαριές:
Οι διαδικασίες οι οποίες συνεπάγονται βραχυχρόνιο 

έντονο πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία, ή μακροχρόνιο μέ−
τριο πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία για τα ζώα καθώς και 
οι διαδικασίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν 
σοβαρή βλάβη της ευεξίας ή της γενικής κατάστασης 
του ζώου, ταξινομούνται ως βαριές.

Τμήμα ΙΙ: Κριτήρια κατάταξης
Η κατάταξη σε κατηγορία αναλόγως του βαθμού δρι−

μύτητας λαμβάνει υπόψη τυχόν επεμβάσεις ή χειρισμό 
του ζώου στο πλαίσιο συγκεκριμένης διαδικασίας. Η 
κατάταξη έχει ως κριτήριο τις σοβαρότερες συνέπειες 
που ενδέχεται να υποστεί το ζώο μετά την εφαρμογή 
όλων των κατάλληλων τεχνικών μετριασμού του πόνου 
ή της ταλαιπωρίας του.

Κατά την κατάταξη μιας διαδικασίας σε μια συγκε−
κριμένη κατηγορία, λαμβάνονται υπόψη ο τύπος διαδι−
κασίας και ορισμένοι άλλοι παράγοντες. Όλοι αυτοί οι 
παράγοντες εξετάζονται κατά περίπτωση.

Στους παράγοντες που σχετίζονται με τη διαδικασία 
συγκαταλέγονται οι ακόλουθοι:

— είδος χειρισμού, μεταχείριση,
— φύση και ένταση του πόνου, της ταλαιπωρίας, της 

αγωνίας ή της μόνιμης βλάβης που προξενείται από (όλα 
τα στοιχεία) της διαδικασίας, και η διάρκεια, συχνότητα 
και πολλαπλότητα των χρησιμοποιούμενων τεχνικών,

— ταλαιπωρία που προξενείται σωρευτικά στο πλαίσιο 
διαδικασίας,

— παρεμπόδιση της εκδήλωσης φυσιολογικής συ−
μπεριφοράς συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στην 
τήρηση των προδιαγραφών στέγασης, ζωοτεχνίας και 
φροντίδας.
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Το τμήμα ΙΙΙ περιλαμβάνει παραδείγματα διαδικασιών 
που κατατάσσονται σε καθεμία από τις κατηγορίες δρι−
μύτητας βάσει παραγόντων που σχετίζονται μόνον με 
τον τύπο διαδικασίας. Τα παραδείγματα αυτά παρέχουν 
μια πρώτη ένδειξη της ταξινόμησης που θα ήταν η κα−
ταλληλότερη για ένα συγκεκριμένο τύπο διαδικασίας.

Ωστόσο, για την τελική ταξινόμηση μιας διαδικασίας 
βάσει της δριμύτητας, λαμβάνονται επίσης υπόψη και 
οι ακόλουθοι πρόσθετοι παράγοντες, οι οποίοι αξιολο−
γούνται κατά περίπτωση:

— είδος και γονιδιακός τύπος,
— ωριμότητα, ηλικία και φύλο του ζώου,
— εκπαίδευση του ζώου όσον αφορά τη διαδικασία,
— αν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθεί το ζώο, ο 

πραγματικός βαθμός δριμύτητας των προηγουμένων 
διαδικασιών,

— οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι περιορισμού ή εξά−
λειψης του πόνου, της ταλαιπωρίας και της αγωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης

της βελτίωσης των συνθηκών στέγασης, ζωοτεχνίας 
και φροντίδας,

— μη βάναυσα καταληκτικά σημεία.
Τμήμα III:
Παραδείγματα διαφόρων τύπων διαδικασιών που κα−

τατάσσονται σε καθεμία από τις κατηγορίες δριμύτη−
τας βάσει παραγόντων που σχετίζονται με τον τύπο 
διαδικασίας.

1. Ήπια διαδικασία
α) Χορήγηση αναισθητικών φαρμάκων εκτός αν γίνε−

ται με μοναδικό σκοπό τη θανάτωση·
β) φαρμακοκινητική μελέτη με χορήγηση μιας και μό−

νης δόσης και λήψη περιορισμένου αριθμού δειγμάτων 
αίματος (που ανέρχονται συνολικά σε < 10 % του κυ−
κλοφορούντος όγκου αίματος), όπου η ουσία δεν αναμέ−
νεται να προξενήσει ανιχνεύσιμο αρνητικό αποτέλεσμα·

γ) μη επεμβατικές τεχνικές απεικόνισης ζώων (π.χ. MRI) 
με την κατάλληλη καταστολή ή αναισθησία·

δ) επιδερμικές διαδικασίες, π.χ. βιοψίες αυτιών και ου−
ράς, μη χειρουργική υποδόρια εμφύτευση μικροαντλιών 
και πομποδεκτών·

ε) εφαρμογή εξωτερικών τηλεμετρικών συσκευών που 
προξενούν μικρή μόνο βλάβη στα ζώα ή μικρή παρεμβο−
λή στην κανονική δραστηριότητα και συμπεριφορά τους·

στ) χορήγηση ουσιών διά της υποδόριας, ενδομυϊ−
κής, ενδοπεριτοναϊκής οδού, με αναγκαστική θρέψη 
και ενδοφλεβίως μέσω επιφανειακών αγγείων, όταν η 
ουσία δεν έχει παρά μέτριες επιπτώσεις στο ζώο, και 
οι ποσότητες είναι εντός των κατάλληλων ορίων για 
το μέγεθος και το είδος του ζώου·

ζ) επαγωγή όγκων, ή αυτογενείς όγκοι, που δεν προκα−
λούν ανιχνεύσιμα κλινικά αρνητικά αποτελέσματα (π.χ. 
μικροί, υποδόριοι, μη χωροκατακτητικοί όζοι)·

η) εκτροφή γενετικά τροποποιημένων ζώων που ανα−
μένεται να οδηγήσει σε φαινότυπο με ήπια αποτελέ−
σματα·

θ) διατροφή με τροποποιημένα σιτηρέσια, που δεν 
καλύπτουν όλες τις διατροφικές ανάγκες των ζώων και 
αναμένεται να προξενήσουν ήπιες κλινικές ανωμαλίες 
στο χρονικό πλαίσιο της έρευνας·

ι) βραχείας διάρκειας (< 24h) παραμονή σε μεταβολικά 
κλουβιά·

ια) μελέτες στις οποίες τα ζώα στερούνται των συ−
ντρόφων τους για σύντομο χρονικό διάστημα, ή απο−

μονώνονται για σύντομο διάστημα σε κλουβιά ενήλικες 
αρουραίοι ή μύες κοινωνικών στελεχών·

ιβ) μοντέλα τα οποία εκθέτουν τα ζώα σε βλαβερά 
ερεθίσματα τα οποία προκαλούν στιγμιαία ήπιο πόνο, 
ταλαιπωρία ή αγωνία, και τα οποία τα ζώα μπορούν να 
αποφύγουν με επιτυχία·

ιγ) ο συνδυασμός ή η σώρευση των ακόλουθων πα−
ραδειγμάτων, μπορούν να οδηγήσουν στην κατάταξη, 
ως ήπιων, των ακόλουθων διαδικασιών:

i) αξιολόγηση της σύνθεσης του σώματος με μη επεμ−
βατικά μέτρα και ελάχιστο περιορισμό·

ii) παρακολούθηση ECG με μη επεμβατικές τεχνικές 
με ελάχιστο ή καθόλου περιορισμό ζώων εξοικειωμένων 
με την ανθρώπινη παρουσία·

iii) εφαρμογή εξωτερικών τηλεμετρικών συσκευών οι 
οποίες δεν αναμένεται να προξενήσουν βλάβη σε ζώα 
με κοινωνική προσαρμογή και δεν παρεμβαίνουν στην 
κανονική δραστηριότητα και συμπεριφορά τους·

iv) εκτροφή γενετικά τροποποιημένων ζώων τα οποία 
δεν αναμένεται να έχουν κλινικά ανιχνεύσιμο αρνητικό 
φαινότυπο·

v) προσθήκη αδρανών δεικτών στη διατροφή για την 
παρακολούθηση της πορείας της πέψης·

vi) διακοπή της σίτισης ενήλικων αρουραίων για < 
24 ώρες·

vii) δοκιμές στον αγρό.
2. Μέτρια διαδικασία
α) Συχνή εφαρμογή δοκιμαστικών ουσιών οι οποίες 

παράγουν μέτρια κλινικά αποτελέσματα, και λήψη δειγ−
μάτων αίματος (> 10 % του κυκλοφορούντος όγκου 
αίματος) από ζώο που διατηρεί τις αισθήσεις του, εντός 
διαστήματος μερικών ημερών χωρίς αντικατάσταση του 
όγκου του αίματος·

β) μελέτες εύρεσης του πεδίου τιμών δόσης που προ−
καλούν οξέα συμπτώματα, δοκιμές χρονικής τοξικότη−
τας/καρκινογένεσης, με μη θανατηφόρα καταληκτικά 
σημεία·

γ) χειρουργική επέμβαση με γενική αναισθησία και 
τη χορήγηση κατάλληλων αναλγητικών, συνεπαγόμενη 
μετεγχειρητικό πόνο ή ταλαιπωρία ή για την επιδείνωση 
της γενικής κατάστασης. Παραδείγματα, μεταξύ άλλων: 
θωρακοτομή, κρανιοτομή, λαπαροτομή, ορχιδεκτομή, 
λυμφαδενεκτομή, θυροειδεκτομή, ορθοπεδική χειρουρ−
γική επέμβαση με αποτελεσματική σταθεροποίηση και 
διαχείριση των τραυμάτων, μεταμόσχευση οργάνων με 
αποτελεσματική διαχείριση της απόρριψης, χειρουργική 
εμφύτευση καθετήρων ή βιοϊατρικών συσκευών (π.χ. 
τηλεμετρικών πομπών, μικροαντλιών, κ.λπ.)·

δ) μοντέλα επαγωγής όγκων, ή αυτογενείς όγκοι, που 
αναμένεται να προξενήσουν μέτριο πόνο ή ταλαιπωρία 
ή μέτρια παρεμβολή στην κανονική συμπεριφορά·

ε) ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία με μη θανατηφόρα 
δόση, ή με άλλως θανατηφόρα δόση αλλά με ανασύ−
σταση του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα αρνητικά 
αποτελέσματα αναμένεται να είναι ήπια ή μέτρια και 
βραχείας διαρκείας (< 5 ημέρες)·

στ) εκτροφή γενετικά τροποποιημένων ζώων που 
αναμένεται να οδηγήσει σε φαινότυπο με μέτρια απο−
τελέσματα·

ζ) δημιουργία γενετικά τροποποιημένων ζώων μέσω 
χειρουργικών διαδικασιών·

η) χρήση μεταβολικών κλουβιών με μέτριο περιορισμό 
της κίνησης για παρατεταμένη περίοδο (έως 5 ημερών)·
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θ) μελέτες με τροποποιημένα σιτηρέσια που δεν κα−
λύπτουν όλες τις διατροφικές ανάγκες των ζώων και 
αναμένεται να προκαλέσουν μέτριες κλινικές ανωμαλίες 
εντός του χρονικού διαστήματος που καλύπτει η μελέτη·

ι) διακοπή της σίτισης ενήλικων αρουραίων για 48 
ώρες·

ια) πρόκληση αντιδράσεων φυγής και αποφυγής όταν 
το ζώο δεν έχει δυνατότητα διαφυγής ή αποφυγής του 
ερεθίσματος, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν 
μέτρια αγωνία.

3. Βαριά διαδικασία
α) Δοκιμές τοξικότητας με καταληκτικό σημείο το 

θάνατο, ή στις οποίες αναμένονται θάνατοι ή προκα−
λούνται σοβαρές παθοφυσιολογικές καταστάσεις. Π.χ., 
δοκιμή οξείας τοξικότητας μιας και μόνης δόσης (βλέπε 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις δοκιμές)· 

β) δοκιμή συσκευής της οποίας η διακοπή λειτουρ−
γίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πόνο, ταλαιπωρία 
ή το θάνατο του ζώου (π.χ. συσκευή υποβοήθησης της 
καρδιάς)·

γ) δοκιμές ισχύος εμβολίων που χαρακτηρίζονται από 
τη μακροχρόνια επιδείνωση της κατάστασης του ζώου, 
προϊούσα ασθένεια που οδηγεί στο θάνατο, σε συνδυ−
ασμό με μακράς διαρκείας μέτριο πόνο, ταλαιπωρία ή 
αγωνία·

δ) ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία με θανατηφόρα 
δόση χωρίς ανασύσταση του ανοσοποιητικού συστή−
ματος, ή ανασύσταση με πρόκληση της νόσου «δότη 
κατά ξενιστή (GVHD)»·

ε) μοντέλα με επαγωγή όγκων, ή με αυτογενείς 
όγκους, που αναμένεται ότι θα προκαλέσουν προϊού−
σα θανατηφόρο ασθένεια σε συνδυασμό με μακράς 
διαρκείας μέτριο πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία. Π.χ., όγκοι 
που προκαλούν καχεξία, επιθετικοί όγκοι οστών, όγκοι 
με μεταστάσεις, και όγκοι που εξελκούνται·

στ) χειρουργικές και άλλες επεμβάσεις σε ζώα υπό 
γενική αναισθησία οι οποίες αναμένεται να προκαλέ−
σουν σοβαρό ή επίμονο μέτριο μετεγχειρητικό πόνο, 
ταλαιπωρία ή αγωνία και μακροχρόνια επιδείνωση της 
γενικής κατάστασης των ζώων. Πρόκληση ασταθών κα−
ταγμάτων, θωρακοτομής χωρίς τα κατάλληλα αναλγη−
τικά φάρμακα, ή τραύματος με σκοπό την πρόκληση 
πολλαπλής οργανικής ανεπάρκειας·

ζ) μεταμόσχευση οργάνων όπου η απόρριψη του 
οργάνου ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρή αγωνία ή 

σοβαρή επιδείνωση της γενικής κατάστασης του ζώου 
(π.χ. ξενομεταμόσχευση)·

η) εκτροφή ζώων με γενετικές διαταραχές που ανα−
μένεται ότι θα υποστούν σοβαρή και μακροχρόνια επι−
δείνωση της γενικής τους κατάστασης, π.χ. μοντέλα 
της νόσου του Huntington, μυϊκής δυστροφίας, χρονίως 
υποτροπιάζουσας νευρίτιδας·

θ) χρησιμοποίηση μεταβολικών κλουβιών με σοβαρό 
περιορισμό της κίνησης επί παρατεταμένη περίοδο·

ι) αναπόδραστο ηλεκτροσόκ [π.χ. για την πρόκληση 
«μαθημένης ανημπόριας» (learned helplessness)]·

ια) πλήρης απομόνωση κοινωνικών ζώων, όπως π.χ. 
σκύλων και πρωτευόντων πλην του ανθρώπου, επί πα−
ρατεταμένες περιόδους·

ιβ) στρες λόγω ακινησίας για την πρόκληση γαστρικού 
έλκους ή καρδιοπάθειας σε αρουραίους·

ιγ) δοκιμές αναγκαστικής κολύμβησης ή άσκησης με 
καταληκτικό σημείο την εξάντληση. 

Άρθρο 55
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

(Άρθρο 50 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, δύναται να τροποποιούνται τα Παραρτήμα−
τα Ι και III ως VIII, εκτός από τα Τμήματα 1 και 2 του 
Παραρτήματος VIII. 

Άρθρο 56
Έναρξη ισχύος

(Άρθρο 61 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 
1η Ιανουαρίου 2013. 

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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÷ùñéêþí õäÜôùí, êáèþò êáé åíôüò Üëëùí èáëÜóóéùí æù-
íþí óôéò ïðïßåò ç ÅëëÜäá áóêåß ó÷åôéêÞ äéêáéïäïóßá óýì-
öùíá ìå ôï äéåèíÝò äßêáéï. Ç ðïëéôéóôéêÞ êëçñïíïìéÜ ðå-
ñéëáìâÜíåé êáé ôá Üõëá ðïëéôéóôéêÜ áãáèÜ.

3. Óôï ðëáßóéï ôùí êáíüíùí ôïõ äéåèíïýò äéêáßïõ, ôï Åë-
ëçíéêü ÊñÜôïò ìåñéìíÜ êáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí ðïëéôé-
óôéêþí áãáèþí ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí åëëçíéêÞ åðé-
êñÜôåéá ïðïôåäÞðïôå êáé áí áðïìáêñýíèçêáí áðü áõôÞí.
Ôï Åëëçíéêü ÊñÜôïò ìåñéìíÜ åðßóçò óôï ðëáßóéï ôïõ äéå-
èíïýò äéêáßïõ ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí ðïëéôéóôéêþí áãá-
èþí ðïõ óõíäÝïíôáé éóôïñéêÜ ìå ôçí ÅëëÜäá ïðïõäÞðïôå
êáé áí âñßóêïíôáé. 

¢ñèñï 2

¸ííïéá üñùí

Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ:
á) Ùò ðïëéôéóôéêÜ áãáèÜ íïïýíôáé ïé ìáñôõñßåò ôçò ý-

ðáñîçò êáé ôçò áôïìéêÞò êáé óõëëïãéêÞò äñáóôçñéüôçôáò
ôïõ áíèñþðïõ.

â) Ùò ìíçìåßá íïïýíôáé ôá ðïëéôéóôéêÜ áãáèÜ ðïõ áðï-

ôåëïýí õëéêÝò ìáñôõñßåò êáé áíÞêïõí óôçí ðïëéôéóôéêÞ
êëçñïíïìéÜ ôçò ×þñáò êáé ôùí ïðïßùí åðéâÜëëåôáé ç åéäé-
êüôåñç ðñïóôáóßá âÜóåé ôùí åîÞò äéáêñßóåùí:

áá) Ùò áñ÷áßá ìíçìåßá Þ áñ÷áßá íïïýíôáé üëá ôá ðïëé-
ôéóôéêÜ áãáèÜ ðïõ áíÜãïíôáé óôïõò ðñïúóôïñéêïýò, áñ-
÷áßïõò, âõæáíôéíïýò êáé ìåôáâõæáíôéíïýò ÷ñüíïõò êáé
÷ñïíïëïãïýíôáé Ýùò êáé ôï 1830, ìå ôçí åðéöýëáîç ôùí
äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ 20. Óôá áñ÷áßá ìíçìåßá óõìðåñé-
ëáìâÜíïíôáé óðÞëáéá êáé ðáëáéïíôïëïãéêÜ êáôÜëïéðá ãéá
ôá ïðïßá õðÜñ÷ïõí åíäåßîåéò üôé óõíäÝïíôáé ìå ôçí áí-
èñþðéíç ýðáñîç.

ââ) Ùò íåüôåñá ìíçìåßá íïïýíôáé ôá ðïëéôéóôéêÜ áãáèÜ
ðïõ åßíáé ìåôáãåíÝóôåñá ôïõ 1830 êáé ôùí ïðïßùí ç ðñï-
óôáóßá åðéâÜëëåôáé ëüãù ôçò éóôïñéêÞò, êáëëéôå÷íéêÞò Þ
åðéóôçìïíéêÞò óçìáóßáò ôïõò, êáôÜ ôéò äéáêñßóåéò ôùí
Üñèñùí 6 êáé 20.

ãã) Ùò áêßíçôá ìíçìåßá íïïýíôáé ôá ìíçìåßá ðïõ õðÞñ-
îáí óõíäåäåìÝíá ìå ôï Ýäáöïò êáé ðáñáìÝíïõí óå áõôü
Þ óôï âõèü ôçò èÜëáóóáò Þ óôïí ðõèìÝíá ëéìíþí Þ ðïôá-
ìþí, êáèþò êáé ôá ìíçìåßá ðïõ âñßóêïíôáé óôï Ýäáöïò Þ
óôï âõèü ôçò èÜëáóóáò Þ óôïí ðõèìÝíá ëéìíþí Þ ðïôá-
ìþí êáé äåí åßíáé äõíáôüí íá ìåôáêéíçèïýí ÷ùñßò âëÜâç
ôçò áîßáò ôïõò ùò ìáñôõñéþí. Óôá áêßíçôá ìíçìåßá óõ-
ìðåñéëáìâÜíïíôáé ïé åãêáôáóôÜóåéò, ïé êáôáóêåõÝò êáé
ôá äéáêïóìçôéêÜ êáé ëïéðÜ óôïé÷åßá ðïõ áðïôåëïýí áíá-
ðüóðáóôï ôìÞìá ôïõò, êáèþò êáé ôï Üìåóï ðåñéâÜëëïí
ôïõò.

ää) Ùò êéíçôÜ ìíçìåßá íïïýíôáé ôá ìíçìåßá ðïõ äåí èå-
ùñïýíôáé áêßíçôá.

ã) Ùò áñ÷áéïëïãéêïß ÷þñïé íïïýíôáé åêôÜóåéò óôçí îçñÜ
Þ óôç èÜëáóóá Þ óôéò ëßìíåò Þ óôïõò ðïôáìïýò, ïé ïðïßåò
ðåñéÝ÷ïõí Þ óôéò ïðïßåò õðÜñ÷ïõí åíäåßîåéò üôé ðåñéÝ÷ï-
íôáé áñ÷áßá ìíçìåßá Þ áðïôÝëåóáí Þ õðÜñ÷ïõí åíäåßîåéò
üôé áðïôÝëåóáí áðü ôïõò áñ÷áéïôÜôïõò ÷ñüíïõò Ýùò êáé
ôï 1830 ìíçìåéáêÜ, ïéêéóôéêÜ Þ ôáöéêÜ óýíïëá. Ïé áñ÷áéï-
ëïãéêïß ÷þñïé ðåñéëáìâÜíïõí êáé ôï áðáñáßôçôï åëåýèå-
ñï ðåñéâÜëëïí ðïõ åðéôñÝðåé óôá óùæüìåíá ìíçìåßá íá
óõíôßèåíôáé óå éóôïñéêÞ, áéóèçôéêÞ êáé ëåéôïõñãéêÞ åíüôç-
ôá.

ä) Ùò éóôïñéêïß ôüðïé íïïýíôáé åßôå åêôÜóåéò óôçí îçñÜ
Þ óôç èÜëáóóá Þ óôéò ëßìíåò Þ óôïõò ðïôáìïýò ðïõ áðï-
ôÝëåóáí Þ ðïõ õðÜñ÷ïõí åíäåßîåéò üôé áðïôÝëåóáí ôï ÷þ-
ñï åîáßñåôùí éóôïñéêþí Þ ìõèéêþí ãåãïíüôùí, Þ åêôÜóåéò
ðïõ ðåñéÝ÷ïõí Þ óôéò ïðïßåò õðÜñ÷ïõí åíäåßîåéò üôé ðå-
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ñéÝ÷ïíôáé ìíçìåßá ìåôáãåíÝóôåñá ôïõ 1830, åßôå óýíèåôá
Ýñãá ôïõ áíèñþðïõ êáé ôçò öýóçò ìåôáãåíÝóôåñá ôïõ
1830, ôá ïðïßá óõíéóôïýí ÷áñáêôçñéóôéêïýò êáé ïìïéïãå-
íåßò ÷þñïõò, ðïõ åßíáé äõíáôüí íá ïñéïèåôçèïýí ôïðï-
ãñáöéêÜ, êáé ôùí ïðïßùí åðéâÜëëåôáé ç ðñïóôáóßá ëüãù
ôçò ëáïãñáöéêÞò, åèíïëïãéêÞò, êïéíùíéêÞò, ôå÷íéêÞò, áñ-
÷éôåêôïíéêÞò, âéïìç÷áíéêÞò Þ åí ãÝíåé éóôïñéêÞò, êáëëéôå-
÷íéêÞò Þ åðéóôçìïíéêÞò óçìáóßáò ôïõò. 

å) Ùò Üõëá ðïëéôéóôéêÜ áãáèÜ íïïýíôáé åêöñÜóåéò,
äñáóôçñéüôçôåò, ãíþóåéò êáé ðëçñïöïñßåò, üðùò ìýèïé,
Ýèéìá, ðñïöïñéêÝò ðáñáäüóåéò, ÷ïñïß, äñþìåíá, ìïõóé-
êÞ, ôñáãïýäéá, äåîéüôçôåò Þ ôå÷íéêÝò ðïõ áðïôåëïýí
ìáñôõñßåò ôïõ ðáñáäïóéáêïý, ëáúêïý êáé ëüãéïõ ðïëéôé-
óìïý.

óô) Ùò Õðçñåóßá íïåßôáé ç áñìüäéá ÊåíôñéêÞ Þ Ðåñéöå-
ñåéáêÞ Õðçñåóßá ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý.

æ) Ùò Óõìâïýëéï íïåßôáé ôï êáôÜ ðåñßðôùóç áñìüäéï
ãíùìïäïôéêü óõëëïãéêü üñãáíï, üðùò áõôÜ ïñßæïíôáé
óôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 49 Ýùò 51. 

¢ñèñï 3

Ðåñéå÷üìåíï ôçò ðñïóôáóßáò

1. Ç ðñïóôáóßá ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò ôçò ×þ-
ñáò óõíßóôáôáé êõñßùò: 

á) óôïí åíôïðéóìü, ôçí Ýñåõíá, ôçí êáôáãñáöÞ, ôçí ôåê-
ìçñßùóç êáé ôç ìåëÝôç ôùí óôïé÷åßùí ôçò, 

â) óôç äéáôÞñçóç êáé óôçí áðïôñïðÞ ôçò êáôáóôñïöÞò,
ôçò áëëïßùóçò êáé ãåíéêÜ êÜèå Üìåóçò Þ Ýììåóçò âëÜâçò
ôçò, 

ã) óôçí áðïôñïðÞ ôçò ðáñÜíïìçò áíáóêáöÞò, ôçò êëï-
ðÞò êáé ôçò ðáñÜíïìçò åîáãùãÞò, 

ä) óôç óõíôÞñçóç êáé ôçí êáôÜ ðåñßðôùóç áíáãêáßá á-
ðïêáôÜóôáóÞ ôçò, 

å) óôç äéåõêüëõíóç ôçò ðñüóâáóçò êáé ôçò åðéêïéíù-
íßáò ôïõ êïéíïý ìå áõôÞí, 

óô) óôçí áíÜäåéîç êáé ôçí ÝíôáîÞ ôçò óôç óýã÷ñïíç êïé-
íùíéêÞ æùÞ êáé 

æ) óôçí ðáéäåßá, ôçí áéóèçôéêÞ áãùãÞ êáé ôçí åõáéóèç-
ôïðïßçóç ôùí ðïëéôþí ãéá ôçí ðïëéôéóôéêÞ êëçñïíïìéÜ.

2. Ç ðñïóôáóßá ôùí ìíçìåßùí, áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí
êáé éóôïñéêþí ôüðùí ðåñéëáìâÜíåôáé óôïõò óôü÷ïõò ï-
ðïéïõäÞðïôå åðéðÝäïõ ÷ùñïôáîéêïý, áíáðôõîéáêïý, ðå-
ñéâáëëïíôéêïý êáé ðïëåïäïìéêïý ó÷åäéáóìïý Þ ó÷åäßùí é-
óïäýíáìïõ áðïôåëÝóìáôïò Þ õðïêáôÜóôáôþí ôïõò.

¢ñèñï 4

Åèíéêü Áñ÷åßï Ìíçìåßùí

1. Ôá ìíçìåßá êáôáãñÜöïíôáé, ôåêìçñéþíïíôáé êáé êá-
ôá÷ùñïýíôáé óôï Åèíéêü Áñ÷åßï Ìíçìåßùí, ðïõ ôçñåßôáé
óôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý.

2. Ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç
ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ñõèìßæåôáé ç ïñãÜíùóç êáé
ç ëåéôïõñãßá ôïõ Åèíéêïý Áñ÷åßïõ Ìíçìåßùí êáé ðñïó-
äéïñßæïíôáé ï ôñüðïò êáôáãñáöÞò ôùí ìíçìåßùí, ï ôñü-
ðïò ðñïóôáóßáò ôùí äåäïìÝíùí, ïé ðñïûðïèÝóåéò Ü-
óêçóçò ôïõ äéêáéþìáôïò ðñüóâáóçò óå áõôÜ ãéá åñåõ-
íçôéêïýò êáé Üëëïõò ëüãïõò êáé êÜèå áíáãêáßá
ëåðôïìÝñåéá. Óôï Åèíéêü Áñ÷åßï Ìíçìåßùí êáôá÷ùñß-
æåôáé, ôï áñãüôåñï áíÜ ôñéåôßá, ôï ðüñéóìá åðéèåþñç-
óçò ãéá ôçí êáôÜóôáóç êÜèå áêéíÞôïõ ìíçìåßïõ ðïõ
äéåíåñãåßôáé áðü ôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Õðïõñãåß-
ïõ Ðïëéôéóìïý.

¢ñèñï 5

Ðñïóôáóßá Üõëùí ðïëéôéóôéêþí áãáèþí

Ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý ìåñéìíÜ ãéá ôçí áðïôýðùóç
óå ãñáðôÞ ìïñöÞ, êáèþò êáé óå õëéêïýò öïñåßò Þ÷ïõ, åé-
êüíáò Þ Þ÷ïõ êáé åéêüíáò, ôçí êáôáãñáöÞ êáé ôçí ôåêìç-
ñßùóç Üõëùí ðïëéôéóôéêþí áãáèþí ôïõ ðáñáäïóéáêïý,
ëáúêïý êáé ëüãéïõ ðïëéôéóìïý ðïõ ðáñïõóéÜæïõí éäéáßôå-
ñç óçìáóßá. Ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ìå
ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, êáèïñßæïíôáé ï ôñü-
ðïò êáôáãñáöÞò êáé áðïôýðùóçò ôùí Üõëùí ðïëéôéóôé-
êþí áãáèþí, ïé áñìüäéåò ãéá ôçí õëïðïßçóç ôùí ðáñáðÜ-
íù åíåñãåéþí õðçñåóßåò Þ êáé öïñåßò êáé ñõèìßæåôáé êÜèå
áíáãêáßá ëåðôïìÝñåéá. 

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÄÅÕÔÅÑÏ

ÁÊÉÍÇÔÁ ÌÍÇÌÅÉÁ ÊÁÉ ×ÙÑÏÉ

ÔÌÇÌÁ ÐÑÙÔÏ

ÃÅÍÉÊÅÓ ÄÉÁÔÁÎÅÉÓ

¢ñèñï 6

Äéáêñßóåéò áêéíÞôùí ìíçìåßùí - ×áñáêôçñéóìüò

1. Óôá áêßíçôá ìíçìåßá ðåñéëáìâÜíïíôáé:
á) ôá áñ÷áßá ðïõ ÷ñïíïëïãïýíôáé Ýùò êáé ôï 1830,
â) ôá íåüôåñá ðïëéôéóôéêÜ áãáèÜ ðïõ åßíáé ðñïãåíÝóôå-

ñá ôùí åêÜóôïôå ôåëåõôáßùí åêáôü åôþí êáé ÷áñáêôçñß-
æïíôáé ìíçìåßá ëüãù ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò, ðïëåïäïìéêÞò,
êïéíùíéêÞò, åèíïëïãéêÞò, ëáïãñáöéêÞò, ôå÷íéêÞò, âéïìç-
÷áíéêÞò Þ åí ãÝíåé éóôïñéêÞò, êáëëéôå÷íéêÞò Þ åðéóôçìïíé-
êÞò óçìáóßáò ôïõò, 

ã) ôá íåüôåñá ðïëéôéóôéêÜ áãáèÜ ðïõ áíÜãïíôáé óôçí
ðåñßïäï ôùí åêÜóôïôå ôåëåõôáßùí åêáôü åôþí êáé ÷áñá-
êôçñßæïíôáé ìíçìåßá ëüãù ôçò éäéáßôåñçò áñ÷éôåêôïíéêÞò,
ðïëåïäïìéêÞò, êïéíùíéêÞò, åèíïëïãéêÞò, ëáïãñáöéêÞò,
ôå÷íéêÞò, âéïìç÷áíéêÞò Þ åí ãÝíåé éóôïñéêÞò, êáëëéôå÷íé-
êÞò Þ åðéóôçìïíéêÞò óçìáóßáò ôïõò.

2. Ï ÷áñáêôçñéóìüò áêéíÞôïõ ìíçìåßïõ åßíáé äõíáôüí
íá áöïñÜ êáé êéíçôÜ ðïõ óõíäÝïíôáé ìå ïñéóìÝíç ÷ñÞóç
ôïõ áêéíÞôïõ, ôéò ÷ñÞóåéò ðïõ åßíáé óýìöùíåò ìå ôï ÷á-
ñáêôÞñá ôïõ ùò ìíçìåßïõ, êáèþò êáé ôïí ðåñéâÜëëïíôá
÷þñï Þ óôïé÷åßá áõôïý.

3. Ãéá ôç äõíáôüôçôá ìåôáêßíçóçò ìíçìåßùí ôçò ðåñß-
ðôùóçò ãã´ ôïõ åäáößïõ â´ ôïõ Üñèñïõ 2 êáé ôçí éäéüôçôÜ
ôïõò ùò áêéíÞôùí áðïöáßíåôáé ï Õðïõñãüò Ðïëéôéóìïý ý-
óôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ.

4. Ôá áñ÷áßá áêßíçôá ìíçìåßá ðñïóôáôåýïíôáé áðü
ôï íüìï ÷ùñßò íá áðáéôåßôáé ç Ýêäïóç ïðïéáóäÞðïôå
äéïéêçôéêÞò ðñÜîçò. Ôá áêßíçôá ôùí ðåñéðôþóåùí â´
êáé ã´ ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ÷áñáêôçñßæïíôáé ìíçìåßá ìå
áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ðïõ åêäßäåôáé ý-
óôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò Õðçñåóßáò êáé ãíþìç ôïõ
Óõìâïõëßïõ êáé äçìïóéåýåôáé óôçí Åöçìåñßäá ôçò Êõ-
âåñíÞóåùò. 

5. Ç åéóÞãçóç êïéíïðïéåßôáé áðåõèåßáò, ìå ìÝñéìíá ôçò
Õðçñåóßáò, óôïí êýñéï, ôïí íïìÝá Þ ôïí êÜôï÷ï, ï ïðïßïò
ìðïñåß íá õðïâÜëåé áíôéññÞóåéò åíôüò äýï (2) ìçíþí áðü
ôçí êïéíïðïßçóç. ÅÜí äåí åßíáé äõíáôüí íá ãßíåé êïéíïðïß-
çóç ãéáôß ï êýñéïò, ï íïìÝáò Þ ï êÜôï÷ïò äåí êáôÝóôç äõ-
íáôüí íá áíåõñåèåß áðü ôçí Õðçñåóßá, óõíôÜóóåôáé áíá-
êïßíùóç ãéá ôçí åéóÞãçóç, ðïõ äçìïóéåýåôáé óå ìßá çìå-
ñÞóéá Þ åâäïìáäéáßá åöçìåñßäá ðïõ åêäßäåôáé óôçí
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ðñùôåýïõóá ôïõ íïìïý üðïõ âñßóêåôáé ôï õðü ÷áñáêôç-
ñéóìü áêßíçôï Þ ôï ìåãáëýôåñï ôìÞìá áõôïý, êáé åÜí äåí
õðÜñ÷åé ôÝôïéá óå ìßá çìåñÞóéá åöçìåñßäá ôçò ÁèÞíáò Þ
ôçò Èåóóáëïíßêçò ãéá ôéò ÐåñéöÝñåéåò ÊåíôñéêÞò Ìáêå-
äïíßáò, ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé
ÈñÜêçò. ÐáñÜëëçëá ç áíáêïßíùóç ôïé÷ïêïëëÜôáé óôï õ-
ðü ÷áñáêôçñéóìü áêßíçôï êáé óõíôÜóóåôáé ðñáêôéêü áðü
ôçí Õðçñåóßá ãéá ôçí ôïé÷ïêüëëçóç. Óôçí ðåñßðôùóç áõ-
ôÞ ç ðñïèåóìßá ãéá ôçí õðïâïëÞ áíôéññÞóåùí áñ÷ßæåé á-
ðü ôç äçìïóßåõóç. 

6. Ï êýñéïò Þ üðïéïò Ý÷åé åìðñÜãìáôá äéêáéþìáôá óå á-
êßíçôï õðü ÷áñáêôçñéóìü, êáèþò êáé ï íïìÝáò, ï êÜôï÷ïò
Þ ï ÷ñÞóôçò ïöåßëåé êáé ðñéí áðü ôçí Ýêäïóç ôçò áðüöá-
óçò íá åðéôñÝðåé óôïõò õðáëëÞëïõò ôçò Õðçñåóßáò ôçí
åßóïäü ôïõò óå áõôü êáé ôçí åîÝôáóÞ ôïõ. Åðßóçò ïöåßëåé
íá ôïõò ðáñÝ÷åé êÜèå ó÷åôéêÞ ðëçñïöïñßá.

7. Ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ ÷áñáêôçñéóìïý åðÝñ÷ïíôáé á-
ðü ôçí êïéíïðïßçóç Þ ôç äçìïóßåõóç ôçò áíáêïßíùóçò
óôçí åöçìåñßäá êáé áßñïíôáé åÜí ç áðüöáóç ðåñß ÷áñá-
êôçñéóìïý äåí äçìïóéåõèåß åíôüò åíüò (1) Ýôïõò áðü áõ-
ôÝò. Åíôüò ôïõ ßäéïõ ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò áðáãïñåýå-
ôáé êÜèå åðÝìâáóç Þ åñãáóßá óôï õðü ÷áñáêôçñéóìü áêß-
íçôï. 

8. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ñõèìßæåôáé
êÜèå ëåðôïìÝñåéá áíáãêáßá ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜ-
îåùí ôùí ðñïçãïýìåíùí ðáñáãñÜöùí. 

9. Ç áðüöáóç ÷áñáêôçñéóìïý áêéíÞôïõ ìíçìåßïõ ðïõ
åêäßäåôáé óýìöùíá ìå ôéò ðñïçãïýìåíåò ðáñáãñÜöïõò
ìðïñåß íá áíáêëçèåß ìüíï ãéá ðëÜíç ðåñß ôá ðñÜãìáôá. Ç
áðüöáóç áíÜêëçóçò åêäßäåôáé êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ôùí
ðáñáãñÜöùí 4 êáé 5 êáé äçìïóéåýåôáé óôçí Åöçìåñßäá
ôçò ÊõâåñíÞóåùò, áöüôïõ êáé åðÝñ÷ïíôáé ôá áðïôåëÝ-
óìáôÜ ôçò. Ç áðüöáóç ãéá ôï ÷áñáêôçñéóìü Þ ç áíáêëç-
ôéêÞ ôçò áðïóôÝëëåôáé óôçí áñìüäéá ðïëåïäïìéêÞ õðç-
ñåóßá êáé óôïí ïéêåßï äÞìï Þ êïéíüôçôá êáé óôï Êôçìáôï-
ëüãéï Á.Å.

10. Ç êáôåäÜöéóç íåüôåñùí áêéíÞôùí ðïõ åßíáé ðñïãå-
íÝóôåñá ôùí åêÜóôïôå åêáôü ôåëåõôáßùí åôþí Þ ç åêôÝëå-
óç åñãáóéþí ãéá ôéò ïðïßåò áðáéôåßôáé ç Ýêäïóç ïéêïäïìé-
êÞò Üäåéáò, áêüìá êáé áí ôá áêßíçôá áõôÜ äåí Ý÷ïõí ÷á-
ñáêôçñéóèåß ìíçìåßá, äåí åðéôñÝðåôáé ÷ùñßò ôçí Ýãêñéóç
ôçò Õðçñåóßáò. Ãéá ôï óêïðü áõôüí ï åíäéáöåñüìåíïò
ãíùóôïðïéåß óôçí Õðçñåóßá üôé ðñïôßèåôáé íá ðñïâåß óå
áõôÞí. Ç Ýãêñéóç èåùñåßôáé üôé Ý÷åé ÷ïñçãçèåß åÜí ìÝóá
óå ôÝóóåñéò (4) ìÞíåò áðü ôç ãíùóôïðïßçóç äåí óõíôåëå-
óôïýí ïé äéáôõðþóåéò äçìïóéüôçôáò ôçò åéóÞãçóçò ãéá ôï
÷áñáêôçñéóìü ôïõ áêßíçôïõ ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôçí ðá-
ñÜãñáöï 5.

11. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ðïõ åêäßäå-
ôáé ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ êñßíåôáé åÜí åßíáé
áíáãêáßá ç ïëéêÞ Þ ìåñéêÞ, äéáñêÞò Þ ðñïóùñéíÞ Üñóç
ôçò ðñïóôáóßáò áêéíÞôïõ ìíçìåßïõ ðñïêåéìÝíïõ íá ðñï-
óôáôåõèåß Üëëï ìíçìåßï. 

¢ñèñï 7

Êõñéüôçôá óå áêßíçôá ìíçìåßá

1. Ôá áñ÷áßá áêßíçôá ìíçìåßá ðïõ ÷ñïíïëïãïýíôáé Ýùò
êáé ôï 1453 áíÞêïõí óôï Äçìüóéï êáôÜ êõñéüôçôá êáé íï-
ìÞ êáé åßíáé ðñÜãìáôá åêôüò óõíáëëáãÞò êáé áíåðßäåêôá
÷ñçóéêôçóßáò.

2. Ôá áêßíçôá áñ÷áßá ðïõ áðïêáëýöèçêáí Þ áðïêáëý-
ðôïíôáé êáôÜ ôçí åêôÝëåóç áíáóêáöþí Þ Üëëçò áñ÷áéï-

ëïãéêÞò Ýñåõíáò áíÞêïõí êáôÜ êõñéüôçôá óôï Äçìüóéï,
åßíáé åêôüò óõíáëëáãÞò êáé áíåðßäåêôá ÷ñçóéêôçóßáò.

3. Ôï äéêáßùìá êõñéüôçôáò óå Üëëá áêßíçôá ìíçìåßá ìå-
ôáãåíÝóôåñá ôïõ 1453 áóêåßôáé õðü ôïõò üñïõò êáé ôéò
ðñïûðïèÝóåéò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ. 

4. Äåí õðüêåéíôáé óå êáôÜó÷åóç áêßíçôá áñ÷áßá ðïõ
÷ñïíïëïãïýíôáé Ýùò êáé ôï 1453. Ïé ðáñÜãñáöïé 2-4 ôïõ
Üñèñïõ 22 åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò.

¢ñèñï 8

ÄÞëùóç, õðüäåéîç áêéíÞôùí áñ÷áßùí êáé áìïéâÞ

1. ÊÜèå ðñüóùðï ðïõ áíáêáëýðôåé Þ âñßóêåé áêßíçôï
áñ÷áßï ïöåßëåé íá ôï äçëþíåé ÷ùñßò õðáßôéá êáèõóôÝñçóç
óôçí ðëçóéÝóôåñç áñ÷áéïëïãéêÞ, áóôõíïìéêÞ Þ ëéìåíéêÞ
áñ÷Þ. Ç äÞëùóç ðåñéÝ÷åé ôçí áêñéâÞ ôïðïèåóßá üðïõ âñß-
óêåôáé Þ áíáêáëýðôåôáé ôï áñ÷áßï êáé êÜèå Üëëç ÷ñÞóéìç
ëåðôïìÝñåéá. Ôá óôïé÷åßá ôçò äÞëùóçò êáôáãñÜöïíôáé
óå Ýêèåóç ôçò ðáñáðÜíù áñ÷Þò. Áí ôï áñ÷áßï áíáêáëý-
ðôåôáé Þ âñßóêåôáé óå áêßíçôï üðïõ åêôåëïýíôáé Ýñãá Þ
åñãáóßåò, áõôÝò ðñÝðåé íá äéáêüðôïíôáé áìÝóùò ìÝ÷ñéò
üôïõ áðïöáíèåß ç Õðçñåóßá. 

2. Ç Õðçñåóßá ïöåßëåé ÷ùñßò õðáßôéá êáèõóôÝñçóç íá å-
îåôÜæåé êáé íá êáôáãñÜöåé ôï áñ÷áßï êáé íá ëáìâÜíåé üëá
ôá áíáãêáßá ìÝôñá öýëáîçò êáé ðñïóôáóßáò ôïõ, ýóôåñá
áðü ó÷åôéêÞ åéäïðïßçóç ôïõ éäéïêôÞôç ôïõ áêéíÞôïõ, üðïõ
áõôü âñÝèçêå, åöüóïí áõôÞ åßíáé äõíáôÞ. 

3. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá áðü
ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ ðáñÝ÷åôáé ÷ñçìáôéêÞ áìïéâÞ óôï
ðñüóùðï ðïõ äçëþíåé ôçí ýðáñîç áêéíÞôïõ áñ÷áßïõ,
óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 1, ôï ýøïò ôçò ïðïßáò êá-
èïñßæåôáé áíÜëïãá ìå ôç óðïõäáéüôçôá ôïõ áñ÷áßïõ êáé
ôç óõìâïëÞ åêåßíïõ ðïõ ôï äçëþíåé óôçí áíåýñåóç êáé
äéÜóùóÞ ôïõ. 

4. ÁìïéâÞ ìðïñåß íá ðáñÝ÷åôáé ìå üìïéá áðüöáóç åðß-
óçò óå üðïéïí õðïäåéêíýåé ôïí ôüðï üðïõ õðÜñ÷ïõí Ü-
ãíùóôá óôçí Õðçñåóßá áêßíçôá áñ÷áßá, ç êáôáâïëÞ êáé ôï
ýøïò ôçò ïðïßáò êñßíåôáé áíÜëïãá ìå ôç óðïõäáéüôçôá
ôùí áñ÷áßùí, êáèþò êáé ìå ôç óõìâïëÞ åêåßíïõ ðïõ õðï-
äåéêíýåé ôïí ôüðï üðïõ âñßóêïíôáé, óôçí áíåýñåóç êáé ôç
äéÜóùóÞ ôïõò. 

5. ÅÜí ç äÞëùóç Þ ç õðüäåéîç ãßíåôáé áðü ðåñéóóüôåñá
ðñüóùðá, ç áìïéâÞ åðéìåñßæåôáé ìåôáîý ôïõò óå ðïóïóôÜ
ðïõ êáèïñßæïíôáé ìå ôçí ßäéá áðüöáóç áíÜëïãá ìå ôç
óõìâïëÞ êáèåíüò êáé óå ðåñßðôùóç áìöéâïëßáò êáôÜ ßóá
ìÝñç. Áí ôï áñ÷áßï áíáêáëýðôåôáé Þ âñßóêåôáé ìÝóá óå é-
äéùôéêü áêßíçôï êáé åêåßíïò ðïõ ôï äçëþíåé äåí åßíáé êý-
ñéïò Þ ìéóèùôÞò ôïõ áêéíÞôïõ, ç áìïéâÞ åðéìåñßæåôáé ìå-
ôáîý åêåßíïõ ðïõ ôï äçëþíåé êáé ôïõ êõñßïõ Þ ìéóèùôÞ ôïõ
áêéíÞôïõ óå ßóá ìÝñç. ÐñïêåéìÝíïõ ãéá åíÜëéá áñ÷áßá, áí
åêåßíïò ðïõ ôá äçëþíåé äåí åßíáé êýñéïò Þ ìéóèùôÞò ôïõ
ìÝóïõ ìå ôï ïðïßï åíôïðßóôçêáí, ç áìïéâÞ åðéìåñßæåôáé
ìåôáîý ôïõ êõñßïõ Þ ìéóèùôÞ ôïõ ìÝóïõ êáé åêåßíïõ ðïõ
ôá äçëþíåé. 

6. Äåí êáôáâÜëëåôáé áìïéâÞ:
á) åÜí ôï áñ÷áßï åßíáé Þäç ãíùóôü óôçí Õðçñåóßá, 
â) åÜí âñßóêåôáé Þ áíáêáëýðôåôáé óå ïñéïèåôçìÝíï Þ õ-

ðü ïñéïèÝôçóç áñ÷áéïëïãéêü ÷þñï Þ êáôÜ ôç äéåíÝñãåéá
áíáóêáöþí Þ ôçí åêôÝëåóç Üëëùí åñãáóéþí ãéá ôéò ïðïß-
åò áðáéôåßôáé íá ðáñßóôáôáé åêðñüóùðïò ôçò Õðçñåóßáò, 

ã) åÜí åêåßíïò ðïõ ôï äçëþíåé Þ õðïäåéêíýåé ôïí ôüðï ü-
ðïõ âñßóêåôáé åßíáé õðÜëëçëïò ôïõ Äçìïóßïõ, Ï.Ô.Á. Þ
Üëëïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ äçìïóßïõ äéêáßïõ Þ íïìéêïý

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 3005



ðñïóþðïõ éäéùôéêïý äéêáßïõ ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ
ôïìÝá, üðùò áõôüò êáèïñßæåôáé êÜèå öïñÜ, êáé åíåñãåß
óôï ðëáßóéï ôùí õðçñåóéáêþí ôïõ êáèçêüíôùí.

Äåí êáôáâÜëëåôáé åðßóçò áìïéâÞ óå üðïéïí áíáêáëý-
ðôåé Þ âñßóêåé áñ÷áßï ðñïâáßíïíôáò óå äñáóôçñéüôçôåò
ðïõ áíôßêåéíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôçò íïìïèåóßáò ãéá ôçí
ðñïóôáóßá ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò, êáèþò êáé óôçí
ðåñßðôùóç ôçò ðáñáãñÜöïõ 5, óå üðïéïí åðé÷åéñåß íá á-
ðïêñýøåé ôï áñ÷áßï Þ ðñïâáßíåé óå åíÝñãåéåò ðïõ ìðï-
ñïýí íá ôï âëÜøïõí, ïðüôå ç áìïéâÞ êáôáâÜëëåôáé óôïí
Üëëï êáôÜ ôï ðïóïóôü ðïõ ôïõ áíáëïãåß.

¢ñèñï 9

ÄéáôÞñçóç áêéíÞôùí áñ÷áßùí

1. Ãéá ôç äéáôÞñçóç Þ ìç áêéíÞôïõ áñ÷áßïõ áðïöáßíåôáé
ç Õðçñåóßá ìå áéôéïëïãçìÝíç Ýêèåóç ìåôÜ ôç äéåíÝñãåéá
äéåñåõíçôéêÞò áíáóêáöÞò, åÜí áõôü åßíáé áíáãêáßï. ÅÜí
ôï èÝìá êñßíåôáé ùò ìåßæïíïò óçìáóßáò åßíáé äõíáôüí ôï
áñãüôåñï óå äýï (2) ìÞíåò áðü ôçí åýñåóç Þ áíáêÜëõøç
ôïõ áñ÷áßïõ íá ðáñáðÝìðåôáé óôï Óõìâïýëéï, ôï ïðïßï
ãíùìïäïôåß ôï áñãüôåñï óå äýï (2) ìÞíåò áðü ôçí ðáñá-
ðïìðÞ. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ãéá ôç äéáôÞñçóç áðïöáß-
íåôáé ï Õðïõñãüò.

2. Óå êÜèå ðåñßðôùóç ðïõ áðïöáóßæåôáé íá êáôá÷ùèåß
Þ íá ìçí äéáôçñçèåß óôïí ôüðï üðïõ âñßóêåôáé ôï áñ÷áßï,
áðáéôåßôáé ç ðñïçãïýìåíç öùôïãñÜöçóç, áðïôýðùóç
êáé ôåêìçñßùóÞ ôïõ, êáèþò êáé ç êáôÜèåóç åêôåíïýò åðé-
óôçìïíéêÞò Ýêèåóçò óõíïäåõüìåíçò áðü ëåðôïìåñÞ êá-
ôÜëïãï åõñçìÜôùí.

3. Áí áðïöáóßæåôáé íá äéáôçñçèåß ôï áñ÷áßï, ìðïñåß íá
åðéâÜëëåôáé óôïí éäéïêôÞôç ôïõ áêéíÞôïõ ç õðï÷ñÝùóç íá
åðéôñÝðåé ôçí åðßóêåøÞ ôïõ õðü üñïõò, ðïõ ïñßæïíôáé ìå
áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá áðü ãíþìç
ôïõ Óõìâïõëßïõ. 

4. Áí ôï áñ÷áßï âñßóêåôáé óå éäéùôéêü áêßíçôï, ï Ý÷ùí äé-
êáßùìá óå áõôü äéêáéïýôáé íá ëÜâåé áðïæçìßùóç ãéá ôç
óôÝñçóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ
Üñèñïõ 19 ìåôÜ ôçí ðÜñïäï ôñéþí (3) ìçíþí áðü ôç äÞ-
ëùóç Þ åýñåóç ôïõ áñ÷áßïõ, åöüóïí äåí Ý÷åé åêäïèåß ç
ó÷åôéêÞ áðüöáóç. 

5. Áí Ý÷åé áðïöáóéóôåß ç äéåíÝñãåéá äéåñåõíçôéêÞò áíá-
óêáöÞò, ï Ý÷ùí äéêáßùìá óôï áêßíçôï äéêáéïýôáé íá ëÜâåé
áðïæçìßùóç ãéá ôç óôÝñçóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ êáé ãéá êÜèå
âëÜâç ðïõ ðñïêýðôåé óå áõôü áðü ôçí áíáóêáöÞ ôï áñ-
ãüôåñï ìåôÜ ôçí ðÜñïäï åíüò (1) Ýôïõò áðü ôç äÞëùóç Þ
ôçí åýñåóç ôïõ áñ÷áßïõ. 

6. Ôá ðïóÜ ðïõ äáðáíÜ ï Ý÷ùí äéêáßùìá óôï áêßíçôï ãéá
ôçí ðñïóôáóßá ôïõ áñ÷áßïõ óýìöùíá ìå ôéò õðïäåßîåéò
ôçò Õðçñåóßáò êáé ìÝ÷ñé ôçí Ýêäïóç ôçò áðüöáóçò ãéá ôç
äéáôÞñçóÞ ôïõ, êáôáâÜëëïíôáé óå áõôüí. 

ÔÌÇÌÁ ÄÅÕÔÅÑÏ

ÅÐÅÌÂÁÓÅÉÓ ÓÅ ÁÊÉÍÇÔÁ ÌÍÇÌÅÉÁ 
ÊÁÉ ÓÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÔÏÕÓ

¢ñèñï 10

ÅíÝñãåéåò óå áêßíçôá ìíçìåßá êáé óôï ðåñéâÜëëïí ôïõò

1. Áðáãïñåýåôáé êÜèå åíÝñãåéá óå áêßíçôï ìíçìåßï, ç ï-
ðïßá åßíáé äõíáôüí íá åðéöÝñåé ìå Üìåóï Þ Ýììåóï ôñüðï
êáôáóôñïöÞ, âëÜâç, ñýðáíóç Þ áëëïßùóç ôçò ìïñöÞò
ôïõ.

2. Áðáãïñåýåôáé ç åêìåôÜëëåõóç ëáôïìåßïõ, ï ðïñé-
óìüò ïéêïäïìéêþí õëéêþí, ç äéåíÝñãåéá ìåôáëëåõôéêþí å-
ñåõíþí êáé ç åêìåôÜëëåõóç ìåôáëëåßùí, êáèþò êáé ï êá-
èïñéóìüò ëáôïìéêþí ðåñéï÷þí, ÷ùñßò Ýãêñéóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ðïëéôéóìïý, ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, ç
ïðïßá ÷ïñçãåßôáé åíôüò ôñéþí (3) ìçíþí áðü ôçí ðåñéÝëåõ-
óç óôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý ôçò áßôçóçò êáé ôùí ó÷å-
äéáãñáììÜôùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôç ìåôáëëåõôéêÞ
êáé ëáôïìéêÞ íïìïèåóßá. ÅÜí ôõ÷üí ðáñÝëèåé Üðñáêôç ç
ùò Üíù ðñïâëåðüìåíç ðñïèåóìßá èåùñåßôáé üôé äåí õöß-
óôáíôáé áðáãïñåõôéêïß ëüãïé. Ç Ýãêñéóç äåí ÷ïñçãåßôáé å-
Üí, ëüãù ôçò áðüóôáóçò áðü áêßíçôï ìíçìåßï, ôçò ïðôéêÞò
åðáöÞò ìå áõôü, ôçò ìïñöïëïãßáò ôïõ åäÜöïõò êáé ôïõ
÷áñáêôÞñá ôùí åíåñãåéþí ãéá ôéò ïðïßåò æçôåßôáé, êéíäõ-
íåýåé íá ðñïêëçèåß Üìåóç Þ Ýììåóç âëÜâç óôï ìíçìåßï.

3. Ç åãêáôÜóôáóç Þ ç ëåéôïõñãßá âéïìç÷áíéêÞò, âéïôå-
÷íéêÞò Þ åìðïñéêÞò åðé÷åßñçóçò, ç ôïðïèÝôçóç ôçëåðé-
êïéíùíéáêþí Þ Üëëùí åãêáôáóôÜóåùí, ç åðé÷åßñçóç ïðïé-
ïõäÞðïôå ôå÷íéêïý Þ Üëëïõ Ýñãïõ Þ åñãáóßáò, êáèþò êáé
ç ïéêïäïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá ðëçóßïí áñ÷áßïõ åðéôñÝðå-
ôáé ìüíï ìåôÜ áðü Ýãêñéóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ç
ïðïßá åêäßäåôáé ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ. Ç Ý-
ãêñéóç ÷ïñçãåßôáé åÜí ç áðüóôáóç áðü áêßíçôï ìíçìåßï Þ
ç ó÷Ýóç ìå áõôü åßíáé ôÝôïéá þóôå íá ìçí êéíäõíåýåé íá å-
ðÝëèåé Üìåóç Þ Ýììåóç âëÜâç áõôïý ëüãù ôïõ ÷áñáêôÞ-
ñá ôïõ Ýñãïõ Þ ôçò åðé÷åßñçóçò Þ ôçò åñãáóßáò.

4. Ãéá êÜèå åñãáóßá, åðÝìâáóç Þ áëëáãÞ ÷ñÞóçò óå á-
êßíçôá ìíçìåßá, áêüìç êáé áí äåí åðÝñ÷åôáé êÜðïéá áðü
ôéò óõíÝðåéåò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 óå áõôÜ, áðáéôåßôáé Ý-
ãêñéóç ðïõ ÷ïñçãåßôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëé-
ôéóìïý ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ.

5. Óå ðåñßðôùóç åðåßãïõóáò áíÜãêçò ãéá ôçí áðïôñïðÞ
Üìåóïõ êáé óïâáñïý êéíäýíïõ åßíáé äõíáôÞ ç åðé÷åßñçóç
åñãáóéþí áðïêáôÜóôáóçò âëÜâçò ðïõ äåí áëëïéþíåé ôá
õðÜñ÷ïíôá êôéñéïëïãéêÜ, áéóèçôéêÜ êáé Üëëá óõíáöÞ
óôïé÷åßá ôïõ ìíçìåßïõ ÷ùñßò ôçí Ýãêñéóç ðïõ ðñïâëÝðå-
ôáé óôéò ðáñáãñÜöïõò 3 êáé 4, ìåôÜ áðü Üìåóç êáé ðëÞñç
åíçìÝñùóç ôçò Õðçñåóßáò, ç ïðïßá ìðïñåß íá äéáêüøåé
ôéò åñãáóßåò ìå óÞìá ôçò. 

6. Óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ áðáéôåßôáé Ýãêñéóç óýìöùíá ìå
ôéò ðñïçãïýìåíåò ðáñáãñÜöïõò, áõôÞ ðñïçãåßôáé áðü
ôéò Üäåéåò Üëëùí áñ÷þí ðïõ áöïñïýí ôçí åðé÷åßñçóç Þ
ôçí åêôÝëåóç ôïõ Ýñãïõ Þ ôçò åñãáóßáò êáé ôá óôïé÷åßá
ôçò áíáãñÜöïíôáé ìå ðïéíÞ áêõñüôçôáò óôéò Üäåéåò áõ-
ôÝò. Ç Ýãêñéóç ÷ïñçãåßôáé ìÝóá óå ôñåéò (3) ìÞíåò áðü ôçí
õðïâïëÞ ôçò ó÷åôéêÞò áßôçóçò.

7. Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí áêéíÞôùí ìíçìåßùí åßíáé äõ-
íáôüí ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá á-
ðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ íá åðéâÜëëïíôáé ðåñéïñéóìïß
óôç ÷ñÞóç êáé óôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôïõò, êáèþò êáé
óôïõò üñïõò äüìçóÞò ôïõò êáôÜ ðáñÝêêëéóç áðü êÜèå é-
ó÷ýïõóá äéÜôáîç. 

8. Ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ýóôåñá áðü
ðñüôáóç ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé
Äçìüóéùí ¸ñãùí êáé Ðïëéôéóìïý êáé ãíþìç ôùí ïéêåßùí
ãíùìïäïôéêþí ïñãÜíùí, åßíáé äõíáôüí íá åðéâÜëëïíôáé
åéäéêïß üñïé äüìçóçò êáé ÷ñÞóçò ìå óêïðü ôçí ðñïóôáóßá
ôùí ìíçìåßùí.

¢ñèñï 11

Õðï÷ñåþóåéò êõñßùí, 
íïìÝùí Þ êáôü÷ùí áêéíÞôùí ìíçìåßùí

1. Ï êýñéïò, ï íïìÝáò Þ ï êÜôï÷ïò áêéíÞôïõ ìíçìåßïõ Þ
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áêéíÞôïõ ìÝóá óôï ïðïßï äéáôçñåßôáé áêßíçôï áñ÷áßï, ï-
öåßëåé íá óõíåñãÜæåôáé ìå ôçí Õðçñåóßá êáé íá áêïëïõèåß
ôéò õðïäåßîåéò ôçò ãéá ôç äéáôÞñçóç, ôçí áíÜäåéîç êáé åí
ãÝíåé ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ìíçìåßïõ. Ïöåßëåé åðßóçò íá åðé-
ôñÝðåé ôçí ðåñéïäéêÞ Þ Ýêôáêôç åðéèåþñçóç ôïõ ìíçìåßïõ
áðü ôçí Õðçñåóßá ìåôÜ áðü Ýããñáöç åéäïðïßçóç êáé íá
åéäïðïéåß ÷ùñßò õðáßôéá êáèõóôÝñçóç ôçí Õðçñåóßá ãéá
êÜèå ãåãïíüò ðïõ ìðïñåß íá ôï èÝóåé óå êßíäõíï.

2. Ï êýñéïò Þ ï íïìÝáò ìíçìåßïõ õðï÷ñåïýôáé íá ìåñé-
ìíÜ ãéá ôçí Üìåóç åêôÝëåóç ôùí åñãáóéþí óõíôÞñçóçò,
óôåñÝùóçò Þ ðñïóôáóßáò åôïéìüññïðïõ ìíçìåßïõ ÷ùñßò
õðáßôéá êáèõóôÝñçóç, ìå äéêÞ ôïõ äáðÜíç êáé õðü ôçí å-
ðïðôåßá êáé ôéò õðïäåßîåéò ôçò Õðçñåóßáò óýìöùíá êáé ìå
ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 40 êáé 41. Áí ï êýñéïò Þ ï íïìÝ-
áò áäñáíåß, ôçí ßäéá õðï÷ñÝùóç Ý÷åé ï êÜôï÷ïò, ï ïðïßïò
ìðïñåß íá áíá÷èåß êáôÜ ôïõ êõñßïõ Þ ôïõ íïìÝá. Áí ç Õ-
ðçñåóßá êñßíåé üôé êáèõóôåñåß ç åêôÝëåóç ôùí åñãáóéþí
óõíôÞñçóçò Þ óôåñÝùóçò ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï Þ üôé
áõôÝò åßíáé áíåðáñêåßò, ìðïñåß íá ëáìâÜíåé ôá áíáãêáßá
ìÝôñá, äéáôçñþíôáò ôç äõíáôüôçôá íá êáôáëïãßæåé ôï óý-
íïëï Þ ìÝñïò ôçò ó÷åôéêÞò äáðÜíçò óå âÜñïò ôùí õðï-
÷ñÝùí êáôÜ ôéò ó÷åôéêÝò ðåñß åéóðñÜîåùò äçìïóßùí åóü-
äùí äéáôÜîåéò. Tï Äçìüóéï Þ ïé Ï.Ô.Á. õðï÷ñåïýíôáé íá
êáëýðôïõí ôï óýíïëï Þ ìÝñïò ôùí äáðáíþí óõíôÞñçóçò,
óôåñÝùóçò Þ Üëëçò åñãáóßáò ðñïóôáóßáò ìíçìåßïõ ðïõ
äåí ôïõò áíÞêåé, åöüóïí áõôÝò áöïñïýí ìíçìåßï ðïõ êñß-
íåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá áðü
ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ üôé ðñÝðåé íá êáôáóôåß åðéóêÝøéìï
ãéá ôï êïéíü êáé õðåñâáßíïõí Ýíá åýëïãï ðïóü, ï êýñéïò,
ï íïìÝáò Þ ï êÜôï÷ïò äåí åßíáé õðáßôéïò ãéá ôç öèïñÜ ðïõ
ôï ìíçìåßï Ý÷åé õðïóôåß êáé ç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ
õðï÷ñÝïõ äåí ôïõ åðéôñÝðåé íá êáôáâÜëåé ôç äáðÜíç.
Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ï êýñéïò, ï íïìÝáò Þ ï êÜôï÷ïò ôïõ
ìíçìåßïõ ïöåßëåé íá åðéôñÝðåé ôçí ðñüóâáóç ôïõ êïéíïý
óå áõôü õðü ðñïûðïèÝóåéò êáé ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðïõ
ïñßæïíôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá
áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ. 

3. Ï êýñéïò, ï íïìÝáò Þ ï êÜôï÷ïò áêéíÞôïõ ìíçìåßïõ Þ
áêéíÞôïõ ìÝóá óôï ïðïßï äéáôçñåßôáé áñ÷áßï ïöåßëïõí íá
äéåõêïëýíïõí ôç öùôïãñÜöçóç êáé ôç ìåëÝôç áðü ôçí Õ-
ðçñåóßá Þ áðü åéäéêïýò åðéóôÞìïíåò óôïõò ïðïßïõò Ý÷åé
÷ïñçãçèåß ó÷åôéêÞ Üäåéá áðü ôçí Õðçñåóßá.

4. Ïé äéáôÜîåéò ôùí ðñïçãïýìåíùí ðáñáãñÜöùí åöáñ-
ìüæïíôáé áíáëüãùò êáé ùò ðñïò ôïõò äéêáéïý÷ïõò Üëëùí
åìðñáãìÜôùí äéêáéùìÜôùí. 

ÔÌÇÌÁ ÔÑÉÔÏ

×ÙÑÉÊÅÓ ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ

¢ñèñï 12

ÏñéïèÝôçóç áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí

1. Ïé áñ÷áéïëïãéêïß ÷þñïé êçñýóóïíôáé êáé ïñéïèåôïý-
íôáé Þ áíáïñéïèåôïýíôáé ìå âÜóç ôá äåäïìÝíá áñ÷áéïëï-
ãéêÞò Ýñåõíáò ðåäßïõ êáé áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôé-
óìïý, ç ïðïßá åêäßäåôáé ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõ-
ëßïõ, óõíïäåýåôáé áðü ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá êáé
äçìïóéåýåôáé ìáæß ìå áõôü óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞ-
óåùò. 

2. ÅÜí åíôüò ôùí ðåñéï÷þí ðïõ ðñüêåéôáé íá êáëýøïõí
õðü åêðüíçóç ÃåíéêÜ ÐïëåïäïìéêÜ Ó÷Ýäéá (Ã.Ð.Ó.) Þ Ó÷Ý-
äéá ×ùñéêÞò ÏéêéóôéêÞò ÏñãÜíùóçò ÁíïéêôÞò Ðüëçò
(Ó.×.Ï.Ï.Á.Ð.) Þ Üëëá ó÷Ýäéá ÷ùñéêþí ñõèìßóåùí, äåí Ý-

÷ïõí ïñéïèåôçèåß áñ÷áéïëïãéêïß ÷þñïé, áõôïß ïñéïèåôïý-
íôáé ðñïóùñéíÜ, âÜóåé ó÷åäéáãñÜììáôïò êëßìáêáò ôïõ-
ëÜ÷éóôïí 1: 2.000 ðïõ êáôáñôßæåôáé áðü ôçí Õðçñåóßá, ìå
âÜóç åðáñêÞ åðéóôçìïíéêÜ óôïé÷åßá êáé éäßùò åõñÞìáôá
ðïõ ðéèáíïëïãïýí ôçí ýðáñîç ìíçìåßùí êáé ôï ïðïßï å-
ãêñßíåôáé áðü ôïí Õðïõñãü Ðïëéôéóìïý ìå áðüöáóÞ ôïõ
ðïõ äçìïóéåýåôáé óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. Ç
ó÷åôéêÞ ðñÜîç ìå ôï ó÷åäéÜãñáììá ðåñéÝñ÷åôáé óôçí ïé-
êåßá áñ÷Þ ìÝóá óå Ýîé (6) ìÞíåò áðü ôçí ðåñéÝëåõóç óôçí
Õðçñåóßá ôïõ ó÷åôéêïý åñùôÞìáôïò êáé éó÷ýåé ìÝ÷ñéò ü-
ôïõ åêäïèåß ç áðüöáóç ôçò ðáñáãñÜöïõ 1. 

3. ÅÜí äåí Ý÷åé ãßíåé êáèïñéóìüò ïñßùí íïìßìùò õöéóôá-
ìÝíùí ïéêéóìþí, ï ïðïßïò åßíáé áíáãêáßïò ãéá ôçí åöáñ-
ìïãÞ ôùí Üñèñùí 13, 14, 16 êáé 17, ï Õðïõñãüò Ðïëéôé-
óìïý æçôåß áðü ôï áñìüäéï ãéá ôçí ïñéïèÝôçóç ôïõ ïéêé-
óìïý üñãáíï, óõíáðïóôÝëëïíôáò êáé ó÷åôéêü äéÜãñáììá,
íá ðñïâåß êáô' áðüëõôç ðñïôåñáéüôçôá óôçí ïñéïèÝôçóÞ
ôïõ êáôÜ ôï ìÝôñï ðïõ ôïýôï åßíáé áíáãêáßï ãéá ôçí å-
öáñìïãÞ ôùí áíùôÝñù Üñèñùí. ÌÝ÷ñéò üôïõ áõôü óõ-
íôåëåóèåß, ìå êïéíÞ ôïõò áðüöáóç, ðïõ äçìïóéåýåôáé
óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò, ïé Õðïõñãïß Ðïëéôé-
óìïý êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñ-
ãùí ôïí ïñéïèåôïýí ðñïóùñéíþò êáôÜ ôï áíùôÝñù ìÝôñï
êáé ñõèìßæïõí êÜèå èÝìá ðïõ áöïñÜ ôçí ðñïóôáóßá ôïõ
ìÝñïõò ôïõ áñ÷áéïëïãéêïý ÷þñïõ ðïõ åìðßðôåé óôá ðñï-
óùñéíÜ ôïõ üñéá, üðùò ç áíáóôïëÞ ïéêïäïìéêþí åñãá-
óéþí êáé Ýêäïóçò ïéêïäïìéêþí áäåéþí Þ ïé åðéôñåðüìåíåò
äñáóôçñéüôçôåò. 

4. Ïé äéáôÜîåéò ôùí ðáñáãñÜöùí 1 Ýùò 6 ôïõ Üñèñïõ 10
åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò êáé ãéá ôïõò áñ÷áéïëïãéêïýò
÷þñïõò. Ðñéí áðü ôçí Ýêäïóç ôçò áðüöáóçò ôçò ðáñá-
ãñÜöïõ 1, áðáéôåßôáé ç ãíþìç ôïõ êáè' ýëçí áñìüäéïõ Õ-
ðïõñãïý ãéá õöéóôÜìåíåò äñáóôçñéüôçôåò ôçò áñìïäéü-
ôçôÜò ôïõ, ðñïêåéìÝíïõ íá êáèïñéóèïýí ïé äõíáôüôçôåò
êáé ïé ðñïûðïèÝóåéò óõíÝ÷éóçò ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõò óôï
ðëáßóéï ôïõ Üñèñïõ 10. Ç ãíþìç áõôÞ äéáôõðþíåôáé ìÝóá
óå äýï (2) ìÞíåò áðü ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ó÷åôéêïý åñùôÞ-
ìáôïò. ÅÜí ðáñÝëèåé Üðñáêôç ç ðáñáðÜíù ðñïèåóìßá, ç
áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý åêäßäåôáé ÷ùñßò ôç
ãíþìç áõôÞ.

¢ñèñï 13

Áñ÷áéïëïãéêïß ÷þñïé åêôüò ïéêéóìþí 
Æþíåò ðñïóôáóßáò

1. Óôïõò ÷åñóáßïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò ðïõ âñß-
óêïíôáé åêôüò ó÷åäßïõ ðüëåùò Þ åêôüò ïñßùí íïìßìùò õ-
öéóôáìÝíùí ïéêéóìþí, ç Üóêçóç ãåùñãßáò, êôçíïôñï-
ößáò, èÞñáò Þ Üëëùí óõíáöþí äñáóôçñéïôÞôùí, êáèþò
êáé ç ïéêïäïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá åßíáé äõíáôÞ ìåôÜ áðü Ü-
äåéá, ðïõ ÷ïñçãåßôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôé-
óìïý ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ. Ïé üñïé Üóêç-
óçò ãåùñãßáò, êôçíïôñïößáò, èÞñáò Þ Üëëùí óõíáöþí
äñáóôçñéïôÞôùí ìðïñåß íá ôßèåíôáé êáé êáíïíéóôéêÜ ìå á-
ðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý.

2. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ç ïðïßá åê-
äßäåôáé ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ êáé ç ïðïßá
äéáôõðþíåôáé ýóôåñá áðü ôçí ðñáãìáôïðïßçóç áõôï-
øßáò, áðü êëéìÜêéï ìåëþí ôïõ Þ åðéôñïðÞ ðïõ óõãêñïôåß-
ôáé áðü ìÝëç ôïõ êáé åéäéêïýò åðéóôÞìïíåò, óõíïäåýåôáé
áðü ó÷åôéêü äéÜãñáììá êáé äçìïóéåýåôáé ìáæß ìå áõôü
óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò, åßíáé äõíáôüí íá êá-
èïñßæåôáé ìÝóá óôïõò ÷þñïõò ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñá-

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 3007



ãñÜöïõ ðåñéï÷Þ óôçí ïðïßá áðáãïñåýåôáé ðáíôåëþò ç
äüìçóç (Æþíç Ðñïóôáóßáò Á´). Óôçí ðåñéï÷Þ áõôÞ ìðïñåß
íá åðéôñÝðåôáé ìå åéäéêÜ áéôéïëïãçìÝíç áðüöáóç ôïõ Õ-
ðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëß-
ïõ, ìüíï ç êáôáóêåõÞ êôéóìÜôùí Þ ðñïóèçêþí óå õðÜñ-
÷ïíôá êôßñéá ðïõ åßíáé áíáãêáßá ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí ìíç-
ìåßùí Þ ÷þñùí êáèþò êáé ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôçò
÷ñÞóçò ôïõò. Ìå ôçí áðüöáóç áõôÞ êáèïñßæåôáé êáé ç èÝ-
óç ôïõ êôßóìáôïò óôçí ðåñéï÷Þ Þ ôï ìÝñïò ôïõ êôéñßïõ óôï
ïðïßï ãßíåôáé ç ðñïóèÞêç. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
Ðïëéôéóìïý, ç ïðïßá åêäßäåôáé ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ
Óõìâïõëßïõ êáé ç ïðïßá äéáôõðþíåôáé ýóôåñá áðü ôçí
ðñáãìáôïðïßçóç áõôïøßáò áðü ìÝëç ôïõ Þ åðéôñïðÞ ðïõ
ïñßæåôáé áðü áõôü, óõíïäåýåôáé áðü ó÷åôéêü äéÜãñáììá
êáé äçìïóéåýåôáé ìáæß ìå áõôü óôçí Åöçìåñßäá ôçò Êõ-
âåñíÞóåùò, åßíáé äõíáôüí íá êáèïñßæåôáé ìÝóá óôïõò ÷þ-
ñïõò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1, åÜí åßíáé åêôåôáìÝíïé, ðåñéï÷Þ
óå ìÝñïò Þ óôï óýíïëï ôçò ïðïßáò èá éó÷ýïõí, äõíÜìåé
ôçò êïéíÞò áðüöáóçò ôïõ åðüìåíïõ åäáößïõ, åéäéêÝò
ñõèìßóåéò ùò ðñïò ôïõò üñïõò äüìçóçò Þ ôéò ÷ñÞóåéò
ãçò Þ ôéò åðéôñåðüìåíåò äñáóôçñéüôçôåò Þ êáé üëïõò
ôïõò ðéï ðÜíù ðåñéïñéóìïýò (Æþíç Ðñïóôáóßáò Â´). Ìå
êïéíÞ áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý êáé ôïõ êáôÜ
ðåñßðôùóç áñìüäéïõ Õðïõñãïý, ðïõ åêäßäåôáé ýóôåñá á-
ðü ãíþìç ôùí ïéêåßùí ãíùìïäïôéêþí ïñãÜíùí, êáèïñßæï-
íôáé óôç óõíÝ÷åéá ïé åéäéêïß üñïé äüìçóçò, ïé ÷ñÞóåéò ãçò,
ïé åðéôñåðüìåíåò äñáóôçñéüôçôåò, êáèþò êáé ç äõíáôü-
ôçôá êáé ïé ðñïûðïèÝóåéò óõíÝ÷éóçò ôçò ëåéôïõñãßáò õöé-
óôÜìåíùí íüìéìùí äñáóôçñéïôÞôùí. Ç êïéíÞ áõôÞ áðü-
öáóç åêäßäåôáé ìÝóá óå ôñåéò (3) ìÞíåò áðü ôçí áðïóôï-
ëÞ ôïõ ó÷åäßïõ áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý óôá
óõíáñìüäéá Õðïõñãåßá.

3. Ôá üñéá ôùí æùíþí ðñïóôáóßáò ìðïñåß íá áíáêáèï-
ñßæïíôáé ìå ôçí ßäéá äéáäéêáóßá ìå âÜóç ôá äåäïìÝíá ôçò
áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò êáé ôéò óõíèÞêåò ðñïóôáóßáò ôùí
áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí Þ ìíçìåßùí. Áêßíçôá, óôá ïðïßá õ-
ðÜñ÷ïõí ïñáôÜ áñ÷áßá êáé åíôÜóóïíôáé óå Æþíç Ðñï-
óôáóßáò Á´, áðáëëïôñéþíïíôáé åÜí åìðßðôïõí óôçí ðáñ. 3
ôïõ Üñèñïõ 19. 

¢ñèñï 14

Áñ÷áéïëïãéêïß ÷þñïé óå ïéêéóìïýò 
Ïéêéóìïß ðïõ áðïôåëïýí áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò

1. Óôïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò ðïõ âñßóêïíôáé åíôüò
ó÷åäßïõ ðüëåùò Þ ôùí ïñßùí íïìßìùò õöéóôáìÝíùí åíåñ-
ãþí ïéêéóìþí åßíáé äõíáôüí íá êáèïñßæïíôáé æþíåò ðñï-
óôáóßáò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 13. Óå ìç
åíåñãïýò ïéêéóìïýò Þ óå ôìÞìáôÜ ôïõò ðïõ âñßóêïíôáé å-
íôüò ó÷åäßïõ ðüëåùò Þ ôùí ïñßùí íïìßìùò õöéóôáìÝíùí
åíåñãþí ïéêéóìþí êáé áðïôåëïýí áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þ-
ñïõò, õðü ôçí åðéöýëáîç ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ, á-
ðáãïñåýåôáé ç áíÝãåñóç íÝùí êôéñßùí êáé åðéôñÝðåôáé ç
áðïêáôÜóôáóç åñåéðùìÝíùí êôéóìÜôùí, êáèþò êáé ç êá-
ôåäÜöéóç åêåßíùí ðïõ Ý÷ïõí ÷áñáêôçñéóèåß åôïéìüññïðá
õðü ôïõò üñïõò ôùí ðåñéðôþóåùí â´ êáé ã´ áíôéóôïß÷ùò
ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ ðáñüíôïò. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ åöáñ-
ìüæïíôáé óå áõôïýò ïé õðüëïéðåò äéáôÜîåéò ôùí ðáñá-
ãñÜöùí 2, 3, 4 êáé 5 ôïõ ðáñüíôïò. 

2. Óôïõò åíåñãïýò ïéêéóìïýò Þ óå ôìÞìáôÜ ôïõò ðïõ á-
ðïôåëïýí áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò áðáãïñåýïíôáé ïé å-
ðåìâÜóåéò ðïõ áëëïéþíïõí ôï ÷áñáêôÞñá êáé ôïí ðïëåï-
äïìéêü éóôü Þ äéáôáñÜóóïõí ôç ó÷Ýóç ìåôáîý ôùí êôéñßùí

êáé ôùí õðáßèñéùí ÷þñùí. ÅðéôñÝðåôáé ìåôÜ áðü Üäåéá
ðïõ ÷ïñçãåßôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ç
ïðïßá åêäßäåôáé ìåôÜ áðü ãíþìç ôùí ïéêåßïõ ãíùìïäïôé-
êïý ïñãÜíïõ: 

á) ç áíÝãåñóç íÝùí êôéóìÜôùí, åöüóïí óõíÜäïõí áðü
ðëåõñÜò üãêïõ, äïìéêþí õëéêþí êáé ëåéôïõñãßáò ìå ôï ÷á-
ñáêôÞñá ôïõ ïéêéóìïý,

â) ç áðïêáôÜóôáóç åñåéðùìÝíùí êôéóìÜôùí, åöüóïí
ôåêìçñéþíåôáé ç áñ÷éêÞ ôïõò ìïñöÞ,

ã) ç êáôåäÜöéóç õöéóôÜìåíùí êôéóìÜôùí, åöüóïí äåí
áëëïéþíåôáé ï ÷áñáêôÞñáò ôïõ óõíüëïõ Þ ÷áñáêôçñé-
óèïýí åôïéìüññïðá êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 41, 

ä) ç åêôÝëåóç ïðïéïõäÞðïôå Ýñãïõ óôá õöéóôÜìåíá êôß-
óìáôá, óôïõò éäéùôéêïýò áêÜëõðôïõò ÷þñïõò êáé ôïõò
êïéíü÷ñçóôïõò ÷þñïõò, ëáìâáíïìÝíïõ ðÜíôá õðüøç ôïõ
÷áñáêôÞñá ôïõ ïéêéóìïý ùò áñ÷áéïëïãéêïý ÷þñïõ, 

å) ç ÷ñÞóç êôßóìáôïò Þ êáé ôùí åëåýèåñùí ÷þñùí ôïõ,
åÜí åíáñìïíßæåôáé ìå ôï ÷áñáêôÞñá êáé ôç äïìÞ ôïõò. 

3. Óå ðåñßðôùóç åðåßãïõóáò áíÜãêçò ãéá ôçí áðïôñïðÞ
Üìåóïõ êéíäýíïõ åßíáé äõíáôÞ ç åêôÝëåóç åñãáóéþí áðï-
êáôÜóôáóçò âëÜâçò ÷ùñßò ôçí ðáñáðÜíù Üäåéá ìåôÜ áðü
åíçìÝñùóç ôçò Õðçñåóßáò, ç ïðïßá ìðïñåß íá äéáêüøåé
ôéò åñãáóßåò ìå óÞìá ôçò.

4. Ç êáôÜ ôçí ðñïçãïýìåíç ðáñÜãñáöï áðáéôïýìåíç Ü-
äåéá åêäßäåôáé ðñéí áðü üëåò ôéò Üëëåò Üäåéåò Üëëùí áñ-
÷þí ðïõ áöïñïýí óôçí åêôÝëåóç ôïõ Ýñãïõ, óå êÜèå ðå-
ñßðôùóç ìÝóá óå åîÞíôá (60) çìÝñåò áðü ôçí õðïâïëÞ
ôçò ó÷åôéêÞò áßôçóçò, ôá äå óôïé÷åßá ôçò áíáãñÜöïíôáé
ìå ðïéíÞ áêõñüôçôáò óå áõôÝò. Ç Üäåéá áëëáãÞò ôçò ÷ñÞ-
óçò åêäßäåôáé ìÝóá óå äÝêá (10) çìÝñåò.

5. Óôïõò ðáñáðÜíù áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò áðáãï-
ñåýïíôáé äñáóôçñéüôçôåò, êáèþò êáé ÷ñÞóåéò ôùí êôé-
óìÜôùí, ôùí åëåýèåñùí ÷þñùí ôïõò êáé ôùí êïéíü÷ñç-
óôùí ÷þñùí, ïé ïðïßåò äåí åíáñìïíßæïíôáé ìå ôï ÷áñá-
êôÞñá êáé ôç äïìÞ ôùí åðß ìÝñïõò êôéóìÜôùí Þ ÷þñùí
Þ ôïõ óõíüëïõ. Ãéá ôïí êáèïñéóìü ôçò ÷ñÞóçò êôßóìá-
ôïò Þ åëåýèåñïõ ÷þñïõ áõôïý Þ êïéíü÷ñçóôïõ ÷þñïõ
÷ïñçãåßôáé Üäåéá ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôé-
óìïý, ç ïðïßá åêäßäåôáé ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõì-
âïõëßïõ.

6. ÌÝóá óôïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò ðïõ åßíáé åíåñ-
ãïß ïéêéóìïß êáèïñßæïíôáé, ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá ðïõ åê-
äßäåôáé ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôùí Õðïõñãþí Ðïëéôéóìïý
êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí êáé
ôïõ ôõ÷üí Üëëïõ êáôÜ ðåñßðôùóç óõíáñìüäéïõ Õðïõñ-
ãïý, åéäéêÝò ñõèìßóåéò üóïí áöïñÜ ôïõò ðåñéïñéóìïýò
ôçò éäéïêôçóßáò, ôéò ÷ñÞóåéò ãçò Þ êôéñßùí, ôïõò üñïõò äü-
ìçóçò Þ ôéò åðéôñåðüìåíåò äñáóôçñéüôçôåò. 

¢ñèñï 15

ÅíÜëéïé áñ÷áéïëïãéêïß ÷þñïé

1. Óôïõò åíÜëéïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò áðáãïñåý-
åôáé ç áëéåßá, ç áãêõñïâïëßá êáé ç õðïâñý÷éá äñáóôçñéü-
ôçôá ìå áíáðíåõóôéêÝò óõóêåõÝò, åêôüò áí Ý÷åé ÷ïñçãç-
èåß Üäåéá ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ç ïðïßá åêäßäåôáé ý-
óôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ. 

2. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý êáé ôïõ ôõ÷üí
óõíáñìüäéïõ Õðïõñãïý, ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõ-
ëßïõ êáèïñßæïíôáé ïé üñïé Üóêçóçò ôùí äñáóôçñéïôÞôùí
áõôþí óôïõò åíÜëéïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò. 

3. Ìå üìïéá áðüöáóç ïñßæïíôáé ïé üñïé Üóêçóçò ôçò õ-
ðïâñý÷éáò äñáóôçñéüôçôáò ìå áíáðíåõóôéêÝò óõóêåõÝò,
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âáèõóêÜöç Þ Üëëá ìÝóá åðéóêüðçóçò ôïõ âõèïý óå èá-
ëÜóóéåò ðåñéï÷Ýò, ëßìíåò êáé ðïôáìïýò, ãéá ëüãïõò ðñï-
óôáóßáò ôçò õðïâñý÷éáò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò.

4. Ãýñù áðü åíÜëéá ìíçìåßá êáé ãýñù áðü áñ÷áéïëïãé-
êïýò ÷þñïõò åßíáé äõíáôüí íá ïñßæåôáé ðåñéï÷Þ óôçí ï-
ðïßá äåí åðéôñÝðïíôáé ïé ðáñáðÜíù äñáóôçñéüôçôåò ÷ù-
ñßò ðñïçãïýìåíç Üäåéá (Æþíç Ðñïóôáóßáò), ðïõ ÷ïñç-
ãåßôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ýóôåñá
áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ.

5. Áðáãïñåýåôáé ç åêôÝëåóç êÜèå ìïñöÞò ëéìåíéêïý Ýñ-
ãïõ ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç Üäåéá, ðïõ ÷ïñçãåßôáé ìå áðü-
öáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ
Óõìâïõëßïõ. Ç Üäåéá áõôÞ ðñïçãåßôáé áðü üëåò ôéò Üäåé-
åò ðïõ áöïñïýí óôçí åêôÝëåóç ôïõ Ýñãïõ êáé ôá óôïé÷åßá
ôçò áíáãñÜöïíôáé ìå ðïéíÞ áêõñüôçôáò óôéò õðüëïéðåò
Üäåéåò ðïõ áðáéôïýíôáé. 

¢ñèñï 16

Éóôïñéêïß ôüðïé

Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ç ïðïßá åêäß-
äåôáé ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, óõíïäåýåôáé á-
ðü äéÜãñáììá ïñéïèÝôçóçò êáé äçìïóéåýåôáé ìáæß ìå áõ-
ôü óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò, åêôÜóåéò Þ óýíèå-
ôá Ýñãá ôïõ áíèñþðïõ êáé ôçò öýóçò óýìöùíá ìå ôéò
åéäéêüôåñåò äéáêñßóåéò ôïõ åäáößïõ ä´ ôïõ Üñèñïõ 2 ÷á-
ñáêôçñßæïíôáé éóôïñéêïß ôüðïé. Óôïõò éóôïñéêïýò ôüðïõò
åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò ïé äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 12, 13,
14 êáé 15. 

¢ñèñï 17

Æþíåò Ðñïóôáóßáò ãýñù áðü ìíçìåßá

1. Ãýñù áðü ìíçìåßá ìðïñåß íá êáèïñßæåôáé Æþíç Ðñï-
óôáóßáò Á´, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 13.

2. Ï êáèïñéóìüò ÷þñïõ, óå ðåñéï÷Þ åêôüò ó÷åäßïõ ðü-
ëåùò Þ íïìßìùò õöéóôáìÝíùí ïéêéóìþí, ùò Æþíçò Á´, óõ-
íåðÜãåôáé ôçí áíáãêáóôéêÞ áðáëëïôñßùóÞ ôïõ, åÜí áíáé-
ñåßôáé ç êáôÜ ðñïïñéóìü ÷ñÞóç ôïõ.

3. Ãýñù áðü ìíçìåßá ìðïñåß íá êáèïñßæåôáé åðßóçò Æþ-
íç Ðñïóôáóßáò Â´, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 13.

ÔÌÇÌÁ ÔÅÔÁÑÔÏ

ÁÐÁËËÏÔÑÉÙÓÅÉÓ - ÓÔÅÑÇÓÇ ×ÑÇÓÇÓ

¢ñèñï 18

Áðáëëïôñéþóåéò

1. Ôï Äçìüóéï ìðïñåß íá ðñïâáßíåé ìå êïéíÞ áðüöáóç
ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Ðïëéôé-
óìïý, ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, åßôå óôçí ïëé-
êÞ Þ ôç ìåñéêÞ áðáëëïôñßùóç åßôå óôçí áðåõèåßáò åîáãï-
ñÜ ìíçìåßïõ Þ ïðïéïõäÞðïôå áêéíÞôïõ ìÝóá óôï ïðïßï õ-
ðÜñ÷ïõí ìíçìåßá, êáèþò êáé ðáñáêåßìåíùí áêéíÞôùí Þ
ìíçìåßùí, åÜí áõôü êñßíåôáé áðáñáßôçôï ãéá ôçí ðñïóôá-
óßá ôùí ìíçìåßùí. 

2. Ìå üìïéá áðüöáóç, ðïõ åêäßäåôáé ìå ôçí ßäéá äéáäé-
êáóßá, åßíáé äõíáôÞ åßôå ç ïëéêÞ Þ ìåñéêÞ áðáëëïôñßùóç
åßôå ç áðåõèåßáò åîáãïñÜ áêéíÞôïõ, åÜí áõôü êñßíåôáé á-
ðáñáßôçôï ãéá ôçí ðñïóôáóßá áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí Þ é-
óôïñéêþí ôüðùí Þ ãéá ôç äéåíÝñãåéá áíáóêáöþí. Ç åîá-
ãïñÜ ãßíåôáé êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ Í.
2882/2001, óôç äå åðéôñïðÞ ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ ßäéïõ íü-
ìïõ ìåôÝ÷åé áíôß ôïõ åìðåéñïãíþìïíá, õðÜëëçëïò ôçò Õ-

ðçñåóßáò óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðñÝðåé íá åêôéìçèåß ç áîßá
ìíçìåßïõ. 

3. Ôá áêßíçôá ìíçìåßá ðïõ âñßóêïíôáé ìÝóá óå áêßíçôá
éäéïêôçóßáò Ï.Ô.Á, Üëëùí Í.Ð.Ä.Ä., åêêëçóéáóôéêþí íïìé-
êþí ðñïóþðùí äéáôçñïýíôáé êáé ðñïóôáôåýïíôáé ìå åõ-
èýíç ôçò Õðçñåóßáò ÷ùñßò ôï Äçìüóéï íá õðï÷ñåïýôáé óå
áðáëëïôñßùóç. 

4. Ç áðáëëïôñßùóç Þ ç áðåõèåßáò åîáãïñÜ ãßíåôáé õðÝñ
ôïõ Äçìïóßïõ ìå äáðÜíåò áõôïý Þ Üëëïõ íïìéêïý Þ öõóé-
êïý ðñïóþðïõ.

5. ÊáôÜ ôçò áðüöáóçò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ÷ùñåß Ýíóôá-
óç åíôüò ôñéÜíôá (30) çìåñþí áðü ôçí êïéíïðïßçóÞ ôçò
óôïí åíäéáöåñüìåíï, åðß ôçò ïðïßáò áðïöáßíåôáé ï Õ-
ðïõñãüò Ðïëéôéóìïý, ìåôÜ áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ. 

6. Ç åéóÞãçóç ôçò Õðçñåóßáò ãéá ïëéêÞ Þ ìåñéêÞ áðáë-
ëïôñßùóç Þ áðåõèåßáò åîáãïñÜ áêéíÞôïõ ðåñéëáìâÜíåé
ôçí áéôéïëïãçìÝíç áðüññéøç Üëëùí ëýóåùí ðñïóôáóßáò
ôùí ìíçìåßùí, áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí Þ éóôïñéêþí ôüðùí,
êáèþò êáé ôéò âáóéêÝò êáôåõèýíóåéò ãéá ôïí ôñüðï äéáôÞ-
ñçóçò êáé áíÜäåéîÞò ôïõò ìÝóá óôï ðñïò áðáëëïôñßùóç
áêßíçôï.

7. Ôï ðïóü ôçò áðïæçìßùóçò ìðïñåß íá êáôáâÜëëåôáé,
åöüóïí óõíáéíåß ï éäéïêôÞôçò, óå äüóåéò Þ óå ïìüëïãá Þ
óå åßäïò Þ ìå Üëëïõ åßäïõò äéáêáíïíéóìü, êáôÜ ôá åéäéêü-
ôåñá ïñéæüìåíá ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêï-
íïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Ðïëéôéóìïý. 

8. Åöüóïí óõíáéíåß ï éäéïêôÞôçò, åßíáé äõíáôÞ ç áíôáë-
ëáãÞ éäéùôéêïý áêéíÞôïõ ìå áêßíçôï ßóçò áîßáò ôïõ Äçìï-
óßïõ Þ ôïõ Ï.Ô.Á. Þ ç áðïæçìßùóç ìå Üëëï íüìéìï ôñüðï.
Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôÝò åêäßäåôáé êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õ-
ðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Ðïëéôéóìïý, ç
ïðïßá åêôåëåßôáé ìå ìÝñéìíá ôçò ÊôçìáôéêÞò Åôáéñßáò Äç-
ìïóßïõ êáé åßíáé äõíáôüí íá êáôáâÜëëåôáé ôìÞìá ôçò ôé-
ìÞò ôïõ áêéíÞôïõ Þ ôçò áðïæçìßùóçò ðïõ êáèïñßæåôáé. Ç
äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 7 åöáñìüæåôáé áíáëüãùò. Óå
ðåñßðôùóç Ýêäïóçò ïìïëüãùí ïé åéäéêüôåñïé üñïé êáé ïé
ðñïûðïèÝóåéò ÝêäïóÞò ôïõò èá êáèïñßæïíôáé ìå áðüöá-
óç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí.

9. Ç áíåðéöýëáêôç ðáñáëáâÞ ôçò áðïæçìßùóçò óå åß-
äïò Þ ôùí ïìïëüãùí Þ ôçò ðñþôçò äüóçò Þ ôïõ áíôéêåé-
ìÝíïõ ôïõ äéáêáíïíéóìïý êáôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 7 Þ ôïõ
ôìÞìáôïò ôçò áðïæçìßùóçò êáôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 8, åîï-
ìïéþíåôáé ìå ôçí Ýããñáöç óõíáßíåóç. 

¢ñèñï 19

Áðïæçìßùóç ãéá ôç óôÝñçóç ÷ñÞóçò áêéíÞôïõ

1. Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ìíçìåßùí, áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí
Þ éóôïñéêþí ôüðùí Þ ãéá ôç äéåíÝñãåéá áíáóêáöþí ï Õ-
ðïõñãüò Ðïëéôéóìïý ìðïñåß íá åðéâÜëëåé ðñïóùñéíÞ Þ ï-
ñéóôéêÞ óôÝñçóç Þ ðåñéïñéóìü ôçò ÷ñÞóçò áêéíÞôïõ. 

2. Óå ðåñßðôùóç ïõóéþäïõò ðñïóùñéíïý ðåñéïñéóìïý
Þ ïõóéþäïõò ðñïóùñéíÞò óôÝñçóçò ôçò êáôÜ ðñïïñéóìü
÷ñÞóçò ôïõ üëïõ áêéíÞôïõ, êáôáâÜëëåôáé áðïæçìßùóç, ç
ïðïßá õðïëïãßæåôáé ìå âÜóç ôç ìÝóç êáôÜ ðñïïñéóìü á-
ðüäïóç ôïõ áêéíÞôïõ ðñéí ôïí ðåñéïñéóìü Þ ôç óôÝñçóç
ôçò ÷ñÞóçò, ëáìâáíïìÝíçò õðüøç êáé ôçò éäéüôçôáò ôïõ
áêéíÞôïõ ùò ìíçìåßïõ, åöüóïí áõôÞ óõíôñÝ÷åé. 

3. Óå ðåñßðôùóç ïõóéþäïõò ïñéóôéêïý ðåñéïñéóìïý Þ ï-
ñéóôéêÞò óôÝñçóçò ôçò êáôÜ ðñïïñéóìü ÷ñÞóçò ôïõ üëïõ
áêéíÞôïõ êáôáâÜëëåôáé ðëÞñçò áðïæçìßùóç. Êáé óôçí ðå-
ñßðôùóç áõôÞ ëáìâÜíåôáé õðüøç ç éäéüôçôá ôïõ áêéíÞôïõ
ùò ìíçìåßïõ, åöüóïí áõôÞ óõíôñÝ÷åé. 
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4. Óå ðåñßðôùóç ðñïóùñéíÞò óôÝñçóçò ôçò êáôÜ ðñïï-
ñéóìü ÷ñÞóçò ôïõ üëïõ Þ ìÝñïõò áêéíÞôïõ ìÝóá óôï ï-
ðïßï õðÜñ÷ïõí ìíçìåßá Þ Üëëùí ðáñáêåßìåíùí áêéíÞôùí,
åÜí êñßíåôáé áðáñáßôçôï ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí ìíçìåßùí
áõôþí, êÜèå èéãüìåíïò ìðïñåß íá õðïâÜëåé áßôçóç ãéá á-
ðïæçìßùóç, ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ïðïßáò åöáñìüæï-
íôáé ïé äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2. 

5. Óå ðåñßðôùóç ïõóéþäïõò ïñéóôéêïý ðåñéïñéóìïý Þ ï-
ñéóôéêÞò óôÝñçóçò ôçò êáôÜ ðñïïñéóìü ÷ñÞóçò ôìÞìá-
ôïò ôïõ áêéíÞôïõ, ðïõ áðáéôåßôáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ
ìíçìåßïõ, ç áðïæçìßùóç êáôáâÜëëåôáé ãéá ôï ôìÞìá áõôü,
ìüíï åÜí ï ðåñéïñéóìüò Þ ç óôÝñçóç äåí åðéöÝñåé ïõóéþ-
äç ïñéóôéêü ðåñéïñéóìü Þ ïñéóôéêÞ óôÝñçóç ôçò êáôÜ
ðñïïñéóìü ÷ñÞóçò ôïõ üëïõ áêéíÞôïõ, ïðüôå êáôáâÜë-
ëåôáé ç áðïæçìßùóç ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôçí ðáñÜãñáöï 3. 

6. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ðïõ åêäßäå-
ôáé ýóôåñá áðü ãíþìç åðéôñïðÞò, äéáðéóôþíåôáé åÜí óõ-
íôñÝ÷åé ðåñßðôùóç êáôáâïëÞò áðïæçìßùóçò êáôÜ ôéò ðá-
ñáãñÜöïõò 1 Ýùò 5, êáèþò êáé ôï ýøïò ôçò. Ìå êïéíÞ á-
ðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé
Ðïëéôéóìïý êáèïñßæåôáé ç óõãêñüôçóç êáé ïé áñìïäéüôç-
ôåò ôçò åðéôñïðÞò, ç äéáäéêáóßá êáôÜ ôçí ïðïßá ãíùìï-
äïôåß, ôá óôïé÷åßá ðïõ ëáìâÜíåé õðüøç, ôï åßäïò êáé ï ôñü-
ðïò êáôáâïëÞò ôçò áðïæçìßùóçò êáé êÜèå Üëëç ó÷åôéêÞ
ëåðôïìÝñåéá.

7. Óå ðåñßðôùóç êáôÜ ôçí ïðïßá ôï ðïóü ðïõ Ý÷åé Þ ðñï-
âëÝðåôáé íá êáôáâëçèåß ùò áðïæçìßùóç ëüãù óôÝñçóçò
Þ ðåñéïñéóìïý ÷ñÞóçò áêéíÞôïõ, ðñïóåããßæåé ôçí áîßá
ôïõ áêéíÞôïõ ôüôå áõôü êçñýóóåôáé áðáëëïôñéùôÝï.

8. Ç ðñïóôáóßá Þ ç áíÜäåéîç ìíçìåßùí ðïõ âñßóêïíôáé
óå áêßíçôá éäéïêôçóßáò Ï.Ô.Á., Í.Ð.Ä.Ä., åêêëçóéáóôéêþí
íïìéêþí ðñïóþðùí, Í.Ð.É.Ä. ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôï-
ìÝá êáé éäñõìÜôùí Þ áóôéêþí ìç êåñäïóêïðéêþí åôáéñåé-
þí ðïõ Ý÷ïõí ìåôáîý Üëëùí ùò óêïðü ôçí áíÜäåéîç êáé
ðñïâïëÞ ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò, èåùñåßôáé üôé å-
íôÜóóåôáé óôçí êáôÜ ðñïïñéóìü ÷ñÞóç ôùí áêéíÞôùí áõ-
ôþí. 

9. Óå ðåñßðôùóç åðéâïëÞò ïõóéùäþí ðåñéïñéóìþí
óôïõò üñïõò äüìçóçò áêéíÞôïõ ãéá ôïõò ïðïßïõò äåí
ðñïâëÝðåôáé áðïæçìßùóç Þ ìåôáöïñÜ óõíôåëåóôÞ äüìç-
óçò, ìðïñåß íá êáôáâÜëëåôáé ìç ÷ñçìáôéêÞ áðïæçìßùóç
óôïí éäéïêôÞôç, ôï åßäïò, ïé ðñïûðïèÝóåéò êáé ç äéáäéêá-
óßá êáèïñéóìïý ôçò ïðïßáò êáèïñßæïíôáé ìå ðñïåäñéêü
äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç ôùí Õðïõñãþí Ïé-
êïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, ÐåñéâÜëëïíôïò ×ùñïôáîßáò,
êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí êáé Ðïëéôéóìïý.

10. Ïé äéáôÜîåéò ôùí ðáñáãñÜöùí 2 Ýùò 9 ôïõ Üñèñïõ
áõôïý åöáñìüæïíôáé êáé óôçí ðåñßðôùóç êáèïñéóìïý æù-
íþí óýìöùíá ìå ôá Üñèñá 13, 14, 16 êáé 17.

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÔÑÉÔÏ

ÊÉÍÇÔÁ ÌÍÇÌÅÉÁ

ÔÌÇÌÁ ÐÑÙÔÏ

ÃÅÍÉÊÅÓ ÄÉÁÔÁÎÅÉÓ

¢ñèñï 20

Äéáêñßóåéò êéíçôþí ìíçìåßùí - ×áñáêôçñéóìüò

1. Óôá êéíçôÜ ìíçìåßá ðåñéëáìâÜíïíôáé:
á) áõôÜ ðïõ ÷ñïíïëïãïýíôáé Ýùò êáé ôï 1453, 
â) ôá ìåôáãåíÝóôåñá ôïõ 1453, ðïõ ÷ñïíïëïãïýíôáé Ý-

ùò êáé ôï 1830 êáé áðïôåëïýí åõñÞìáôá áíáóêáöþí Þ Üë-
ëçò áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò Þ ðïõ áðïóðÜóèçêáí áðü á-
êßíçôá ìíçìåßá, êáèþò êáé ïé èñçóêåõôéêÝò åéêüíåò êáé
ëåéôïõñãéêÜ áíôéêåßìåíá ôçò ßäéáò ðåñéüäïõ,

ã) ôá ìåôáãåíÝóôåñá ôïõ 1453, ðïõ ÷ñïíïëïãïýíôáé Ý-
ùò êáé ôï 1830, äåí õðÜãïíôáé óôçí ðåñßðôùóç â´ êáé ÷á-
ñáêôçñßæïíôáé ìíçìåßá ëüãù ôçò êïéíùíéêÞò, ôå÷íéêÞò,
ëáïãñáöéêÞò, åèíïëïãéêÞò, êáëëéôå÷íéêÞò, áñ÷éôåêôïíé-
êÞò, âéïìç÷áíéêÞò Þ åí ãÝíåé éóôïñéêÞò Þ åðéóôçìïíéêÞò
óçìáóßáò ôïõò,

ä) ôá íåüôåñá ðïëéôéóôéêÜ áãáèÜ ðïõ åßíáé ðñïãåíÝóôå-
ñá ôùí åêÜóôïôå ôåëåõôáßùí åêáôü åôþí êáé ÷áñáêôçñß-
æïíôáé ìíçìåßá ëüãù ôçò êïéíùíéêÞò, ôå÷íéêÞò, ëáïãñáöé-
êÞò, åèíïëïãéêÞò, êáëëéôå÷íéêÞò, áñ÷éôåêôïíéêÞò, âéïìç-
÷áíéêÞò Þ åí ãÝíåé éóôïñéêÞò Þ åðéóôçìïíéêÞò óçìáóßáò
ôïõò êáé

å) ôá íåüôåñá ðïëéôéóôéêÜ áãáèÜ ðïõ áíÜãïíôáé óôçí
ðåñßïäï ôùí åêÜóôïôå ôåëåõôáßùí åêáôü åôþí êáé ÷áñá-
êôçñßæïíôáé ìíçìåßá ëüãù ôçò éäéáßôåñçò êïéíùíéêÞò, ôå-
÷íéêÞò, ëáïãñáöéêÞò, åèíïëïãéêÞò Þ åí ãÝíåé éóôïñéêÞò,
êáëëéôå÷íéêÞò, áñ÷éôåêôïíéêÞò, âéïìç÷áíéêÞò Þ åðéóôç-
ìïíéêÞò óçìáóßáò ôïõò. 

2. Ôá áñ÷áßá êéíçôÜ ìíçìåßá ðïõ õðÜãïíôáé óôéò ðåñé-
ðôþóåéò á´ êáé â´ ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ðñïóôáôåýïíôáé áðü
ôï íüìï ÷ùñßò íá áðáéôåßôáé ç Ýêäïóç ïðïéáóäÞðïôå äéïé-
êçôéêÞò ðñÜîçò. Ôá ðïëéôéóôéêÜ áãáèÜ ôùí ðåñéðôþóåùí
ã´, ä´ êáé å´ ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ÷áñáêôçñßæïíôáé ìíçìåßá ìå
áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ç ïðïßá åêäßäåôáé ý-
óôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò Õðçñåóßáò êáé ãíþìç ôïõ Óõì-
âïõëßïõ êáé äçìïóéåýåôáé óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞ-
óåùò. 

3. Ðåñßëçøç ôçò åéóÞãçóçò áðïóôÝëëåôáé óôéò ôåëùíåé-
áêÝò, ëéìåíéêÝò êáé áóôõíïìéêÝò áñ÷Ýò. Ç åéóÞãçóç êïéíï-
ðïéåßôáé óôïí êýñéï Þ êáé ôïí êÜôï÷ï, ïé ïðïßïé åßíáé äõíá-
ôüí íá õðïâÜëïõí áíôéññÞóåéò ìÝóá óå Ýíá (1) ìÞíá áðü
ôçí êïéíïðïßçóç. Ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ ÷áñáêôçñéóìïý
åðÝñ÷ïíôáé áðü ôçí êïéíïðïßçóç ôçò åéóÞãçóçò êáé áßñï-
íôáé åÜí ç áðüöáóç ÷áñáêôçñéóìïý äåí åêäïèåß åíôüò å-
îáìÞíïõ áðü ôçí êïéíïðïßçóç. 

4. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ñõèìßæåôáé
êÜèå ëåðôïìÝñåéá áíáãêáßá ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò äéÜôá-
îçò áõôÞò. Ãéá ôï ÷áñáêôçñéóìü ìíçìåßùí ôçò ðåñßðôù-
óçò å´ ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 áðáéôåßôáé ðñïçãïýìåíç óõíáß-
íåóç ôïõ äçìéïõñãïý ôïõò, åöüóïí äéáôçñåß ôçí êõñéü-
ôçôÜ ôïõò. 

5. Ç áðüöáóç ÷áñáêôçñéóìïý ðïõ åêäßäåôáé óýìöùíá
ìå ôéò ðñïçãïýìåíåò ðáñáãñÜöïõò ìðïñåß íá áíáêáëåß-
ôáé ìüíï ãéá ðëÜíç ðåñß ôá ðñÜãìáôá. Ç áðüöáóç áíÜ-
êëçóçò ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý åêäßäåôáé êáôÜ ôç äéá-
äéêáóßá ôùí ðáñáãñÜöùí 2 êáé 3 êáé äçìïóéåýåôáé óôçí Å-
öçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

6. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ç ïðïßá åê-
äßäåôáé ìå åéóÞãçóç ôçò Õðçñåóßáò, ýóôåñá áðü ãíþìç
ôïõ Óõìâïõëßïõ êáé äçìïóéåýåôáé óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò, ìðïñåß, êáô' åîáßñåóç, íá ÷áñáêôçñßæï-
íôáé ìíçìåßá, ïìïåéäåßò êáôçãïñßåò êéíçôþí ðïëéôéóôéêþí
áãáèþí ðïõ ðáñïõóéÜæïõí éäéáßôåñç êïéíùíéêÞ, ôå÷íéêÞ,
ëáïãñáöéêÞ, åèíïëïãéêÞ Þ åí ãÝíåé éóôïñéêÞ, êáëëéôå÷íéêÞ
Þ åðéóôçìïíéêÞ óçìáóßá, åöüóïí óðáíßæïõí, ï áôïìéêüò
ðñïóäéïñéóìüò ôïõò åßíáé äõó÷åñÞò êáé óõíôñÝ÷åé êßíäõ-
íïò áðþëåéáò Þ êáôáóôñïöÞò ôïõò. 

7. Ç áíÜêëçóç ôçò áðüöáóçò ÷áñáêôçñéóìïý ìåìïíù-
ìÝíïõ ìíçìåßïõ ðïõ Ý÷åé åêäïèåß óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜ-

3010 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)



îåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 6 åðéôñÝðåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õ-
ðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ç ïðïßá åêäßäåôáé ýóôåñá áðü ãíþ-
ìç ôïõ Óõìâïõëßïõ êáé äçìïóéåýåôáé óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò, åöüóïí ôï óõãêåêñéìÝíï êéíçôü óôåñåßôáé
ôçò éóôïñéêÞò, êáëëéôå÷íéêÞò Þ åðéóôçìïíéêÞò óçìáóßáò
ãéá ôçí ïðïßá ÷áñáêôçñßóôçêå ç êáôçãïñßá ìíçìåßùí.

¢ñèñï 21

Êõñéüôçôá êéíçôþí ìíçìåßùí

1. Ôá áñ÷áßá êéíçôÜ ìíçìåßá ðïõ ÷ñïíïëïãïýíôáé Ýùò
êáé ôï 1453 áíÞêïõí óôï Äçìüóéï êáôÜ êõñéüôçôá êáé íï-
ìÞ, åßíáé áíåðßäåêôá ÷ñçóéêôçóßáò êáé åßíáé åêôüò óõíáë-
ëáãÞò êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ Üñèñïõ 966 ôïõ Áóôéêïý Êþ-
äéêá.

2. Äéêáßùìá êõñéüôçôáò óå åéóáãüìåíá áñ÷áßá ðïõ ÷ñï-
íïëïãïýíôáé Ýùò êáé ôï 1453 áíáãíùñßæåôáé õðü ôïõò ü-
ñïõò êáé ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðáñáãñÜ-
öïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 33 êáé ôùí ðáñáãñÜöùí 5 êáé 7 ôïõ Üñ-
èñïõ 28. 

3. Ôá áñ÷áßá êéíçôÜ ìíçìåßá ðïõ áðïôåëïýí åõñÞìáôá
áíáóêáöÞò Þ Üëëçò áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò áíåîÜñôçôá
áðü ôç ÷ñïíïëüãçóÞ ôïõò, áíÞêïõí êáôÜ êõñéüôçôá êáé
íïìÞ óôï Äçìüóéï, åßíáé áíåðßäåêôá ÷ñçóéêôçóßáò êáé å-
êôüò óõíáëëáãÞò. 

4. Ôï äéêáßùìá êõñéüôçôáò óå Üëëá êéíçôÜ ìíçìåßá ìå-
ôáãåíÝóôåñá ôïõ 1453 áóêåßôáé õðü ôïõò üñïõò êáé ôéò
ðñïûðïèÝóåéò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ.

5. Ç åîáßñåóç ôïõ äåõôÝñïõ åäáößïõ ôïõ Üñèñïõ 1039
Á.Ê. äåí éó÷ýåé ãéá êéíçôÜ ìíçìåßá. 

¢ñèñï 22

ÊáôÜó÷åóç êéíçôþí ìíçìåßùí

1. Äåí õðüêåéíôáé óå êáôÜó÷åóç êáé äåí áðïôåëïýí ðôù-
÷åõôéêÞ ðåñéïõóßá êéíçôÜ áñ÷áßá ðïõ ÷ñïíïëïãïýíôáé Ý-
ùò êáé ôï 1453.

2. Ç êáôÜó÷åóç ìåôáãåíÝóôåñùí ìíçìåßùí ðïõ áíÞ-
êïõí óå éäéþôåò ãßíåôáé ðáñïõóßá õðáëëÞëïõ ôçò Õðçñå-
óßáò. Ðñïò ôïýôï ïé åêôåëïýíôåò ôçí êáôÜó÷åóç õðÜëëç-
ëïé ïöåßëïõí íá ôç ãíùóôïðïéïýí Ýãêáéñá óôçí Õðçñå-
óßá. Ç áîßá ôùí ìíçìåßùí êáèïñßæåôáé áðü ôçí åðéôñïðÞ
ôçò äéÜôáîçò ôçò ðáñáãñÜöïõ 11 ôïõ Üñèñïõ 73. 

3. Ìåóåããõïý÷ïò ïñßæåôáé ôï Äçìüóéï, ôá äå êáôáó÷å-
èÝíôá ðáñáìÝíïõí óôïí ôüðï üðïõ âñßóêïíôáé, åêôüò áí
ç Õðçñåóßá ïñßóåé äéáöïñåôéêÜ. Áíôßãñáöï ôçò êáôáó÷å-
ôÞñéáò Ýêèåóçò åðéäßäåôáé óôçí Õðçñåóßá áìÝóùò ìüëéò
ðåñáôùèåß ç êáôÜó÷åóç. Ç Õðçñåóßá êáëåßôáé óôç äßêç
ãéá ôç äéüñèùóç ôçò êáôáó÷åôÞñéáò Ýêèåóçò, åÜí áõôÞ á-
öïñÜ ìíçìåßï ôçò ðáñáãñÜöïõ 2, ïðüôå êáé ôçò êïéíï-
ðïéåßôáé ç ó÷åôéêÞ áðüöáóç.

4. Ç åðßèåóç óöñáãßäùí óå ìíçìåßá ðïõ áðïôåëïýí ðôù-
÷åõôéêÞ ðåñéïõóßá ãßíåôáé ðáñïõóßá õðáëëÞëïõ ôçò Õðç-
ñåóßáò. Ìåóåããõïý÷ïò áõôþí ïñßæåôáé ôï Äçìüóéï. Ôá
ìíçìåßá ðáñáìÝíïõí óôïí ôüðï üðïõ âñßóêïíôáé, åêôüò å-
Üí ç Õðçñåóßá ïñßóåé äéáöïñåôéêÜ êáé åêôéìþíôáé êáôÜ ôçí
áðïãñáöÞ, óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôá äýï ôåëåõôáßá
åäÜöéá ôçò ðáñáãñÜöïõ 2. ÏðïéáäÞðïôå áðüöáóç ãéá
ôçí ðþëçóÞ ôïõò êïéíïðïéåßôáé åãêáßñùò óôçí Õðçñåóßá.

5. Ìå áßôçóç ôïõ Äçìïóßïõ, ðïõ åêäéêÜæåôáé êáôÜ ôç
äéáäéêáóßá ôùí áóöáëéóôéêþí ìÝôñùí, êáèïñßæåôáé ìå á-
ðüöáóç ôïõ Ìïíïìåëïýò Ðñùôïäéêåßïõ, ç ôéìÞ ìíçìåßïõ
ðïõ Ý÷åé êáôáó÷åèåß Þ áíÞêåé óå ðôù÷åõôéêÞ ðåñéïõóßá.
Ìå ôçí õðïâïëÞ ôçò áéôÞóåùò ôï ìíçìåßï áíáëáìâÜíåôáé

áðü ôçí Õðçñåóßá. Óôç äßêç êáëïýíôáé ï åðéóðåýäùí äá-
íåéóôÞò Þ ï óýíäéêïò ôçò ðôù÷åýóåùò áíôéóôïß÷ùò, ïé ï-
ðïßïé Ý÷ïõí ôï äéêáßùìá íá åðéóêåöèïýí ôï ìíçìåßï ìå
ðñüóùðï ôçò åðéëïãÞò ôïõò ãéá ôçí åêôßìçóç ôçò áîßáò
ôïõ. Ôï äéêáóôÞñéï ëáìâÜíåé õðüøç ôïõ ôçí ôéìÞ ðïõ Ý÷åé
êáèïñéóèåß áðü ôçí åðéôñïðÞ ôçò ðáñáãñÜöïõ 11 ôïõ Üñ-
èñïõ 73, êáèþò êáé ôá óôïé÷åßá ðåñß ôçò áîßáò ôïõ ìíç-
ìåßïõ ðïõ åðéêáëïýíôáé ï åðéóðåýäùí äáíåéóôÞò Þ ï óýí-
äéêïò. Ôï Äçìüóéï áðïêôÜ ôçí êõñéüôçôá ôïõ ìíçìåßïõ
ôïõ ïðïßïõ Ý÷åé êáèïñéóèåß ç ôéìÞ ìå ôçí êáôáâïëÞ ôïõ ôé-
ìÞìáôïò óôïí õðÜëëçëï ôïõ ðëåéóôçñéáóìïý Þ ôïí óýí-
äéêï ìÝóá óå ôñéÜíôá (30) çìÝñåò áðü ôç äçìïóßåõóç ôçò
áðïöÜóåùò. Ìüíï åÜí äåí êáôáâëçèåß ôï ôßìçìá ôï ìíç-
ìåßï ðëåéóôçñéÜæåôáé. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí
Ðïëéôéóìïý êáé Äéêáéïóýíçò êáèïñßæåôáé êÜèå áíáãêáßá
ëåðôïìÝñåéá ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí áíùôÝñù. 

¢ñèñï 23

Êáôï÷Þ êéíçôþí ìíçìåßùí

1. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ýóôåñá áðü
ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, ìðïñåß íá ÷ïñçãåßôáé óå öõóéêü Þ
íïìéêü ðñüóùðï Üäåéá êáôï÷Þò êéíçôïý áñ÷áßïõ ìíçìåß-
ïõ ôïõ ïðïßïõ ç êõñéüôçôá áíÞêåé óôï Äçìüóéï.

2. ¢äåéá êáôï÷Þò ÷ïñçãåßôáé óôï ðñüóùðï ðïõ äçëþ-
íåé, óýìöùíá ìå ôç äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñ-
èñïõ 24, êéíçôü áñ÷áßï ðïõ ÷ñïíïëïãåßôáé Ýùò êáé ôï
1453, ýóôåñá áðü ó÷åôéêÞ áßôçóÞ ôïõ, åêôüò åÜí: 

á) ôï áñ÷áßï åßíáé éäéáßôåñá ìåãÜëçò åðéóôçìïíéêÞò Þ
êáëëéôå÷íéêÞò óçìáóßáò êáé åßíáé áíÜãêç íá âñßóêåôáé õ-
ðü ôçí Üìåóç ðñïóôáóßá ôïõ Äçìïóßïõ,

â) ï áéôþí äåí äéáóöáëßæåé ôçí éêáíïðïéçôéêÞ öýëáîç êáé
äéáôÞñçóÞ ôïõ, éäßùò åÜí äåí äçëþíåé êáôÜëëçëï ôüðï
ãéá ôç öýëáîÞ ôïõ Þ 

ã) ï áéôþí äåí ðáñÝ÷åé ôá å÷Ýããõá ãéá ôçí åêðëÞñùóç
ôùí õðï÷ñåþóåùí ôïõ êáôü÷ïõ êáé éäßùò áí Ý÷åé êáôáäé-
êáóôåß áìåôÜêëçôá ãéá êáêïýñãçìá Þ ðáñÜâáóç ôçò íï-
ìïèåóßáò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíï-
ìéÜò Þ ãéá ðëáóôïãñáößá, äùñïäïêßá, êëïðÞ, õðåîáßñåóç
Þ áðïäï÷Þ ðñïúüíôùí åãêëÞìáôïò. Ôï êþëõìá õðÜñ÷åé
êáé ãéá üóï ÷ñüíï åêêñåìåß ç ðïéíéêÞ äßùîç ãéá ìéá áðü ôéò
ðáñáðÜíù ðñÜîåéò. Ç áßôçóç ìðïñåß åðßóçò íá áðïññé-
öèåß áí äéáôÜ÷èçêå ç áíáóôïëÞ åêôÝëåóçò ôçò ðïéíÞò
ðïõ åðéâëÞèçêå ãéá ìéá áðü ôéò ðáñáðÜíù ðñÜîåéò Þ áí ç
ðïéíéêÞ äßùîç ãéá ìéá áðü áõôÝò Ýðáõóå ïñéóôéêÜ ëüãù
ðáñáãñáöÞò. Áí ï áéôþí åßíáé íïìéêü ðñüóùðï, ôá ðéï ðÜ-
íù êùëýìáôá ðñÝðåé íá ìçí óõíôñÝ÷ïõí óôï ðñüóùðï
áõôþí ðïõ áóêïýí Þ Üóêçóáí ôç äéïßêçóÞ ôïõ. 

3. ¼ôáí ï êÜôï÷ïò áñ÷áßïõ ðïõ ÷ñïíïëïãåßôáé Ýùò êáé
ôï 1453 áðïâéþóåé, ÷ïñçãåßôáé Üäåéá êáôï÷Þò óôïí êëç-
ñïíüìï ôïõ, åöüóïí õðïâÜëåé ó÷åôéêÞ áßôçóç, åêôüò åÜí
óõíôñÝ÷ïõí ïé áñíçôéêÝò ðñïûðïèÝóåéò ôùí ðåñéðôþóå-
ùí â´ êáé ã´ ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ. Ç ó÷åôéêÞ á-
ðüöáóç åêäßäåôáé ìÝóá óå åýëïãï ÷ñüíï. 

4. Ç Üäåéá êáôï÷Þò åßíáé äõíáôüí íá áíáêáëåßôáé ìå á-
ðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý åÜí ðáýóåé íá óõ-
íôñÝ÷åé ìéá áðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôçò ÷ïñÞãçóÞò ôçò
óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 2 Þ ðáñáâéáóôïýí äéáôÜîåéò
ôùí Üñèñùí 27, 28 êáé 29. Ç Üäåéá áíáêáëåßôáé áõôïäéêáß-
ùò áí ï êÜôï÷ïò êáôáäéêáóèåß áìåôÜêëçôá ãéá Ýíá áðü ôá
áäéêÞìáôá ôçò ðåñßðôùóçò ã´ ôçò ðáñáãñÜöïõ 2. Ç Üäåéá
ìðïñåß åðßóçò íá áíáêáëåßôáé áí êñéèåß åê ôùí õóôÝñùí ü-
ôé ôï áñ÷áßï ðáñïõóéÜæåé éäéáßôåñá ìåãÜëç åðéóôçìïíéêÞ
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Þ êáëëéôå÷íéêÞ óçìáóßá êáé ðñÝðåé íá âñßóêåôáé õðü ôçí Ü-
ìåóç ðñïóôáóßá ôïõ ÊñÜôïõò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ï-
öåßëåôáé ùò áðïæçìßùóç ç áìïéâÞ ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ
Üñèñïõ 24. Óå êÜèå Üëëç ðåñßðôùóç áíÜêëçóçò ôá áñ-
÷áßá áíáëáìâÜíïíôáé ÷ùñßò áðïæçìßùóç áðü ôï Äçìüóéï. 

5. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ êñßíåôáé üôé ôï êéíçôü áñ÷áßï ðïõ
äçëþíåôáé óýìöùíá ìå ôç äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ
Üñèñïõ 24 Ý÷åé ðïëý ìéêñÞ åðéóôçìïíéêÞ êáé åìðïñéêÞ á-
îßá, êáôáãñÜöåôáé áðü ôçí Õðçñåóßá êáé êáôáëåßðåôáé
óôçí åëåýèåñç ÷ñÞóç ôïõ áéôïýíôïò ìå áðüöáóç ôïõ Õ-
ðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ.

¢ñèñï 24

ÄÞëùóç, õðüäåéîç êéíçôþí ìíçìåßùí êáé áìïéâÞ

1. ¼ðïéïò âñßóêåé Þ áõôüò óôïí ïðïßï ðåñéÝñ÷åôáé êéíç-
ôü áñ÷áßï ðïõ ÷ñïíïëïãåßôáé Ýùò êáé ôï 1453, ïöåßëåé íá
ôï äçëþíåé ÷ùñßò õðáßôéá êáèõóôÝñçóç óôçí ðëçóéÝóôå-
ñç áñ÷áéïëïãéêÞ, áóôõíïìéêÞ Þ ëéìåíéêÞ áñ÷Þ êáé íá ôï
èÝôåé óôç äéÜèåóÞ ôçò. Ç äÞëùóç ðåñéÝ÷åé ôçí áêñéâÞ ôï-
ðïèåóßá åýñåóçò ôïõ áñ÷áßïõ, ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ðå-
ñéÞëèå óôï ðñüóùðï ðïõ ðñïâáßíåé óå áõôÞ, ôá óôïé÷åßá
ôïõ ðñïçãïýìåíïõ êáôü÷ïõ êáé êÜèå Üëëç ÷ñÞóéìç ëå-
ðôïìÝñåéá. Ôá óôïé÷åßá ôçò äÞëùóçò êáôáãñÜöïíôáé óå
Ýêèåóç ôçò ðáñáðÜíù áñ÷Þò. Áí ôï áñ÷áßï áíáêáëýðôå-
ôáé Þ âñßóêåôáé óå áêßíçôï üðïõ åêôåëïýíôáé Ýñãá Þ åñ-
ãáóßåò, áõôÝò ðñÝðåé íá äéáêüðôïíôáé áìÝóùò ìÝ÷ñé íá á-
ðïöáíèåß ç Õðçñåóßá.

2. ÊÜèå ðñüóùðï ôï ïðïßï áðïêôÜ ôçí êõñéüôçôá ìíç-
ìåßïõ ìåôáãåíÝóôåñïõ ôïõ 1453, ðïõ õðÜãåôáé óôéò ðá-
ñáãñÜöïõò 1â êáé 6 ôïõ Üñèñïõ 20, ïöåßëåé íá õðïâÜëåé
÷ùñßò õðáßôéá êáèõóôÝñçóç óôéò áñ÷Ýò ôçò ðñïçãïýìå-
íçò ðáñáãñÜöïõ äÞëùóç ãéá ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ðå-
ñéÞëèå óå áõôü êáé ãéá ôá óôïé÷åßá ôïõ ðñïçãïýìåíïõ êá-
ôü÷ïõ ôïõ. 

3. ¼ôáí ç êáôï÷Þ ôïõ áñ÷áßïõ ðåñéÝñ÷åôáé óôï Äçìü-
óéï, ÷ïñçãåßôáé áìïéâÞ óå áõôüí ðïõ ðñïÝâç óôç äÞëùóÞ
ôïõ óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 1. Ôï ýøïò ôçò áìïéâÞò
ïñßæåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ýóôåñá
áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, áíÜëïãá ìå ôç óðïõäáéüôç-
ôá ôïõ áñ÷áßïõ êáé ôç óõìâïëÞ ôïõ äçëþóáíôïò óôçí á-
íåýñåóç êáé äéÜóùóÞ ôïõ. Ç Õðçñåóßá ÷ïñçãåß áðåõèåß-
áò ôçí áìïéâÞ, áí åêôéìÜ üôé ç ÷ñçìáôéêÞ áîßá ôïõ áñ÷áß-
ïõ äåí õðåñâáßíåé ôá ÷ßëéá ðåíôáêüóéá (1.500) åõñþ. Ôï
ðïóü áõôü ìðïñåß íá áíáðñïóáñìüæåôáé ìå áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý.

4. Ç ðáñáðÜíù áìïéâÞ ÷ïñçãåßôáé êáé óå üðïéïí õðï-
äåéêíýåé ôïí ôüðï üðïõ âñßóêïíôáé Üãíùóôá óôçí Õðçñå-
óßá êéíçôÜ áñ÷áßá, ìå üìïéá áðüöáóç ìåôÜ áðü åêôßìçóç
ôçò óõìâïëÞò ôïõ óôçí áíåýñåóç êáé ôç äéÜóùóÞ ôïõò,
êáèþò êáé ôçò óðïõäáéüôçôáò ôùí áñ÷áßùí. 

5. ÅÜí ç äÞëùóç Þ ç õðüäåéîç ãßíåôáé áðü ðåñéóóüôåñá
ðñüóùðá, ç áìïéâÞ åðéìåñßæåôáé ìåôáîý ôïõò óå ðïóïóôÜ
ðïõ êáèïñßæïíôáé ìå ôçí ßäéá áðüöáóç áíÜëïãá ìå ôç
óõìâïëÞ ôïõ êáèåíüò Þ óå ðåñßðôùóç áìöéâïëßáò êáôÜ ß-
óá ìÝñç. Áí ôï áñ÷áßï âñÝèçêå óå éäéùôéêü áêßíçôï ðïõ
äåí áíÞêåé óå áõôüí ðïõ ôï äçëþíåé, ç áìïéâÞ êáôáíÝìå-
ôáé óå ßóá ìÝñç ìåôáîý áõôïý êáé ôïõ êõñßïõ Þ ìéóèùôÞ
ôïõ áêéíÞôïõ. ÐñïêåéìÝíïõ ãéá åíÜëéá áñ÷áßá, åÜí åêåß-
íïò ðïõ ôá äçëþíåé Þ ôá õðïäåéêíýåé äåí åßíáé êýñéïò Þ ìé-
óèùôÞò ôïõ ìÝóïõ ìå ôï ïðïßï åíôïðßæïíôáé, ç áìïéâÞ å-
ðéìåñßæåôáé ìåôáîý ôïõ êõñßïõ Þ ìéóèùôÞ ôïõ ìÝóïõ êáé å-
êåßíïõ ðïõ ôá õðïäåéêíýåé. 

6. Äåí êáôáâÜëëåôáé áìïéâÞ: 
á) åÜí ôï áñ÷áßï åßíáé Þäç ãíùóôü óôçí Õðçñåóßá, 
â) åÜí ôï áñ÷áßï áíáêáëýðôåôáé óå ïñéïèåôçìÝíï Þ õðü

ïñéïèÝôçóç áñ÷áéïëïãéêü ÷þñï Þ êáôÜ ôç äéåíÝñãåéá á-
íáóêáöþí Þ ôçí åêôÝëåóç Üëëùí åñãáóéþí ãéá ôéò ïðïßåò
áðáéôåßôáé íá ðáñßóôáôáé åêðñüóùðïò ôçò Õðçñåóßáò, 

ã) åÜí åêåßíïò ðïõ äçëþíåé Þ õðïäåéêíýåé áñ÷áßï åßíáé
õðÜëëçëïò ôïõ Äçìïóßïõ, ôùí Ï.Ô.Á., Üëëùí í.ð.ä.ä. êáé
í.ð.é.ä. ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá, üðùò áõôüò êá-
èïñßæåôáé êÜèå öïñÜ, ðïõ åíåñãåß óôï ðëáßóéï ôùí õðç-
ñåóéáêþí êáèçêüíôùí ôïõ. Äåí êáôáâÜëëåôáé åðßóçò á-
ìïéâÞ óå üðïéïí âñßóêåé áñ÷áßï ðñïâáßíïíôáò óå äñá-
óôçñéüôçôá ðïõ áíôßêåéôáé óôéò äéáôÜîåéò ôçò íïìïèåóßáò
ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò, êáèþò
êáé óôçí ðåñßðôùóç ôçò ðáñáãñÜöïõ 5, óå üðïéïí åðé÷åé-
ñåß íá áðïêñýøåé ôï áñ÷áßï Þ ðñïâáßíåé óå åíÝñãåéåò ðïõ
ìðïñïýí íá ôï âëÜøïõí, ïðüôå ç áìïéâÞ êáôáâÜëëåôáé
ìüíï óå åêåßíïí ðïõ åíåñãåß íüìéìá êáôÜ ôï ðïóïóôü ðïõ
ôïõ áíáëïãåß.

¢ñèñï 25

Äáíåéóìüò êáé áíôáëëáãÞ êéíçôþí ìíçìåßùí 
ðïõ áíÞêïõí óôï Äçìüóéï

1. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá áðü
åéóÞãçóç ôçò Õðçñåóßáò êáé ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ ìðï-
ñåß óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò íá åðéôñÝðåôáé ï äáíåé-
óìüò äçìïóéåõìÝíùí êéíçôþí ìíçìåßùí ðïõ áíÞêïõí óôï
Äçìüóéï êáé âñßóêïíôáé óôçí êáôï÷Þ ôïõ, óå ìïõóåßá Þ åê-
ðáéäåõôéêïýò ïñãáíéóìïýò ãéá åêèåóéáêïýò Þ ðáéäáãùãé-
êïýò óêïðïýò. Ï äáíåéóìüò óå ìïõóåßá ãßíåôáé õðü ôïí ü-
ñï ôçò áìïéâáéüôçôáò. Ï äáíåéóìüò ãéá ðáéäáãùãéêïýò
óêïðïýò ìðïñåß íá åðéôñÝðåôáé åöüóïí ôá ìíçìåßá äåí Ý-
÷ïõí éäéáßôåñç óçìáóßá ãéá ôçí ðïëéôéóôéêÞ êëçñïíïìéÜ
ôçò ×þñáò. Ï äáíåéóìüò ãßíåôáé ãéá ïñéóìÝíï ÷ñüíï ðïõ
äåí ìðïñåß íá õðåñâáßíåé ôçí ðåíôáåôßá êáé ìðïñåß íá á-
íáíåþíåôáé ìå ôçí ßäéá äéáäéêáóßá.

2. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá áðü
åéóÞãçóç ôçò Õðçñåóßáò êáé ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ ìðï-
ñåß íá åðéôñÝðåôáé ç áíôáëëáãÞ äçìïóéåõìÝíùí êéíçôþí
ìíçìåßùí ðïõ áíÞêïõí óôï Äçìüóéï êáé âñßóêïíôáé óôçí
êáôï÷Þ ôïõ, åöüóïí äåí Ý÷ïõí éäéáßôåñç óçìáóßá ãéá ôçí
ðïëéôéóôéêÞ êëçñïíïìéÜ ôçò ×þñáò, äåí ÷ñåéÜæåôáé íá óõ-
ìðëçñùèïýí ìå áõôÜ ïé óõëëïãÝò Üëëùí ìïõóåßùí ôçò
×þñáò êáé äåí ðëÞôôåôáé ç åíüôçôá óçìáíôéêþí óõëëï-
ãþí, ìå ßóçò óçìáóßáò ðïëéôéóôéêÜ áãáèÜ ðïõ áíÞêïõí óå
Üëëá êñÜôç Þ óå áëëïäáðÜ íïìéêÜ ðñüóùðá ìç êåñäï-
óêïðéêïý ÷áñáêôÞñá êáé Ý÷ïõí éäéáßôåñç óçìáóßá ãéá ôéò
óõëëïãÝò ôùí äçìüóéùí ìïõóåßùí ôçò ×þñáò.

¢ñèñï 26

ÅíÝñãåéåò åðß êéíçôþí ìíçìåßùí

Áðáãïñåýåôáé êÜèå åíÝñãåéá óå êéíçôü ìíçìåßï ç ïðïßá
åßíáé äõíáôüí íá åðéöÝñåé ìå Üìåóï Þ Ýììåóï ôñüðï êá-
ôáóôñïöÞ, âëÜâç, ñýðáíóç Þ áëëïßùóç ôçò ìïñöÞò ôïõ.

ÔÌÇÌÁ ÄÅÕÔÅÑÏ

ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÊÁÉ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ ÊÕÑÉÙÍ ÊÁÉ
ÊÁÔÏ×ÙÍ ÊÉÍÇÔÙÍ ÌÍÇÌÅÉÙÍ

¢ñèñï 27

Öýëáîç êáé óõíôÞñçóç êéíçôþí ìíçìåßùí

1. Ï êÜôï÷ïò êéíçôïý áñ÷áßïõ êáé ï êýñéïò áñ÷áßïõ Þ
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Üëëïõ êéíçôïý ìíçìåßïõ åõèýíïíôáé ãéá ôçí áóöÜëåéá êáé
ôç äéáôÞñçóÞ ôïõ. Ïöåßëïõí íá ãíùóôïðïéïýí óôçí Õðç-
ñåóßá ôïí áêñéâÞ ôüðï öýëáîÞò ôïõ, êÜèå ìåôáêßíçóÞ
ôïõ óôçí ïðïßá ðñïôßèåíôáé íá ðñïâïýí êáèþò êáé ôõ÷üí
áðþëåéÜ ôïõ. Ïöåßëïõí åðßóçò íá åðéôñÝðïõí ôçí ðåñéï-
äéêÞ Þ Ýêôáêôç åðéèåþñçóÞ ôïõ áðü ôçí Õðçñåóßá ýóôå-
ñá áðü Ýããñáöç åéäïðïßçóç, íá ôçí åéäïðïéïýí ÷ùñßò õ-
ðáßôéá êáèõóôÝñçóç ãéá êÜèå ãåãïíüò ðïõ åßíáé äõíáôüí
íá ôï èÝóåé óå êßíäõíï êáé íá áêïëïõèïýí ôéò õðïäåßîåéò
ôçò. Áí ôï ìíçìåßï äéáôñÝ÷åé Üìåóï êßíäõíï öèïñÜò, á-
ðþëåéáò Þ êáôáóôñïöÞò, ç Õðçñåóßá ìðïñåß íá ëÜâåé ü-
ëá ôá áíáãêáßá ìÝôñá êáé íá êáôáëïãßóåé ôéò ó÷åôéêÝò äá-
ðÜíåò óôïí êýñéï Þ ôïí êÜôï÷ï ôïõ ìíçìåßïõ Þ íá áðï-
öáóßóåé ôç ìåôáöïñÜ ôïõ ðñïò öýëáîç óå äçìüóéï
ìïõóåßï Þ Üëëï êáôÜëëçëï ÷þñï, ìÝ÷ñéò üôïõ åêëåßøåé ï-
ñéóôéêÜ ï êßíäõíïò.

2. Ï êÜôï÷ïò êéíçôïý áñ÷áßïõ êáé ï êýñéïò áñ÷áßïõ Þ
Üëëïõ êéíçôïý ìíçìåßïõ õðï÷ñåïýíôáé íá ëáìâÜíïõí ôá
áíáãêáßá ìÝôñá óõíôÞñçóçò óýìöùíá êáé ìå ôéò äéáôÜ-
îåéò ôïõ Üñèñïõ 43. Áí ç Õðçñåóßá êñßíåé üôé ç óõíôÞñç-
óç åßíáé áíåðáñêÞò, ëáìâÜíåé ôá áíáãêáßá ìÝôñá, äéáôç-
ñþíôáò ôç äõíáôüôçôá íá êáôáëïãßóåé ôï óýíïëï Þ ìÝ-
ñïò ôçò ó÷åôéêÞò äáðÜíçò óå âÜñïò ôùí õðï÷ñÝùí,
óýìöùíá ìå ôéò ó÷åôéêÝò ðåñß åéóðñÜîåùò äçìïóßùí å-
óüäùí äéáôÜîåéò.

3. Áí ï êÜôï÷ïò êéíçôïý áñ÷áßïõ Þ ï êýñéïò áñ÷áßïõ Þ
Üëëïõ êéíçôïý ìíçìåßïõ áðïâéþóåé, ï êëçñïíüìïò Þ ï å-
êôåëåóôÞò ôçò äéáèÞêçò Þ ï êçäåìüíáò ó÷ïëÜæïõóáò
êëçñïíïìßáò õðï÷ñåïýíôáé íá åéäïðïéÞóïõí ÷ùñßò õðáß-
ôéá êáèõóôÝñçóç ôçí Õðçñåóßá êáé íá äéáóöáëßóïõí ðñï-
óùñéíÜ ôá áíôéêåßìåíá ìÝ÷ñéò üôïõ áõôÞ åðéëçöèåß. Áí ëõ-
èåß ôï íïìéêü ðñüóùðï ðïõ Ý÷åé ôçí êõñéüôçôá Þ êáôï÷Þ
ìíçìåßïõ, ôéò õðï÷ñåþóåéò áõôÝò Ý÷ïõí ïé íüìéìïé êáôÜ ôï
÷ñüíï ëýóçò åêðñüóùðïß ôïõ.

¢ñèñï 28

Ìåôáâßâáóç ôçò êáôï÷Þò 
Þ ôçò êõñéüôçôáò êéíçôþí ìíçìåßùí

1. Ï êÜôï÷ïò êéíçôïý áñ÷áßïõ ðïõ ÷ñïíïëïãåßôáé Ýùò
êáé ôï 1453, ìðïñåß íá ìåôáâéâÜæåé ôçí êáôï÷Þ ôïõ áöïý
ãíùóôïðïéÞóåé óôçí Õðçñåóßá ôçí ðñüèåóÞ ôïõ êáé ôá
óôïé÷åßá ôïõ õðïøÞöéïõ êáôü÷ïõ, ï ïðïßïò õðï÷ñåïýôáé
íá õðïâÜëåé áßôçóç ãéá Üäåéá êáôï÷Þò ðïõ ÷ïñçãåßôáé
óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 23. Ç ó÷åôéêÞ ðñÜ-
îç åêäßäåôáé ìÝóá óå åýëïãï ÷ñüíï. Ìåôáâßâáóç ðïõ ãß-
íåôáé ÷ùñßò ôçí Üäåéá áõôÞ åßíáé Üêõñç êáé ôá êéíçôÜ ìíç-
ìåßá áíáëáìâÜíïíôáé ÷ùñßò äéáôõðþóåéò áðü ôï Äçìü-
óéï.

2. Ç ìåôáâßâáóç áéôßá èáíÜôïõ ôçò êáôï÷Þò ìíçìåßùí
ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ åßíáé äõíáôÞ õðü ôïõò ü-
ñïõò êáé ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñ-
èñïõ 23, åéäÜëëùò ôá áñ÷áßá áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôï Äç-
ìüóéï. 

3. Ç ìåôáâßâáóç ôçò êõñéüôçôáò êéíçôïý ìíçìåßïõ ðïõ
áíÞêåé óå íïìéêü ðñüóùðï äçìïóßïõ äéêáßïõ, óå Ï.Ô.Á. Þ
óå íïìéêü ðñüóùðï éäéùôéêïý äéêáßïõ ôïõ åõñýôåñïõ äç-
ìüóéïõ ôïìÝá, üðùò áõôüò êáèïñßæåôáé êÜèå öïñÜ, åßíáé
äõíáôÞ ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ýóôåñá
áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, åéäÜëëùò åßíáé Üêõñç. Ìå ôçí
ðáñáðÜíù áðüöáóç ìðïñåß íá åðéâÜëëïíôáé üñïé ùò
ðñïò ôï ðñüóùðï ðñïò ôï ïðïßï ðñüêåéôáé íá ìåôáâéâá-
óôïýí ôá ìíçìåßá. Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò, ôï Äçìüóéï

ìðïñåß íá áóêåß äéêáßùìá ðñïôßìçóçò óôçí ßäéá ôéìÞ å-
íôüò ôñéþí (3) ìçíþí áðü ôçí õðïâïëÞ ôçò ó÷åôéêÞò áßôç-
óçò.

4. Ç ìåôáâßâáóç ìíçìåßùí ðïõ áíÞêïõí óå åêêëçóéáóôé-
êÜ íïìéêÜ ðñüóùðá, Üëëá íïìéêÜ ðñüóùðá Þ åíþóåéò
ðñïóþðùí ðïõ åêðñïóùðïýí èñçóêåßåò Þ äüãìáôá åðé-
ôñÝðåôáé, ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá
áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, ðñïò Üëëá ôÝôïéá ðñüóùðá
Þ åíþóåéò, óôï Äçìüóéï, óå Ï.Ô.Á., óå íïìéêÜ ðñüóùðá
äçìïóßïõ äéêáßïõ Þ óå íïìéêÜ ðñüóùðá éäéùôéêïý äéêáßïõ
ðïõ áðïôåëïýí áíáãíùñéóìÝíá ìïõóåßá ôïõ Üñèñïõ 45,
åéäÜëëùò åßíáé Üêõñç.

5. Ç ìåôáâßâáóç ôçò êõñéüôçôáò êéíçôïý ìíçìåßïõ, å-
êôüò áõôþí ôùí ðáñáãñÜöùí 3 êáé 4, åðéôñÝðåôáé ìåôÜ á-
ðü ðñïçãïýìåíç ãíùóôïðïßçóç óôçí Õðçñåóßá ôçò ó÷å-
ôéêÞò ðñüèåóçò, ôùí óôïé÷åßùí ôïõ ðñïóþðïõ ðñïò ôï ï-
ðïßï ðñüêåéôáé íá ìåôáâéâáóèåß, êáé, óå ðåñßðôùóç
ðþëçóçò, ôçò ôéìÞò êáé åöüóïí ðáñÝëèåé ÷ñïíéêü äéÜóôç-
ìá åíüò (1) ìçíüò áðü ôç ãíùóôïðïßçóç ÷ùñßò ôï Äçìü-
óéï íá áóêÞóåé äéêáßùìá ðñïôßìçóçò óôçí ßäéá ôéìÞ. Ç ìå-
ôáâßâáóç ðïõ Ýãéíå ÷ùñßò ôç ãíùóôïðïßçóç áõôÞ åßíáé Ü-
êõñç.

6. Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò ìíçìåßùí ìå äçìïðñáóßá Þ
äçìüóéï ðëåéóôçñéáóìü, ðñïôéìþíôáé óôçí ßäéá ôéìÞ, êáôÜ
óåéñÜ, ôï Äçìüóéï, ôá ìïõóåßá ôïõ Üñèñïõ 45 êáé ïé óõë-
ëÝêôåò ìíçìåßùí.

7. ¼ðïéïò áðïêôÜ ôçí êõñéüôçôá ìíçìåßïõ áéôßá èáíÜ-
ôïõ ïöåßëåé íá åéäïðïéåß ó÷åôéêÜ ôçí Õðçñåóßá ÷ùñßò õ-
ðáßôéá êáèõóôÝñçóç.

8. Ï êýñéïò ìíçìåßïõ ìðïñåß íá ôï ìåôáâéâÜæåé óôï Äç-
ìüóéï óå ôéìÞ ðïõ óõìöùíåßôáé Þ åéäÜëëùò ïñßæåôáé áðü
ôçí åêôéìçôéêÞ åðéôñïðÞ ôçò äéÜôáîçò ôçò ðáñáãñÜöïõ
11 ôïõ Üñèñïõ 73.

¢ñèñï 29

Õðï÷ñåþóåéò êáôü÷ùí êáé êõñßùí êéíçôþí ìíçìåßùí
ãéá ôç ìåëÝôç êáé ÝêèåóÞ ôïõò

1. Ïé êÜôï÷ïé êéíçôþí áñ÷áßùí ðïõ ÷ñïíïëïãïýíôáé Ýùò
êáé ôï 1453, êáèþò êáé íïìéêÜ ðñüóùðá äçìïóßïõ äéêáß-
ïõ êáé íïìéêÜ ðñüóùðá éäéùôéêïý äéêáßïõ ôïõ åõñýôåñïõ
äçìüóéïõ ôïìÝá, ðïõ åßíáé êýñéïé Þ êÜôï÷ïé êéíçôþí áñ-
÷áßùí Þ íåüôåñùí ìíçìåßùí, ïöåßëïõí íá äéåõêïëýíïõí
ôç öùôïãñÜöçóç êáé ìåëÝôç ôùí ìíçìåßùí áðü åéäéêïýò
åðéóôÞìïíåò óôïõò ïðïßïõò ÷ïñçãåßôáé ó÷åôéêÞ Üäåéá á-
ðü ôçí Õðçñåóßá.

2. Ôá ðñüóùðá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðñïçãïýìåíç
ðáñÜãñáöï ïöåßëïõí åðßóçò íá èÝôïõí ôá ðñïáíáöåñü-
ìåíá ìíçìåßá ãéá åýëïãï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá óôç äéÜèåóç
ôçò Õðçñåóßáò áí áõôÞ ôï æçôÞóåé ðñïêåéìÝíïõ íá åêôå-
èïýí óôï êïéíü åíôüò Þ åêôüò ôçò åëëçíéêÞò åðéêñÜôåéáò.
Áí ôá ìíçìåßá õðïóôïýí öèïñÜ Þ áðïëåóèïýí êáôÜ ôï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðïõ äåí âñßóêïíôáé óôçí êáôï÷Þ ôïõò,
ôï Äçìüóéï õðï÷ñåïýôáé óå áðïæçìßùóç.

¢ñèñï 30

ÁñùãÞ ãéá ôçí áíåýñåóç 
êáé äéåêäßêçóç êéíçôþí ìíçìåßùí

1. Ï êÜôï÷ïò êéíçôïý áñ÷áßïõ ðñïóôáôåýåôáé Ýíáíôé
ôñßôùí ùò íïìÝáò êáé áðïëáìâÜíåé ôçí áõôïäýíáìç ðñï-
óôáóßá ôçò íïìÞò, äéêáéïýôáé äå íá áóêÞóåé ðáñÜëëçëá
ìå ôï Äçìüóéï ôéò áãùãÝò áðïâïëÞò êáé äéáôáñÜîåùò ôçò
íïìÞò. Áí ôï áñ÷áßï Ý÷åé åîá÷èåß ðáñÜíïìá, ç äéåêäßêçóç
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ãßíåôáé áðü ôï Äçìüóéï. ¾óôåñá áðü ôçí åðéóôñïöÞ ôï
áñ÷áßï áðïäßäåôáé óôïí êÜôï÷ï åêôüò åÜí ç åîáãùãÞ ôïõ
ïöåßëåôáé óå äüëï Þ áìÝëåéÜ ôïõ. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ç
êáôï÷Þ ôïõ áñ÷áßïõ ðïõ åðéóôñÝöåôáé ðåñéÝñ÷åôáé óôï
Äçìüóéï ÷ùñßò áðïæçìßùóç ôïõ êáôü÷ïõ. Ï êÜôï÷ïò åðé-
âáñýíåôáé ìå ôéò äáðÜíåò óôéò ïðïßåò õðïâëÞèçêå ôï Äç-
ìüóéï, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò áðïæçìßùóçò ðïõ ôõ-
÷üí êáôáâëÞèçêå óôïí êáëüðéóôï íïìÝá, áí ôï áñ÷áßï ý-
óôåñá áðü ôçí åðéóôñïöÞ áðïäïèåß óå áõôüí.

2. Ï êýñéïò ìíçìåßïõ ìðïñåß íá æçôÜ ôç óõíäñïìÞ ôçò
Õðçñåóßáò ãéá ôçí áíåýñåóç, êáèþò êáé ôçí áðüäïóç Þ
ôçí åðéóôñïöÞ ôïõ áí êëáðåß Þ åîá÷èåß ðáñÜíïìá. ¾óôå-
ñá áðü ôçí åðéóôñïöÞ, ôï ìíçìåßï áðïäßäåôáé óå áõôüí,
åêôüò åÜí ôï åîÞãáãå ï ßäéïò Þ åðÝôñåøå ôçí åîáãùãÞ ôïõ
áðü äüëï Þ âáñéÜ áìÝëåéá. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ç êõñéü-
ôçôá ôïõ ìíçìåßïõ ðïõ åðéóôñÝöåôáé ðåñéÝñ÷åôáé óôï Äç-
ìüóéï, ÷ùñßò áðïæçìßùóç. Ï êýñéïò õðï÷ñåïýôáé íá êá-
ôáâÜëåé ôá Ýîïäá óôá ïðïßá õðïâëÞèçêå ôï Äçìüóéï ãéá
ôçí åðéóôñïöÞ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò áðïæçìßùóçò
ðïõ ôõ÷üí êáôáâëÞèçêå óôïí êáëüðéóôï íïìÝá, åÜí ôï
ìíçìåßï ðïõ åðéóôñÝöåôáé áðïäïèåß óå áõôüí. 

3. Ï êýñéïò êáé ï êÜôï÷ïò ìíçìåßïõ ðïõ åðéóôñÝöåôáé
êáôÜ ôéò ðáñáðÜíù äéáôÜîåéò õðï÷ñåïýíôáé íá åðéôñÝ-
ðïõí ôçí ÝêèåóÞ ôïõ óôï êïéíü õðü ðñïûðïèÝóåéò êáé ãéá
÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðïõ ïñßæïíôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ.

ÔÌÇÌÁ ÔÑÉÔÏ
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¢ñèñï 31

ÓõëëÝêôåò ìíçìåßùí

1. Ï íüìéìïò êÜôï÷ïò Þ êýñéïò êéíçôþí áñ÷áßùí, êáèþò
êáé ï êýñéïò íåüôåñùí êéíçôþí ìíçìåßùí ðïõ óõíèÝôïõí
åíéáßï óýíïëï Þ åíéáßá óýíïëá áðü êáëëéôå÷íéêÞ, éóôïñéêÞ
Þ åðéóôçìïíéêÞ Üðïøç, ìðïñåß íá áíáãíùñßæåôáé ùò óõë-
ëÝêôçò ýóôåñá áðü áßôçóÞ ôïõ ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ. Ç
ó÷åôéêÞ ðñÜîç åêäßäåôáé ìÝóá óå åýëïãï ÷ñüíï. Ç áðü-
öáóç åêäßäåôáé ìåôÜ áðü åêôßìçóç ôïõ ÷áñáêôÞñá êáé ôçò
óçìáóßáò ôçò óõëëïãÞò êáé åöüóïí ï áéôþí ðáñÝ÷åé åã-
ãõÞóåéò ãéá ôçí ðñïóôáóßá êáé ôç äéáóöÜëéóç êáôÜëëç-
ëùí óõíèçêþí öýëáîçò êáé äéáôÞñçóçò ôùí áíôéêåéìÝíùí
ôçò óõëëïãÞò, êáèþò êáé ãéá ôçí ôÞñçóç ôùí ëïéðþí õðï-
÷ñåþóåùí ôïõ óõëëÝêôç. 

Ôéò åããõÞóåéò áõôÝò äåí ðáñÝ÷åé ï áéôþí éäßùò áí Ý÷åé
êáôáäéêáóôåß áìåôÜêëçôá ãéá êáêïýñãçìá Þ ðáñÜâáóç
ôçò íïìïèåóßáò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëç-
ñïíïìéÜò Þ ãéá ðëáóôïãñáößá, äùñïäïêßá, êëïðÞ, õðå-
îáßñåóç Þ áðïäï÷Þ ðñïúüíôùí åãêëÞìáôïò. Ôï êþëõìá õ-
ðÜñ÷åé êáé ãéá üóï ÷ñüíï åêêñåìåß ç ðïéíéêÞ äßùîç ãéá ìéá
áðü ôéò ðáñáðÜíù ðñÜîåéò. Ç áßôçóç ìðïñåß åðßóçò íá á-
ðïññéöèåß áí äéáôÜ÷èçêå ç áíáóôïëÞ åêôÝëåóçò ôçò ðïé-
íÞò ðïõ åðéâëÞèçêå ãéá ìéá áðü ôéò ðáñáðÜíù ðñÜîåéò Þ
áí ç ðïéíéêÞ äßùîç ãéá ìéá áðü ôéò ðñÜîåéò áõôÝò Ýðáõóå
ïñéóôéêÜ ëüãù ðáñáãñáöÞò. Áí ï áéôþí åßíáé íïìéêü ðñü-
óùðï ôï êþëõìá ðñÝðåé íá ìçí óõíôñÝ÷åé óôá ðñüóùðá
ðïõ áóêïýí ôç äéïßêçóÞ ôïõò.

2. Öõóéêü ðñüóùðï ôïõ ïðïßïõ ôï åðÜããåëìá ó÷åôßæå-
ôáé Þ ó÷åôéæüôáí ìå ôçí ðñïóôáóßá ìíçìåßùí Þ åßíáé áñ-
÷áéïðþëçò Þ Ýìðïñïò íåüôåñùí ìíçìåßùí Þ õðÜëëçëïò Þ
óõíåñãÜôçò öõóéêþí Þ íïìéêþí ðñïóþðùí ðïõ áóêïýí

ðáñüìïéá åðé÷åßñçóç, äåí ìðïñåß íá áíáãíùñéóèåß ùò
óõëëÝêôçò áñ÷áßùí. 

3. Ïé óõëëÝêôåò Ý÷ïõí ôéò õðï÷ñåþóåéò êáé ôá äéêáéþ-
ìáôá ôùí êáôü÷ùí Þ êõñßùí ìíçìåßùí ìå ôçí åðéöýëáîç
ôùí ðáñáêÜôù äéáôÜîåùí.

4. Ïé óõëëÝêôåò ïöåßëïõí íá ôçñïýí êáôÜëïãï ìå ðëÞ-
ñç ðåñéãñáöÞ êáé öùôïãñáößåò ôùí áíôéêåéìÝíùí ôçò
óõëëïãÞò, íá êáôáèÝôïõí áíôßãñáöü ôïõ óôçí õðçñåóßá
êáé íá õðïâÜëëïõí óå áõôÞ áíÜ åîÜìçíï ôïõëÜ÷éóôïí êá-
ôÜëïãï ìå ôá íÝá áíôéêåßìåíá ôçò óõëëïãÞò. 

5. Ïé óõëëÝêôåò ìðïñïýí íá åìðëïõôßæïõí ôéò óõëëïãÝò
ôïõò ìå ìíçìåßá ðïõ åéóÜãïíôáé áðü ôï åîùôåñéêü Þ áðï-
êôþíôáé óôçí ÅëëÜäá êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò íü-
ìïõ. Ãéá ôá ìíçìåßá áõôÜ áðáéôåßôáé íá õðïâÜëëïõí äÞ-
ëùóç ôïõ Üñèñïõ 24 Þ 33 êáôÜ ðåñßðôùóç.

6. Ïé óõëëÝêôåò áðáãïñåýåôáé íá áðïêôïýí ðïëéôéóôéêÜ
áãáèÜ ãéá ôá ïðïßá õðÜñ÷ïõí åíäåßîåéò üôé ðñïÝñ÷ïíôáé
áðü êëïðÞ, ðáñÜíïìç áíáóêáöÞ Þ Üëëç ðáñÜíïìç åíÝñ-
ãåéá Þ üôé áðïêôÞèçêáí Þ Ý÷ïõí åîá÷èåß êáôÜ ðáñÜâáóç
ôçò íïìïèåóßáò ôïõ êñÜôïõò ðñïÝëåõóÞò ôïõò êáé ïöåß-
ëïõí íá åíçìåñþíïõí ÷ùñßò õðáßôéá êáèõóôÝñçóç ôçí Õ-
ðçñåóßá ãéá êÜèå ôÝôïéá ðñïóöïñÜ.

7. Ïé óõëëÝêôåò ïöåßëïõí íá äéåõêïëýíïõí ôç öùôï-
ãñÜöçóç êáé ìåëÝôç ôùí ìíçìåßùí ôçò óõëëïãÞò ôïõò á-
ðü åéäéêïýò åðéóôÞìïíåò óôïõò ïðïßïõò Ý÷åé ÷ïñçãçèåß
ó÷åôéêÞ Üäåéá áðü ôçí Õðçñåóßá. ¸÷ïõí äéêáßùìá íá á-
íáðáñÜãïõí êáé íá äéáèÝôïõí öùôïãñáößåò Þ Üëëåò á-
ðåéêïíßóåéò ôùí ìíçìåßùí áõôþí. ̧ ÷ïõí åðßóçò äéêáßùìá
íá êáôáóêåõÜæïõí åêìáãåßá Þ Üëëá áíôßãñáöÜ ôïõò, ý-
óôåñá áðü Ýãêñéóç ôçò Õðçñåóßáò êáé óýìöùíá ìå ôéò ï-
äçãßåò ôçò, êáé íá ôá äéáèÝôïõí.

8. Ïé óõëëÝêôåò ìðïñïýí íá ðáñá÷ùñïýí ôï äéêáßùìá
ôçò ðñþôçò äçìïóßåõóçò êÜèå ðñùôïåìöáíéæüìåíïõ óôç
óõëëïãÞ ôïõò áñ÷áßïõ ãéá ìéá ôñéåôßá, áöïý åíçìåñþ-
óïõí ôçí Õðçñåóßá.

9. Ïé óõëëÝêôåò õðï÷ñåïýíôáé íá äéåõêïëýíïõí ôçí åðß-
óêåøç óõëëïãÞò ðïõ êñßíåôáé óçìáíôéêÞ áðü ôçí Õðçñå-
óßá. Ãéá ôçí åðßóêåøç åßíáé äõíáôüí íá áðáéôåßôáé äéêáßù-
ìá åéóüäïõ ìåôÜ áðü Ýãêñéóç ôçò Õðçñåóßáò.

10. Ïé óõëëÝêôåò åõèýíïíôáé ãéá ôç äéáöýëáîç ôçò åíü-
ôçôáò ôçò óõëëïãÞò. Ç äéÜóðáóÞ ôçò åßíáé äõíáôÞ ìåôÜ á-
ðü Üäåéá ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá áðü ãíþìç
ôïõ Óõìâïõëßïõ, áöïý åêôéìçèïýí ç óçìáóßá ôçò óõëëï-
ãÞò êáé ïé óõíÝðåéåò ôçò äéÜóðáóçò. Ç Üäåéá èåùñåßôáé ü-
ôé Ý÷åé ÷ïñçãçèåß åÜí ðáñÝëèåé Üðñáêôï ôåôñÜìçíï áðü
ôçí õðïâïëÞ ôçò ó÷åôéêÞò áßôçóçò óôçí Õðçñåóßá. Óå ðå-
ñßðôùóç ÷ïñÞãçóçò Üäåéáò ãéá ôç ìåôáâßâáóç ôùí åðß ìÝ-
ñïõò ìíçìåßùí ôçò óõëëïãÞò åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò ïé
äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 28. 

11. Ïé óõëëÝêôåò ìðïñïýí íá ìåôáâéâÜæïõí ôá áíôéêåß-
ìåíá ôçò óõëëïãÞò ôïõò óôï óýíïëü ôïõò åßôå óôï Äçìü-
óéï åßôå óå ìïõóåßá ôïõ Üñèñïõ 45 Þ óå ðñüóùðá ðïõ åß-
íáé áíáãíùñéóìÝíïé óõëëÝêôåò, áöïý ãíùóôïðïéÞóïõí
óôçí Õðçñåóßá ôçí ðñüèåóÞ ôïõò êáé ôá óôïé÷åßá ôïõ ðñï-
óþðïõ óôï ïðïßï ðñüêåéôáé íá ôá ìåôáâéâÜóïõí, êáèþò
êáé ôçí ôéìÞ óå ðåñßðôùóç ðùëÞóåùò. Ç ìåôáâßâáóç ìðï-
ñåß íá ãßíåé ìåôÜ ôçí ðáñÝëåõóç Ýîé (6) ìçíþí áðü ôç ãíù-
óôïðïßçóç êáé åöüóïí ôï Äçìüóéï Þ óôç óõíÝ÷åéá, åÜí
ðñüêåéôáé ãéá ðþëçóç óå óõëëÝêôåò, ôá ìïõóåßá äåí á-
óêÞóïõí äéêáßùìá ðñïôßìçóçò óôçí ßäéá ôéìÞ. ÐñïêåéìÝ-
íïõ ãéá óõëëïãÞ ðïõ áíÞêåé óå íïìéêü ðñüóùðï äçìïóß-
ïõ äéêáßïõ, óå Ï.Ô.Á. Þ íïìéêü ðñüóùðï éäéùôéêïý äéêáßïõ
ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá, üðùò áõôüò êáèïñßæåôáé
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êÜèå öïñÜ, åðéôñÝðåôáé ç ìåôáâßâáóç åßôå ðñïò ôï Äçìü-
óéï åßôå, ìåôÜ áðü Ýãêñéóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ý-
óôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, óå Üëëï ôÝôïéï ðñü-
óùðï ðïõ Ý÷åé ôéò éäéüôçôåò ðïõ ïñßæïíôáé óôï ðñþôï å-
äÜöéï. Ïé äéáôÜîåéò ôïõ äåýôåñïõ åäáößïõ åöáñìüæïíôáé
áíáëüãùò. ÅÜí äåí ôçñçèïýí ïé ðáñáðÜíù üñïé, ç ìåôá-
âßâáóç åßíáé Üêõñç.

12. ÅÜí áðïâéþóåé ï óõëëÝêôçò, ï êëçñïíüìïò ôïõ äé-
êáéïýôáé ìÝóá óå ðñïèåóìßá Ýîé (6) ìçíþí áðü ôçí áðï-
äï÷Þ ôçò êëçñïíïìéÜò Þ ôçí ðÜñïäï ôçò ðñïèåóìßáò á-
ðïðïßçóÞò ôçò, íá õðïâÜëåé áßôçóç áíáãíþñéóÞò ôïõ ùò
óõëëÝêôç. Ç áíáãíþñéóç ÷ùñåß, åêôüò åÜí óõíôñÝ÷ïõí
óôï ðñüóùðü ôïõ ôá êùëýìáôá ôùí ðáñáãñÜöùí 1 Þ 2.
ÐñïêåéìÝíïõ ãéá éäéáßôåñá óçìáíôéêÞ óõëëïãÞ, åÜí åßíáé
áðïëýôùò áðáñáßôçôç ç äéáöýëáîç ôçò åíüôçôÜò ôçò êáé
áõôÞ äåí äéáóöáëßæåôáé, ôï óýíïëï ôùí ìíçìåßùí ôçò ìðï-
ñåß íá ðåñéÝëèåé óôï Äçìüóéï, ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
Ðïëéôéóìïý, ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ. Óôçí ðå-
ñßðôùóç áõôÞ êáôáâÜëëåôáé óôïõò äéêáéïý÷ïõò áðïæç-
ìßùóç, ôï ýøïò ôçò ïðïßáò ðñïóäéïñßæåôáé áíÜëïãá ìå ôç
óðïõäáéüôçôá ôùí áíôéêåéìÝíùí ôçò óõëëïãÞò áðü ôçí å-
êôéìçôéêÞ åðéôñïðÞ ôçò ðáñáãñÜöïõ 11 ôïõ Üñèñïõ 73. 

13. ÅÜí ëõèåß ôï íïìéêü ðñüóùðï ðïõ Ý÷åé áíáãíùñé-
óèåß ùò óõëëÝêôçò êáé ðñüêåéôáé íá ìåôáâéâáóôïýí ôá
ìíçìåßá ôçò óõëëïãÞò åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò ïé äéáôÜ-
îåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 11. ÅÜí êñéèåß áðïëýôùò áðáñáß-
ôçôç ç äéáöýëáîç ôçò åíüôçôáò éäéáßôåñá óçìáíôéêÞò
óõëëïãÞò êáé áõôÞ äåí äéáóöáëßæåôáé, åöáñìüæïíôáé ïé
äéáôÜîåéò ôùí äýï ôåëåõôáßùí åäáößùí ôçò ðáñáãñÜöïõ
12. 

14. ÅÜí äåí óõíôñÝ÷ïõí ðëÝïí óôï ðñüóùðï ôïõ óõë-
ëÝêôç ìßá Þ ðåñéóóüôåñåò ðñïûðïèÝóåéò âÜóåé ôùí ïðïß-
ùí áíáãíùñßóèçêå ç éäéüôçôá áõôÞ Þ ðáñáâéáóôïýí äéá-
ôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ, ç áðüöáóç áíáãíþñéóçò
ìðïñåß íá áíáêëçèåß ðñïóùñéíÜ Þ ïñéóôéêÜ. Ç áðüöáóç
áíáêáëåßôáé áõôïäéêáßùò áí ï óõëëÝêôçò êáôáäéêáóèåß á-
ìåôÜêëçôá ãéá êÜðïéï áðü ôá áäéêÞìáôá ôçò ðáñáãñÜ-
öïõ 1, ïðüôå ôá áñ÷áßá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí êáôï÷Þ ôïõ
áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôï Äçìüóéï. ÅÜí ç áíÜêëçóç ãßíåé
ãéá Üëëï ëüãï åßíáé äõíáôÞ ç äéáôÞñçóç ôçò êáôï÷Þò
ôïõò.

¢ñèñï 32

Áñ÷áéïðþëåò êáé Ýìðïñïé íåüôåñùí ìíçìåßùí

1. Áñ÷áéïðþëçò åßíáé ôï ðñüóùðï ðïõ êáôÜ óýóôçìá åß-
ôå áðïêôÜ ôçí êáôï÷Þ Þ ôçí êõñéüôçôá êéíçôþí áñ÷áßùí
ðïõ Ý÷ïõí áðïêôçèåß íïìßìùò ìå óêïðü ôçí ðåñáéôÝñù
ìåôáâßâáóÞ ôïõò, åßôå ìåóïëáâåß óôç ìåôáâßâáóç ôçò êá-
ôï÷Þò Þ ôçò êõñéüôçôáò áõôþí. ̧ ìðïñïò íåüôåñùí êéíç-
ôþí ìíçìåßùí åßíáé ôï ðñüóùðï ðïõ êáôÜ óýóôçìá åßôå á-
ðïêôÜ ôçí êõñéüôçôá íåüôåñùí êéíçôþí ìíçìåßùí ðïõ Ý-
÷ïõí áðïêôçèåß íïìßìùò ìå óêïðü ôçí ðåñáéôÝñù
ìåôáâßâáóÞ ôïõò, åßôå ìåóïëáâåß óôç ìåôáâßâáóÞ ôïõò.
Ãéá ôçí Üóêçóç ôùí äñáóôçñéïôÞôùí áõôþí áðáéôåßôáé åé-
äéêÞ Üäåéá.

2. Ç Üäåéá ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ ÷ïñçãåßôáé,
ýóôåñá áðü áßôçóç ôïõ åíäéáöåñïìÝíïõ, ìå áðüöáóç
ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ìåôÜ áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõ-
ëßïõ, óå öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá ðïõ: 

á) Ý÷ïõí ó÷åôéêÞ åðáããåëìáôéêÞ åìðåéñßá, 
â) äéáèÝôïõí êáôÜëëçëï ÷þñï êáôáóôÞìáôïò êáé áðï-

èÞêåõóçò, ðïõ âñßóêåôáé óå ðüëåéò üðïõ åäñåýïõí õðç-

ñåóßåò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý áñìüäéåò ãéá ôçí ðñï-
óôáóßá ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò,

ã) äåí Ý÷ïõí áíáãíùñéóèåß ùò óõëëÝêôåò ìíçìåßùí êáé
äåí áóêïýí åðÜããåëìá ðïõ ó÷åôßæåôáé Þ ó÷åôéæüôáí ìå ôçí
ðñïóôáóßá ìíçìåßùí êáé 

ä) ðáñÝ÷ïõí ôá å÷Ýããõá ãéá ôçí åêðëÞñùóç ôùí õðï-
÷ñåþóåùí ôïõ áñ÷áéïðþëç Þ åìðüñïõ íåüôåñùí ìíçìåß-
ùí. Ôá å÷Ýããõá áõôÜ äåí ðáñÝ÷åé ï áéôþí éäßùò áí Ý÷åé êá-
ôáäéêáóôåß áìåôÜêëçôá ãéá êáêïýñãçìá Þ ðáñÜâáóç ôçò
íïìïèåóßáò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíï-
ìéÜò Þ ãéá ðëáóôïãñáößá, äùñïäïêßá, êëïðÞ, õðåîáßñåóç
Þ áðïäï÷Þ ðñïúüíôùí åãêëÞìáôïò. Ôï êþëõìá õðÜñ÷åé
êáé ãéá üóï ÷ñüíï åêêñåìåß ç ðïéíéêÞ äßùîç ãéá ìéá áðü ôéò
ðáñáðÜíù ðñÜîåéò. Ç áßôçóç ìðïñåß åðßóçò íá áðïññé-
öèåß áí äéáôÜ÷èçêå ç áíáóôïëÞ åêôÝëåóçò ôçò ðïéíÞò
ðïõ åðéâëÞèçêå ãéá ìéá áðü ôéò ðáñáðÜíù ðñÜîåéò, Þ åÜí
ç ðïéíéêÞ äßùîç ãéá ìéá áðü áõôÝò ôéò ðñÜîåéò Ýðáõóå ï-
ñéóôéêÜ ëüãù ðáñáãñáöÞò. Áí ï áéôþí åßíáé íïìéêü ðñü-
óùðï ôï êþëõìá ðñÝðåé íá ìçí óõíôñÝ÷åé óôï ðñüóùðï
ôùí äéïéêçôþí Þ ôùí ìåëþí ôùí ïñãÜíùí äéïßêçóÞò ôïõò. 

3. Ùò ðñïò ôá åðß ìÝñïõò áíôéêåßìåíá ðïõ âñßóêïíôáé
óôïõò ÷þñïõò ôïõ êáôáóôÞìáôïò ôùí ðáñáðÜíù ðñïóþ-
ðùí åöáñìüæïíôáé ïé äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 21, 23, 27 êáé
28, êáèþò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 29.

4. Ïé áñ÷áéïðþëåò êáé ïé Ýìðïñïé íåüôåñùí êéíçôþí
ìíçìåßùí ïöåßëïõí íá ôçñïýí âéâëßï, èåùñçìÝíï áðü ôçí
Õðçñåóßá, óôï ïðïßï êáôá÷ùñßæïõí ôá êéíçôÜ ìíçìåßá á-
ìÝóùò ìåôÜ ôçí åßóïäü ôïõò óôï êáôÜóôçìá. Ç êáôá÷þ-
ñéóç ðåñéëáìâÜíåé ôçí ðåñéãñáöÞ, ôç öùôïãñáößá êáé
ôçí ðñïÝëåõóç ôïõ ìíçìåßïõ, ôá óôïé÷åßá ôïõ ðñïçãïý-
ìåíïõ êáôü÷ïõ Þ êõñßïõ ôïõ ìíçìåßïõ êáé ôïõ ðñïóþðïõ
ðñïò ôï ïðïßï ìåôáâéâÜæåôáé, ôá óôïé÷åßá ôçò Üäåéáò êá-
ôï÷Þò áñ÷áßïõ, ôçí ôéìÞ êáé ôçí çìåñïìçíßá ôçò ìåôáâß-
âáóçò. Ôá óôïé÷åßá áõôÜ ãíùóôïðïéïýíôáé ÷ùñßò õðáßôéá
êáèõóôÝñçóç óôçí Õðçñåóßá.

5. Ãéá êÜèå ìåôáâßâáóç ôçò êáôï÷Þò Þ ôçò êõñéüôçôáò
êéíçôïý ìíçìåßïõ, ïé áñ÷áéïðþëåò êáé ïé Ýìðïñïé íåüôå-
ñùí êéíçôþí ìíçìåßùí åêäßäïõí ôá íüìéìá ðáñáóôáôéêÜ
óôïé÷åßá, óôá ïðïßá áíáãñÜöåôáé üôé ôá ðáñáðÜíù êéíçôÜ
äåí åßíáé äõíáôüí íá åîá÷èïýí áðü ôç ÷þñá ÷ùñßò Üäåéá
Þ üôé åßíáé äõíáôÞ ç åîáãùãÞ ôïõò óýìöùíá ìå ôç äéÜôá-
îç ôçò ðáñáãñÜöïõ 9 ôïõ Üñèñïõ 34. 

6. Ïé áñ÷áéïðþëåò êáé ïé Ýìðïñïé íåüôåñùí êéíçôþí
ìíçìåßùí áðáãïñåýåôáé íá áðïêôïýí Þ íá äéáêéíïýí ðï-
ëéôéóôéêÜ áãáèÜ ãéá ôá ïðïßá õðÜñ÷ïõí åíäåßîåéò üôé ðñï-
Ýñ÷ïíôáé áðü êëïðÞ, ðáñÜíïìç áíáóêáöÞ Þ Üëëç ðáñÜ-
íïìç åíÝñãåéá Þ üôé Ý÷ïõí áðïêôçèåß Þ åîá÷èåß êáôÜ ðá-
ñÜâáóç ôçò íïìïèåóßáò ôïõ êñÜôïõò ðñïÝëåõóÞò ôïõò
êáé ïöåßëïõí íá åíçìåñþíïõí ÷ùñßò õðáßôéá êáèõóôÝñç-
óç ôçí Õðçñåóßá ãéá êÜèå ôÝôïéá ðñïóöïñÜ.

7. Ïé áñ÷áéïðþëåò êáé ïé Ýìðïñïé íåüôåñùí êéíçôþí
ìíçìåßùí áðáãïñåýåôáé íá áóêïýí óôï ßäéï êáôÜóôçìá å-
ìðïñßá åêìáãåßùí, áðåéêïíßóåùí Þ áíôéãñÜöùí ðïëéôéóôé-
êþí áãáèþí.

8. Ãéá ôç äéïñãÜíùóç äçìïðñáóéþí Þ Üëëùí áíÜëïãùí
äñáóôçñéïôÞôùí ðïõ áöïñïýí áñ÷áßá Þ íåüôåñá ìíç-
ìåßá, åßôå áðü ðñüóùðá ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 åßôå áðü Üë-
ëá, áðáéôåßôáé Üäåéá ôçò Õðçñåóßáò ðïõ ÷ïñçãåßôáé ãéá ôï
óõãêåêñéìÝíï êÜèå öïñÜ êáôÜëïãï áíôéêåéìÝíùí. 

9. Ïé áñ÷áéïðþëåò êáé ïé Ýìðïñïé íåüôåñùí êéíçôþí
ìíçìåßùí ôåëïýí õðü ôïí Ýëåã÷ï ôçò Õðçñåóßáò êáé ïöåß-
ëïõí íá äéåõêïëýíïõí ôçí åðéèåþñçóç ôùí êáôáóôçìÜ-
ôùí êáé áðïèçêþí ôïõò. 
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10. Áí äåí óõíôñÝ÷ïõí ðëÝïí óôï ðñüóùðï ôïõ áñ÷áéï-
ðþëç Þ ôïõ åìðüñïõ ìßá áðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôçò ðáñá-
ãñÜöïõ 2 Þ áõôüò ðáñáâéÜóåé Üëëåò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñü-
íôïò Þ ðñïâåß ìå äüëï Þ áðü âáñéÜ áìÝëåéá óå ðþëçóç
ðëáóôþí Ýñãùí, ç Üäåéá ìðïñåß íá áíáêáëåßôáé ðñïóùñé-
íÜ Þ ïñéóôéêÜ. Ç Üäåéá áíáêáëåßôáé áõôïäéêáßùò åÜí ï áñ-
÷áéïðþëçò Þ Ýìðïñïò êáôáäéêáóôåß áìåôÜêëçôá ãéá êÜ-
ðïéï áðü ôá áäéêÞìáôá ôçò ðåñßðôùóçò ä´ ôçò ðáñáãñÜ-
öïõ 2. Ïé äéáôÜîåéò ôùí äýï ôåëåõôáßùí åäáößùí ôçò
ðáñáãñÜöïõ 14 ôïõ Üñèñïõ 31 åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò. 

11. Ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí êáôáëëçëüôçôá êáé ôç ëåéôïõñãßá
ôùí áñ÷áéïðùëåßùí Þ ôùí êáôáóôçìÜôùí åìðïñßáò íåü-
ôåñùí êéíçôþí ìíçìåßùí, ôïí ôñüðï, ôç äéáäéêáóßá êáé
ôïõò öïñåßò äéåîáãùãÞò ôùí äçìïðñáóéþí êáé êÜèå Üëëç
ëåðôïìÝñåéá åöáñìïãÞò ôùí äéáôÜîåùí ôïõ ðáñüíôïò
ñõèìßæïíôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý.

12. Ôá ìÝëç ôïõ ðñïóùðéêïý ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôé-
óìïý êáé ôùí ìïõóåßùí ôïõ Üñèñïõ 45 ðïõ áíÞêïõí óôï
Äçìüóéï, óå Í.Ð.Ä.Ä. Þ óå Í.Ð.É.Ä. ôïõ åõñýôåñïõ äçìü-
óéïõ ôïìÝá, äåí åðéôñÝðåôáé íá óõììåôÝ÷ïõí Üìåóá Þ Ýì-
ìåóá óôï åìðüñéï ìíçìåßùí Þ Üëëùí ðïëéôéóôéêþí áãá-
èþí. Äåí åðéôñÝðåôáé íá ÷ïñçãïýí ðéóôïðïéçôéêÜ ãíçóéü-
ôçôáò Þ íá ðñïâáßíïõí óå åêôßìçóç ôçò ÷ñçìáôéêÞò áîßáò
ôÝôïéùí áãáèþí, ðáñÜ ìüíï åÜí ôïõò áíáôåèåß áðü ôçí
ðñïúóôÜìåíÞ ôïõò áñ÷Þ Þ ôïõò æçôçèåß áðü Üëëç äçìüóéá
áñ÷Þ.

ÔÌÇÌÁ ÔÅÔÁÑÔÏ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÊÁÉ ÅÎÁÃÙÃÇ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÙÍ ÁÃÁÈÙÍ

¢ñèñï 33

ÅéóáãùãÞ ðïëéôéóôéêþí áãáèþí

1. ÐïëéôéóôéêÜ áãáèÜ åéóÜãïíôáé åëåýèåñá óôçí åëëçíé-
êÞ åðéêñÜôåéá õðü ôçí åðéöýëáîç ôùí äéáôÜîåùí ôçò Äéå-
èíïýò Óýìâáóçò ôùí Ðáñéóßùí, ðïõ áöïñÜ óôá ëçðôÝá
ìÝôñá ãéá ôçí áðáãüñåõóç êáé ðáñåìðüäéóç ôçò ðáñÜíï-
ìçò åéóáãùãÞò, åîáãùãÞò êáé ìåôáâßâáóçò ôçò êõñéüôç-
ôáò ôùí ðïëéôéóôéêþí áãáèþí êáé Ý÷åé êõñùèåß ìå ôï Í.
1103/1980 (ÖÅÊ 297 Á´) êáé ôùí ëïéðþí êáíüíùí ôïõ äéå-
èíïýò äéêáßïõ. 

2. Ï êÜôï÷ïò åéóá÷èÝíôùí ðïëéôéóôéêþí áãáèþí ðïõ á-
ðïôåëïýí ìíçìåßá êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôùí ðáñáãñÜöùí
1á, 1â êáé 6 ôïõ Üñèñïõ 20 ïöåßëåé, ÷ùñßò õðáßôéá êáèõ-
óôÝñçóç, íá äçëþíåé óôçí Õðçñåóßá ôçí åéóáãùãÞ êáé ôïí
ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ðåñéÞëèáí óôçí êáôï÷Þ ôïõ. 

3. Ôï äéêáßùìá êõñéüôçôáò óå áñ÷áßá ðïõ ÷ñïíïëïãïý-
íôáé Ýùò êáé ôï 1453 êáé åéóÜãïíôáé íïìßìùò äéáôçñåßôáé,
åöüóïí áõôÜ äåí åß÷áí åîá÷èåß áðü ôçí åëëçíéêÞ åðéêñÜ-
ôåéá êáôÜ ôçí ðåíôçêïíôáåôßá ðñéí ôçí åéóáãùãÞ êáé åöü-
óïí äåí åß÷áí ðáñÜíïìá áöáéñåèåß áðü ìíçìåßï, áñ÷áéï-
ëïãéêü ÷þñï, åêêëçóßá, ìïõóåßï, äçìüóéá óõëëïãÞ, óõë-
ëïãÞ èñçóêåõôéêþí ìíçìåßùí, ÷þñï áðïèÞêåõóçò
åõñçìÜôùí áíáóêáöþí Þ Üëëï ðáñåìöåñÞ ÷þñï ðïõ âñß-
óêåôáé óôçí åëëçíéêÞ åðéêñÜôåéá, Þ äåí ðñïÝñ÷ïíôáé áðü
ðáñÜíïìç áíáóêáöÞ åíôüò áõôÞò, áíåîÜñôçôá áðü ôï
÷ñüíï åîáãùãÞò ôïõò. Ï åíäéáöåñüìåíïò ïöåßëåé íá
ðñïóêïìßóåé áðïäåéêôéêÜ óôïé÷åßá êôÞóçò Þ åéóáãùãÞò,
êáèþò êáé íá áðïäåßîåé ôçí ðñïÝëåõóÞ ôïõò áí ç Õðçñå-
óßá èåùñåß üôé ôá áñ÷áßá åß÷áí åîá÷èåß áðü ôçí åëëçíéêÞ
åðéêñÜôåéá êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá ðåíôçêïíôáåôßá ðñéí ôçí
åéóáãùãÞ Þ üôé ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôéò ðñïáíáöåñüìåíåò
ðáñÜíïìåò ðñÜîåéò. ÅÜí áðïäåé÷èåß üôé ôá åéóáãüìåíá

áñ÷áßá åìðßðôïõí óôéò ðáñáðÜíù êáôçãïñßåò, åîïìïéþ-
íïíôáé ðëÞñùò ìå ôá áñ÷áßá ôçò äéÜôáîçò ôçò ðáñáãñÜ-
öïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 21. ÅÜí äåí êáôáóôåß äõíáôÞ ç áðüäåé-
îç ôçò ðñïÝëåõóÞò ôïõò óýìöùíá ìå ôá ðáñáðÜíù, ÷ï-
ñçãåßôáé óôïí åíäéáöåñüìåíï Üäåéá êáôï÷Þò, åêôüò åÜí
óõíôñÝ÷ïõí óôï ðñüóùðü ôïõ ôá êùëýìáôá ôçò ðåñßðôù-
óçò ã´ ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 23. 

4. Ôï äéêáßùìá êõñéüôçôáò óå ðñïãåíÝóôåñá ôïõ 1453
áñ÷áßá ôá ïðïßá åéóÜãïíôáé ãéá ïñéóìÝíï ÷ñïíéêü äéÜóôç-
ìá äéáôçñåßôáé ÷ùñßò íá áðáéôåßôáé ç ôÞñçóç ôçò äéáäéêá-
óßáò ôïõ äåýôåñïõ åäáößïõ ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñá-
ãñÜöïõ.

5. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïé-
êïíïìéêþí êáé Ðïëéôéóìïý êáèïñßæåôáé ï ôñüðïò áðüäåé-
îçò ôçò åéóáãùãÞò êáé ôçò êõñéüôçôáò ôùí åéóáãüìåíùí
áñ÷áßùí ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ êáé ñõèìßæåôáé êÜèå Üëëç
ó÷åôéêÞ ëåðôïìÝñåéá.

¢ñèñï 34

ÅîáãùãÞ ðïëéôéóôéêþí áãáèþí

1. Ç åîáãùãÞ ìíçìåßùí áðü ôçí åëëçíéêÞ åðéêñÜôåéá á-
ðáãïñåýåôáé, ìå ôçí åðéöýëáîç ôùí äéáôÜîåùí ôùí åðü-
ìåíùí ðáñáãñÜöùí.

2. Ç åîáãùãÞ ìíçìåßùí åðéôñÝðåôáé ýóôåñá áðü Üäåéá,
åöüóïí áõôÜ äåí Ý÷ïõí éäéáßôåñç óçìáóßá ãéá ôçí ðïëéôé-
óôéêÞ êëçñïíïìéÜ ôçò ×þñáò êáé äåí ðëÞôôåôáé ç åíüôçôá
óçìáíôéêþí óõëëïãþí. 

3. ÅéäéêÜ ãéá ìíçìåßá ðïõ áíÜãïíôáé óôçí ðåñßïäï ôùí
åêÜóôïôå ôåëåõôáßùí åêáôü åôþí, ìðïñåß íá ÷ïñçãåßôáé Ü-
äåéá åîáãùãÞò åöüóïí äåí êñßíåôáé áðáñáßôçôç ãéá ôçí
ðïëéôéóôéêÞ êëçñïíïìéÜ ôçò ×þñáò ç ðáñáìïíÞ ôïõò óå
áõôÞí.

4. Ç åîáãùãÞ ðïëéôéóôéêþí áãáèþí ãéá ôá ïðïßá Ý÷åé êé-
íçèåß ç äéáäéêáóßá ÷áñáêôçñéóìïý, óýìöùíá ìå ôç äéÜ-
ôáîç ôïõ äåýôåñïõ åäáößïõ ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñ-
èñïõ 20, äåí åðéôñÝðåôáé ðñéí áðü ôçí ðÜñïäï ôçò ðñï-
èåóìßáò ðïõ áðáéôåßôáé ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò ïñéóôéêÞò
áðüöáóçò ó÷åôéêÜ ìå ôï ÷áñáêôçñéóìü ôïõò.

5. ÅðéôñÝðåôáé ç åîáãùãÞ ìíçìåßùí ðïõ ðéóôïðïéåßôáé ü-
ôé Ý÷ïõí åéóá÷èåß ðñïóùñéíÜ óôç ×þñá êáé âñßóêïíôáé íï-
ìßìùò óôçí êáôï÷Þ Þ ôçí êõñéüôçôá ôïõ åíäéáöåñïìÝíïõ.

6. ÅðéôñÝðåôáé ç åîáãùãÞ ìíçìåßùí ôùí ðáñáãñÜöùí
1á, 1â êáé 6 ôïõ Üñèñïõ 20 ôá ïðïßá ðéóôïðïéåßôáé üôé Ý-
÷ïõí åéóá÷èåß íïìßìùò óôçí åëëçíéêÞ åðéêñÜôåéá ðñéí áðü
äéÜóôçìá ìéêñüôåñï ôùí ðåíÞíôá (50) åôþí åêÜóôïôå, å-
öüóïí äåí åß÷áí åîá÷èåß ðñïçãïõìÝíùò áðü áõôÞí. Ïé
äéáôÜîåéò ôïõ äåýôåñïõ åäáößïõ ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ
Üñèñïõ 33 åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò.

7. Ç Üäåéá åîáãùãÞò ÷ïñçãåßôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õ-
ðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ìåôÜ áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ. Ç
áðüöáóç åêäßäåôáé åíôüò ðñïèåóìßáò ôåóóÜñùí (4) ìç-
íþí Þ óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò åíôüò Ýîé (6) ìçíþí áðü
ôçí õðïâïëÞ ôçò ó÷åôéêÞò áßôçóçò. 

8. Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ÷ïñçãåßôáé Üäåéá åîáãùãÞò
ìðïñåß íá åöáñìïóôåß ç äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 8 ôïõ
Üñèñïõ 28. 

9. Åßíáé äõíáôüí íá ÷ïñçãåßôáé óôïõò áñ÷áéïðþëåò êáé
åìðüñïõò íåüôåñùí êéíçôþí ìíçìåßùí Üäåéá ãéá ôçí åîá-
ãùãÞ óõãêåêñéìÝíùí ìíçìåßùí éó÷ýïò äýï (2) åôþí.

10. Ç åîáãùãÞ ìíçìåßùí ðïõ áíÞêïõí óôï Äçìüóéï êáé
âñßóêïíôáé óôçí êáôï÷Þ ôïõ ìðïñåß íá åðéôñáðåß åöüóïí
óõíôñÝ÷ïõí ïé ðñïûðïèÝóåéò ôïõ Üñèñïõ 25. 

3016 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)



11. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ýóôåñá á-
ðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, ìðïñåß íá åðéôñáðåß ç ðñï-
óùñéíÞ åîáãùãÞ ìíçìåßùí, ìå óêïðü ôçí ÝêèåóÞ ôïõò óå
ìïõóåéáêïýò Þ ðáñåìöåñåßò ÷þñïõò, åöüóïí ðáñÝ÷ï-
íôáé åðáñêåßò åããõÞóåéò ãéá ôçí áóöáëÞ ìåôáöïñÜ, Ýê-
èåóç êáé åðéóôñïöÞ ôïõò êáé áöïý óôáèìéóôåß ç óçìáóßá
ôçò Ýêèåóçò ãéá ôçí ðñïâïëÞ ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíï-
ìéÜò ôçò ×þñáò Þ åíäå÷üìåíç áìïéâáéüôçôá Þ ìå óêïðü
ôç óõíôÞñçóÞ ôïõò Þ ãéá åñåõíçôéêïýò Þ ðáéäáãùãéêïýò
óêïðïýò, åöüóïí ðáñÝ÷ïíôáé áíôßóôïé÷åò åããõÞóåéò êáé
ïé ó÷åôéêÝò åñãáóßåò óõíôÞñçóçò êáé Ýñåõíáò äåí ìðï-
ñïýí íá ðñáãìáôïðïéçèïýí óôçí ÅëëÜäá. Óôçí ßäéá áðü-
öáóç ðñïóäéïñßæïíôáé ïé üñïé ôçò ðñïóùñéíÞò åîáãù-
ãÞò êáé éäßùò ç äéÜñêåéÜ ôçò. Ïé äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜ-
öïõ 4 åöáñìüæïíôáé êáé óå ðåñßðôùóç ðñïóùñéíÞò
åîáãùãÞò. 

12. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé
Ïéêïíïìéêþí êáé Ðïëéôéóìïý êáèïñßæåôáé ç äéáäéêáóßá ãéá
ôçí åîáãùãÞ ðïëéôéóôéêþí áãáèþí êáôÜ ôéò ðñïçãïýìå-
íåò ðáñáãñÜöïõò.

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÔÅÔÁÑÔÏ

ÁÑ×ÁÉÏËÏÃÉÊÇ ÅÑÅÕÍÁ 
ÊÁÉ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÌÍÇÌÅÉÙÍ

ÔÌÇÌÁ ÐÑÙÔÏ

ÁÑ×ÁÉÏËÏÃÉÊÇ ÅÑÅÕÍÁ ÐÅÄÉÏÕ

¢ñèñï 35

¸ííïéá áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò ðåäßïõ

Ùò áñ÷áéïëïãéêÞ Ýñåõíá ðåäßïõ íïåßôáé ç Ýñåõíá ôïõ å-
äÜöïõò, ôïõ õðåäÜöïõò, ôïõ âõèïý ôçò èÜëáóóáò Þ ôïõ
ðõèìÝíá ëéìíþí Þ ðïôáìþí ðïõ Ý÷åé ùò óêïðü ôïí åíôï-
ðéóìü Þ ôçí áðïêÜëõøç áñ÷áßùí ìíçìåßùí, åßôå áõôÞ óõ-
íßóôáôáé óå áíáóêáöÞ, ÷åñóáßá Þ åíÜëéá, åßôå óå åðéöá-
íåéáêÞ Ýñåõíá åßôå óå åðéóôçìïíéêÞ Ýñåõíá ðïõ äéåíåñ-
ãåßôáé ìå ãåùöõóéêÝò Þ Üëëåò ìåèüäïõò. 

¢ñèñï 36

ÓõóôçìáôéêÝò áíáóêáöÝò

1. Ïé óõóôçìáôéêÝò áíáóêáöÝò äéåíåñãïýíôáé áðü ôçí
Õðçñåóßá, áðü åðéóôçìïíéêïýò, åñåõíçôéêïýò Þ åêðáé-
äåõôéêïýò ïñãáíéóìïýò ôçò çìåäáðÞò ìå åîåéäßêåõóç
óôïí ôïìÝá ôçò áñ÷áéïëïãéêÞò Þ ðáëáéïíôïëïãéêÞò Ýñåõ-
íáò, Þ áðü îÝíåò áñ÷áéïëïãéêÝò áðïóôïëÝò Þ ó÷ïëÝò ðïõ
åßíáé åãêáôåóôçìÝíåò óôçí ÅëëÜäá. Ãéá ôç äéåíÝñãåéá á-
íáóêáöÞò áðáéôåßôáé áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôé-
óìïý, ðïõ åêäßäåôáé ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ. 

2. Ïé îÝíåò áñ÷áéïëïãéêÝò áðïóôïëÝò Þ ó÷ïëÝò ðïõ åß-
íáé åãêáôåóôçìÝíåò óôçí ÅëëÜäá ìðïñïýí íá äéá÷åéñßæï-
íôáé êÜèå Ýôïò Ýùò ôñåéò áíáóêáöÝò Þ Üëëåò áñ÷áéïëïãé-
êÝò Ýñåõíåò êáé íá äéåíåñãïýí Üëëåò ôñåéò óå óõíåñãáóßá
ìå ôçí Õðçñåóßá.

3. ÐñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò áðüöáóçò ôçò
ðáñáãñÜöïõ 1 åßíáé: á) ç êáôÜèåóç áíáëõôéêÞò Ýêèå-
óçò, áðü ôçí ïðïßá ðéèáíïëïãåßôáé âÜóéìá ç ýðáñîç
ìíçìåßùí êáé ìå ôçí ïðïßá ïñéïèåôåßôáé ç ðñïò áíáóêá-
öÞ ðåñéï÷Þ êáé ôåêìçñéþíåôáé ç ðñïóäïêþìåíç óõìâï-
ëÞ ôçò óõãêåêñéìÝíçò Ýñåõíáò óôçí åðéóôçìïíéêÞ ãíþ-
óç, êáèþò êáé ç áíÜãêç ðñïóöõãÞò óôçí áíáóêáöéêÞ
ìÝèïäï, â) ôï êýñïò êáé ç áîéïðéóôßá ôïõ öïñÝá ðïõ á-

íáëáìâÜíåé ôç äéåíÝñãåéá ôçò áíáóêáöÞò, ã) ç áíáóêá-
öéêÞ åìðåéñßá êáé ôï åðéóôçìïíéêü êýñïò ôïõ äéåõèýíï-
íôïò, ä) ç äéåðéóôçìïíéêÞ óýíèåóç ôçò ïìÜäáò óõíåñ-
ãáôþí, å) ç åìðåéñßá ôùí ìåëþí ôçò åðéóôçìïíéêÞò ïìÜ-
äáò óôç óôåñÝùóç, óõíôÞñçóç, ðñïóôáóßá êáé
äçìïóßåõóç ôùí åõñçìÜôùí áíáóêáöþí, óô) ç åðÜñêåéá
ôçò ôå÷íéêÞò õðïäïìÞò êáé æ) ç åðÜñêåéá ôïõ ðñïûðïëï-
ãéóìïý êáé ôïõ ðñïãñÜììáôïò áíáóêáöÞò, óõíôÞñçóçò
êáé äçìïóßåõóçò ôùí åõñçìÜôùí.

4. Ôç äéåýèõíóç áíáóêáöÞò áíáëáìâÜíåé áñ÷áéïëüãïò
ìå ðåíôáåôÞ ôïõëÜ÷éóôïí áíáóêáöéêÞ åìðåéñßá êáé ôïõ-
ëÜ÷éóôïí äýï (2) óõíèåôéêÝò åðéóôçìïíéêÝò äçìïóéåýóåéò
áíáöåñüìåíåò óå áíáóêáöÝò Þ áíáóêáöéêÜ åõñÞìáôá.
Ùò áíáóêáöéêÞ åìðåéñßá íïåßôáé áõôÞ ðïõ áðïêôÜôáé ìå-
ôÜ ôç ëÞøç ôïõ ðôõ÷ßïõ. 

5. Ôç äéåýèõíóç áíáóêáöÞò ðïõ áöïñÜ êáé óå ðáëáéï-
íôïëïãéêÝò áðïèÝóåéò, áíáëáìâÜíïõí áðü êïéíïý áñ÷áé-
ïëüãïò ðïõ Ý÷åé ôá ðñïóüíôá ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñá-
ãñÜöïõ êáé åßíáé åéäéêåõìÝíïò óôéò áðþôáôåò ðåñéüäïõò
êáé åðéóôÞìïíáò åéäéêåõìÝíïò óå èÝìáôá ðáëáéïíôïëï-
ãßáò ìå ôñéåôÞ ôïõëÜ÷éóôïí áíáóêáöéêÞ åìðåéñßá. Áí âñå-
èïýí ðáëáéïíôïëïãéêÝò áðïèÝóåéò óå Þäç äéåíåñãïýìåíç
áñ÷áéïëïãéêÞ áíáóêáöÞ, ï äéåõèýíùí ïöåßëåé ÷ùñßò õ-
ðáßôéá êáèõóôÝñçóç íá ôï ãíùóôïðïéÞóåé óôçí Õðçñåóßá.
Ôç äéåýèõíóç áíáóêáöÞò ðïõ äéåíåñãåßôáé áðü ôçí Õðç-
ñåóßá óå óõíåñãáóßá ìå îÝíåò áñ÷áéïëïãéêÝò ó÷ïëÝò á-
íáëáìâÜíåé áñ÷áéïëüãïò ðïõ ïñßæåôáé áðü ôçí Õðçñåóßá.

6. Ôç äéåýèõíóç áíáóêáöÞò äåí ìðïñåß íá áíáëÜâåé
ðñüóùðï ðïõ: á) Ý÷åé ðáñáâåß ôéò ðñïèåóìßåò êáôÜèåóçò
ìéáò áðü ôéò ìåëÝôåò ôïõ Üñèñïõ 39 Þ â) Ý÷åé êáôáäéêáóôåß
áìåôÜêëçôá ãéá êáêïýñãçìá Þ ðáñÜâáóç ôçò íïìïèå-
óßáò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò Þ
ãéá ðëáóôïãñáößá, äùñïäïêßá, êëïðÞ, õðåîáßñåóç Þ á-
ðïäï÷Þ ðñïúüíôùí åãêëÞìáôïò. 

7. Ïé áíáóêáöÝò ðïõ äéåíåñãïýíôáé áðü öïñåßò åêôüò
ôçò Õðçñåóßáò ôåëïýí õðü ôçí åðïðôåßá ôçò, ç ïðïßá á-
óêåßôáé ìå åêðñüóùðü ôçò áñ÷áéïëüãï, ðïõ äéáèÝôåé ôñéå-
ôÞ ôïõëÜ÷éóôïí áíáóêáöéêÞ åìðåéñßá. 

8. Ï äéåõèýíùí ïöåßëåé íá åêôåëåß ôçí áíáóêáöÞ óôï
ðëáßóéï ôïõ ÷ñïíïäéáãñÜììáôïò, íá ìåñéìíÜ þóôå íá
÷ñçóéìïðïéïýíôáé, êáôÜ ôï äõíáôüí, ìç êáôáóôñïöéêÝò
ìÝèïäïé, íá ìåñéìíÜ ãéá ôç öýëáîç ôçò ðåñéï÷Þò, ôç äéá-
ôÞñçóç ôùí åõñçìÜôùí êáôÜ ðñïôßìçóç êáôÜ ÷þñá, ôç
óôåñÝùóç êáé ôç óõíôÞñçóÞ ôïõò, êáèþò êáé ãéá ôçí ôÞ-
ñçóç ôùí êáíüíùí áóöÜëåéáò ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôñß-
ôùí. Ïöåßëåé åðßóçò íá ìåñéìíÜ ãéá ôç ëÞøç êáôÜëëçëùí
ìÝôñùí ãéá ôçí áíáóôÞëùóç ôùí ìíçìåßùí, åÜí áõôÞ åßíáé
áíáãêáßá, óå óõíåñãáóßá ìå åéäéêïýò åðéóôÞìïíåò, ôå÷íé-
êïýò Þ óõíôçñçôÝò. ÔÝëïò ïöåßëåé íá ìåñéìíÜ ãéá ôç äéá-
ìüñöùóç ôïõ ÷þñïõ ðïõ Ý÷åé áíáóêáöåß êáé åöüóïí áõ-
ôü êñßíåôáé áíáãêáßï, ãéá ôçí áíÜäåéîÞ ôïõ, íá ðåñáôþíåé
ôéò åñãáóßåò óå åýëïãï ÷ñüíï êáé íá äçëþíåé ôçí ðåñÜ-
ôùóç ôçò áíáóêáöÞò. 

9. Ï äéåõèýíùí ôçí áíáóêáöÞ õðï÷ñåïýôáé íá äéåõêï-
ëýíåé ôçí ðñüóâáóç åéäéêþí åðéóôçìüíùí óôï ÷þñï ôçò
áíáóêáöÞò õðü ôçí åðéöýëáîç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñ-
èñïõ 39. 

10. Ôá êéíçôÜ åõñÞìáôá ìåôáöÝñïíôáé ÷ùñßò õðáßôéá êá-
èõóôÝñçóç óôï ðëçóéÝóôåñï óõíáöÝò äçìüóéï ìïõóåßï,
êáôÜ ðñïôßìçóç, Þ óå êáôÜëëçëá äéáìïñöùìÝíïõò áðï-
èçêåõôéêïýò ÷þñïõò, ðïõ ôåëïýí õðü ôçí åðïðôåßá ôçò Õ-
ðçñåóßáò, üðïõ êáé åßíáé ðñïóéôÜ õðü ôïõò üñïõò ôçò ðá-
ñáãñÜöïõ 8 ôïõ Üñèñïõ 39.
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11. Ìå ôçí áðüöáóç ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ïñßæåôáé ç
äéÜñêåéá ôçò áíáóêáöÞò, ðïõ äåí ìðïñåß íá õðåñâáßíåé
ôá ðÝíôå (5) Ýôç. Ãéá ôçí ðáñÜôáóÞ ôçò áðáéôåßôáé íÝá á-
ðüöáóç, ðïõ åêäßäåôáé ìå ôçí ßäéá äéáäéêáóßá, ãéá ÷ñïíé-
êü äéÜóôçìá ìÝ÷ñé ðÝíôå (5) Ýôç. Ðñïûðüèåóç ãéá ôçí Ýê-
äïóç ôçò áðüöáóçò ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ åßíáé ç
êáôÜèåóç áíáëõôéêÞò Ýêèåóçò áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêý-
ðôïõí:

á) ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ðñþôçò ðåñéüäïõ ôçò áíáóêá-
öÞò, êáèþò êáé ç óêïðéìüôçôá ôçò óõíÝ÷éóçò ôçò Ýñåõ-
íáò, 

â) ç ôÞñçóç ôùí õðï÷ñåþóåùí ôùí ðáñáãñÜöùí 8 êáé
9 ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ êáé ôùí ðáñáãñÜöùí 2 êáé 3 ôïõ
Üñèñïõ 39,

ã) ôõ÷üí áëëáãÝò óôç óýíèåóç ôçò åðéóôçìïíéêÞò ïìÜ-
äáò êáé ç åðéìÝëåéá ðïõ åðÝäåéîå óôç óôåñÝùóç, óõíôÞ-
ñçóç êáé ðñïóôáóßá ôùí åõñçìÜôùí êáôÜ ôçí ðñïçãïý-
ìåíç áíáóêáöéêÞ ðåñßïäï,

ä) ç åðÜñêåéá ôçò ôå÷íéêÞò õðïäïìÞò,
å) ï áíáëõôéêüò áðïëïãéóìüò ôçò ðñïçãïýìåíçò áíá-

óêáöéêÞò ðåñéüäïõ êáé ç åðÜñêåéá ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý,
êáèþò êáé ôïõ ðñïãñÜììáôïò ãéá ôç óõíÝ÷éóç ôçò áíá-
óêáöÞò, ôç óõíôÞñçóç êáé ôç äçìïóßåõóç ôùí åõñçìÜ-
ôùí. 

12. Ç áðüöáóç ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ìðïñåß íá áíáêáëåß-
ôáé åÜí ï äéåõèýíùí äåí ôçñåß ôéò õðï÷ñåþóåéò ðïõ åðé-
âÜëëïíôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôùí ðáñáãñÜöùí 8 êáé 9 ôïõ
ðáñüíôïò Üñèñïõ êáé ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 39.
Ç áðüöáóç áíáêáëåßôáé áõôïäéêáßùò åÜí ï äéåõèýíùí ôçí
áíáóêáöÞ êáôáäéêáóèåß áìåôÜêëçôá ãéá êÜðïéï áðü ôá á-
äéêÞìáôá ôçò äéÜôáîçò ôçò ðáñáãñÜöïõ 6.

13. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ áíáóêáöÞ ç ïðïßá äåí Ý÷åé ðå-
ñáôùèåß åãêáôáëåßðåôáé ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ìåãáëýôå-
ñï áðü äýï (2) Ýôç (ó÷ïëÜæïõóá áíáóêáöÞ), åêäßäåôáé
íÝá áðüöáóç ãéá ôç äéåíÝñãåéá ôçò áíáóêáöÞò óýìöùíá
ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò. ÅÜí äåí óõíôñÝ÷ïõí ëüãïé
áíÜêëçóçò ôçò áñ÷éêÞò áðüöáóçò, ç íÝá áðüöáóç åêäß-
äåôáé êáôÜ ðñïôßìçóç õðÝñ ôïõ ßäéïõ öïñÝá. 

14. ÌåôÜ ôçí ðåñÜôùóç ôçò áíáóêáöÞò ãéá ôç äéåíÝñ-
ãåéá íÝáò áíáóêáöÞò óôïí ßäéï ÷þñï éó÷ýïõí áíáëüãùò
ïé äéáôÜîåéò ôùí ðñïçãïýìåíùí ðáñáãñÜöùí. Ç áðüöá-
óç åêäßäåôáé êáôÜ ðñïôßìçóç õðÝñ ôïõ ßäéïõ äéåõèýíï-
íôïò åêôüò åÜí äåí Ý÷åé ôçñÞóåé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôùí ðá-
ñáãñÜöùí 8 êáé 9 ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ êáé ôçò ðáñá-
ãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 39.

15. Åßíáé äõíáôüí íá äéåíåñãïýíôáé áíáóêáöÝò ðåñéï-
ñéóìÝíçò ÷ñïíéêÞò äéÜñêåéáò óå áêßíçôï ðïõ äåí Ý÷åé á-
ðáëëïôñéùèåß, ýóôåñá áðü Ýããñáöç åéäïðïßçóç ôïõ éäéï-
êôÞôç áðü ôçí Õðçñåóßá. Ï éäéïêôÞôçò õðï÷ñåïýôáé íá å-
ðéôñÝðåé ôç äéåíÝñãåéá ôçò áíáóêáöÞò êáé äéêáéïýôáé
áðïæçìßùóç ãéá ôçí ðñïóùñéíÞ óôÝñçóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ
áêéíÞôïõ êáé ãéá êÜèå âëÜâç ðïõ èá ìðïñïýóå íá ðñïêý-
øåé óôï áêßíçôü ôïõ óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ
19. ÌåôÜ ôçí ðåñÜôùóç ôçò áíáóêáöÞò êáé åöüóïí ôá åõ-
ñÞìáôá äåí êñßíïíôáé äéáôçñçôÝá óôç èÝóç åýñåóçò, ï
öïñÝáò ðïõ äéåíåñãåß ôçí áíáóêáöÞ õðï÷ñåïýôáé íá å-
ðáíáöÝñåé ôï ÷þñï óôçí áñ÷éêÞ ôïõ êáôÜóôáóç.

16. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ï éäéïêôÞôçò ôïõ áêéíÞôïõ äé-
êáéïýôáé áðïæçìßùóç, ãéá ôç äéåíÝñãåéá áíáóêáöÞò óå é-
äéùôéêü áêßíçôï, áõôÞ êáôáâÜëëåôáé óýìöùíá ìå ôéò äéá-
ôÜîåéò ôùí Üñèñùí 18 êáé 19 áðü ôïí öïñÝá ðïõ äéåíåñ-
ãåß ôçí áíáóêáöÞ. Ôõ÷üí áðáëëïôñßùóç ãßíåôáé õðÝñ ôïõ
Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ. 

¢ñèñï 37

ÓùóôéêÝò áíáóêáöÝò

1. Ç áíáóêáöÞ ãéá ôç äéÜóùóç ìíçìåßïõ ðïõ áðïêáëý-
ðôåôáé êáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôå÷íéêïý Ýñãïõ, äçìïóßïõ Þ é-
äéùôéêïý Þ åîáéôßáò öõóéêïý öáéíïìÝíïõ Þ ôõ÷áßïõ ãåãï-
íüôïò Þ ðáñÜíïìçò áíáóêáöéêÞò åíÝñãåéáò (óùóôéêÞ á-
íáóêáöÞ) äéåíåñãåßôáé áðü ôçí Õðçñåóßá.

2. Ãéá ôç äéåíÝñãåéá óùóôéêÞò áíáóêáöÞò ïñßæåôáé áðü
ôçí Õðçñåóßá áñ÷áéïëüãïò ðïõ Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí ôñéåôÞ
áíáóêáöéêÞ åìðåéñßá êáé äåí Ý÷åé ðáñáâåß ôéò ðñïèåóìßåò
êáôÜèåóçò ôùí åêèÝóåùí ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ
39.

3. Ç Õðçñåóßá ïöåßëåé íá ìåñéìíÜ ãéá ôç óõíôÞñçóç êáé
ôç öýëáîç ôùí åõñçìÜôùí óå óõíåñãáóßá ìå åéäéêïýò å-
ðéóôÞìïíåò, ôå÷íéêïýò êáé óõíôçñçôÝò, ãéá ôç öýëáîç ôçò
ðåñéï÷Þò ðïõ Ý÷åé áíáóêáöåß, êáèþò êáé ãéá ôç ëÞøç ìÝ-
ôñùí áóöÜëåéáò åñãáæïìÝíùí êáé ôñßôùí. Ãéá ôç äéáôÞñç-
óç ôùí áêéíÞôùí åõñçìÜôùí åöáñìüæïíôáé ïé äéáôÜîåéò
ôïõ Üñèñïõ 9.

4. Ç Õðçñåóßá õðï÷ñåïýôáé íá äéåõêïëýíåé ôçí ðñü-
óâáóç åéäéêþí åðéóôçìüíùí óôï ÷þñï ôçò áíáóêáöÞò õ-
ðü ôçí åðéöýëáîç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ 39. 

5. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç óùóôéêÞ áíáóêáöÞ õðåñâáßíåé
ôï óôü÷ï ôçò Üìåóçò äéÜóùóçò åöáñìüæïíôáé ïé äéáôÜ-
îåéò ôïõ ðñïçãïýìåíïõ Üñèñïõ. 

6. Ç óùóôéêÞ áíáóêáöÞ ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôïí êýñéï
ôïõ Ýñãïõ åöüóïí ðñüêåéôáé ãéá äçìüóéï ôå÷íéêü Ýñãï õ-
ðü ôçí Ýííïéá ôïõ í.1418/1984 (ÖÅÊ 55 Á´), üðùò áõôüò é-
ó÷ýåé êÜèå öïñÜ, Þ éäéùôéêü Ýñãï ðñïûðïëïãéóìïý ìåãá-
ëýôåñïõ ôùí ðåíôáêïóßùí ïãäüíôá åðôÜ ÷éëéÜäùí åõñþ
(587.000 Å). Ôï ðïóü ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ ìðïñåß
íá áíáðñïóáñìüæåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëé-
ôéóìïý. Ç ÷ñçìáôïäüôçóç êáëýðôåé êáé ôï êüóôïò óõíôÞ-
ñçóçò, ìåëÝôçò êáé äçìïóßåõóçò ôùí åõñçìÜôùí. Åßíáé
äõíáôÞ ç ÷ñçìáôïäüôçóç Ýñãïõ ðñïûðïëïãéóìïý ìéêñü-
ôåñïõ ôùí ðåíôáêïóßùí ïãäüíôá åðôÜ ÷éëéÜäùí åõñþ
(587.000 Å), ìåôÜ áðü áßôçóç ôïõ êõñßïõ ôïõ Ýñãïõ, ìå á-
ðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá áðü ãíþìç
ôïõ Óõìâïõëßïõ. 

¢ñèñï 38

¢ëëçò ìïñöÞò áñ÷áéïëïãéêÝò Ýñåõíåò

1. Ïé äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 36 åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò
óôéò åðéöáíåéáêÝò Þ Üëëçò ìïñöÞò áñ÷áéïëïãéêÝò Ýñåõ-
íåò, ëáìâáíïìÝíïõ õðüøç ôïõ ìç êáôáóôñïöéêïý ÷áñá-
êôÞñá ôïõò. Ùò äéåõèýíïíôåò ïñßæïíôáé åðéóôÞìïíåò ìå
åéäßêåõóç êáé åìðåéñßá ðïõ äéáóöáëßæåé ôçí éêáíïðïéçôéêÞ
äéåíÝñãåéÜ ôïõò. Ôá éäñýìáôá ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñ-
èñïõ 36 ìðïñïýí íá äéåíåñãïýí êÜèå Ýôïò ôñåéò (3) åðé-
öáíåéáêÝò Þ Üëëçò ìïñöÞò áñ÷áéïëïãéêÝò Ýñåõíåò óýì-
öùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 2 ôïõ Üñèñïõ 36.

2. Ç ÷ñÞóç áíé÷íåõôþí ìåôÜëëïõ Þ Üëëùí ïñãÜíùí äéá-
óêüðçóçò ðñïò äéåñåýíçóç ôïõ õðåäÜöïõò, ôïõ âõèïý Þ
ôïõ ðõèìÝíá, äåí åðéôñÝðåôáé ÷ùñßò ôçí Üäåéá ôçò Õðç-
ñåóßáò. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ñõèìßæï-
íôáé èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí êáôï÷Þ, ôç ÷ñÞóç ôÝôïéùí
ïñãÜíùí, êáèþò êáé ôç äéáäéêáóßá ÷ïñÞãçóçò ôùí ó÷åôé-
êþí áäåéþí.

3. Ïé äéáôõðþóåéò ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò
áðüöáóçò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 36, ïé åéäéêü-
ôåñåò õðï÷ñåþóåéò ôùí öïñÝùí ðïõ åêôåëïýí ôéò áíá-
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óêáöÝò Þ Üëëåò áñ÷áéïëïãéêÝò Ýñåõíåò, êáèþò êáé ôùí
äéåõèõíüíôùí óõóôçìáôéêÝò áíáóêáöÝò Þ Üëëçò ìïñöÞò
áñ÷áéïëïãéêÝò Ýñåõíåò Þ ôùí äéåíåñãïýíôùí óùóôéêÝò á-
íáóêáöÝò, ïé ðñïûðïèÝóåéò êáé ï ôñüðïò åöáñìïãÞò ôçò
ðáñáãñÜöïõ 6 ôïõ Üñèñïõ 37, ï êáíïíéóìüò áíáóêáöþí
êáé êÜèå ó÷åôéêÞ ëåðôïìÝñåéá ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí Üñ-
èñùí 35-38 ñõèìßæïíôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðï-
ëéôéóìïý. 

¢ñèñï 39

Äçìïóéåýóåéò áðïôåëåóìÜôùí áíáóêáöþí êáé Üëëùí
áñ÷áéïëïãéêþí åñåõíþí

1. Ïé äéåõèýíïíôåò óõóôçìáôéêÝò áíáóêáöÝò Þ Üëëçò
ìïñöÞò áñ÷áéïëïãéêÞ Ýñåõíá êáé ïé äéåíåñãïýíôåò óù-
óôéêÝò áíáóêáöÝò Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç íá äçìïóéåýïõí ôá
áðïôåëÝóìáôá ôùí åñåõíþí åíôüò ôùí ÷ñïíéêþí ïñßùí
ðïõ ïñßæïíôáé ðáñáêÜôù. Åíôüò ôùí ïñßùí áõôþí Ý÷ïõí
áðïêëåéóôéêü äéêáßùìá äçìïóßåõóçò.

2. Ïé ðáñáðÜíù ïöåßëïõí íá êáôáèÝôïõí óôçí Õðçñå-
óßá åôÞóéåò åðéóôçìïíéêÝò åêèÝóåéò, ôï áñãüôåñï ùò ôïí
Áðñßëéï ôïõ åðüìåíïõ Ýôïõò, ãéá ôç äçìïóßåõóÞ ôïõò óå
åðéóôçìïíéêü Ýíôõðï Þ ôçí çëåêôñïíéêÞ êáôá÷þñçóÞ
ôïõò.

3. Ï äéåõèýíùí óõóôçìáôéêÞ áíáóêáöÞ õðï÷ñåïýôáé íá
êáôáèÝôåé áñ÷éêÞ ðáñïõóßáóç ðñïò äçìïóßåõóç óå äéÜ-
óôçìá Ýùò äýï (2) åôþí áðü ôçí Ýíáñîç ôçò áíáóêáöÞò,
óôçí ïðïßá óõìðåñéëáìâÜíåôáé êáôÜëïãïò ôùí êéíçôþí
åõñçìÜôùí êáé ó÷Ýäéá ôùí áêéíÞôùí êáé ôåëéêÞ äçìïóßåõ-
óç óå äéÜóôçìá Ýùò ðÝíôå (5) åôþí ìåôÜ ôçí ðåñÜôùóç
ôçò áíáóêáöÞò. Óå áíáóêáöÝò ðïõ Ý÷ïõí ìåãÜëç äéÜñ-
êåéá õðï÷ñåïýôáé åðéðëÝïí íá êáôáèÝôåé ðñïò äçìïóßåõ-
óç ðáñïõóßáóç ôçò ðïñåßáò ôïõ áíáóêáöéêïý Ýñãïõ êÜ-
èå äýï (2) ÷ñüíéá ìå áöåôçñßá ôç óõìðëÞñùóç ôçò ðñï-
èåóìßáò êáôÜèåóçò ôçò áñ÷éêÞò ðáñïõóßáóçò, ôç äå
ôåëéêÞ äçìïóßåõóç ìå ôéò åðþíõìåò óõìâïëÝò ôùí ìåëþí
ôçò åñåõíçôéêÞò ïìÜäáò åíôüò ðåíôáåôßáò áðü ôçí ðåñÜ-
ôùóÞ ôïõò. 

4. Ï äéåíåñãþí óùóôéêÞ áíáóêáöÞ õðï÷ñåïýôáé íá êá-
ôáèÝôåé ôåëéêÞ Ýêèåóç, êáôÜëïãï åõñçìÜôùí, öùôïãñá-
ößåò êáé ó÷Ýäéá åíôüò åííÝá (9) ìçíþí áðü ôçí ðåñÜôùóÞ
ôçò. ÅÜí äåí åðéèõìåß íá áíáëÜâåé ôçí ôåëéêÞ äçìïóßåõóç
ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò áíáóêáöÞò, ôï äçëþíåé åããñÜ-
öùò, ïðüôå ç Õðçñåóßá ìåñéìíÜ ãéá ôçí áíÜèåóç ôçò äç-
ìïóßåõóçò. Óôçí áíôßèåôç ðåñßðôùóç, áõôüò ðïõ äéåíÞñ-
ãçóå ôçí áíáóêáöÞ Ý÷åé ôçí õðï÷ñÝùóç íá êáôáèÝóåé å-
íôüò Ýîé (6) åôþí áðü ôçí ðåñÜôùóÞ ôçò ôçí ôåëéêÞ
äçìïóßåõóç ìå ôéò åðþíõìåò óõìâïëÝò ôùí ìåëþí ôçò å-
ñåõíçôéêÞò ïìÜäáò.

5. Ï äéåõèýíùí åðéöáíåéáêÞ Þ Üëëçò ìïñöÞò áñ÷áéïëï-
ãéêÞ Ýñåõíá õðï÷ñåïýôáé íá êáôáèÝôåé ôåëéêÞ äçìïóßåõ-
óç åíôüò äýï (2) åôþí áðü ôçí ðåñÜôùóÞ ôçò.

6. ÅõñÞìáôá ðïõ ðñïêýðôïõí êáôÜ ôç äéÜñêåéá áíá-
óêáöÞò Þ Üëëçò Ýñåõíáò ðåäßïõ, Þ ôìÞìáôá áõôþí, ìðï-
ñïýí íá áðïôåëïýí áíôéêåßìåíï éäéáßôåñùí äçìïóéåýóåùí
ìåôÜ áðü Üäåéá ôïõ Ý÷ïíôïò áðïêëåéóôéêü äéêáßùìá, å-
íôüò ðÝíôå (5) åôþí áðü ôç ÷ïñÞãçóç ôçò Üäåéáò åÜí ðñü-
êåéôáé ãéá äçìïóßåõóç ôìÞìáôïò áíáóêáöÞò êáé åíôüò
äýï (2) åôþí åÜí ðñüêåéôáé ãéá äçìïóßåõóç ìåìïíùìÝíïõ
åõñÞìáôïò. 

7. Ïé ðñïèåóìßåò ôùí ðñïçãïýìåíùí ðáñáãñÜöùí åß-
íáé äéðëÜóéåò ðñïêåéìÝíïõ ãéá åíÜëéåò áñ÷áéïëïãéêÝò Ý-
ñåõíåò.

8. ÌåôÜ ôçí ðáñÝëåõóç Üðñáêôùí ôùí ðñïèåóìéþí
ãéá ôçí êáôÜèåóç ôçò ôåëéêÞò äçìïóßåõóçò ôùí ðáñá-
ãñÜöùí 3, 4, 5 êáé 7 ðáýåé íá õößóôáôáé áðïêëåéóôéêü
äéêáßùìá äçìïóßåõóçò ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò áíá-
óêáöÞò. Ï äéåíåñãþí óùóôéêÞ áíáóêáöÞ ïöåßëåé íá
êáôáèÝôåé óôçí Õðçñåóßá ôï óýíïëï ôïõ õëéêïý ôåêìç-
ñßùóçò ðïõ äéáèÝôåé, ï äå äéåõèýíùí óõóôçìáôéêÞ á-
íáóêáöÞ êáé Üëëç áñ÷áéïëïãéêÞ Ýñåõíá áíôßãñáöï ôïõ
óõíüëïõ. Ç Õðçñåóßá õðï÷ñåïýôáé íá äéåõêïëýíåé ôçí
ðñüóâáóç ôùí åíäéáöåñüìåíùí ìåëåôçôþí óôá åõñÞ-
ìáôá êáé óôï õëéêü ôåêìçñßùóçò ðïõ äéáèÝôåé åöüóïí
äåí õðÜñ÷åé êßíäõíïò íá õðïóôïýí öèïñÜ. Ôçí ßäéá õ-
ðï÷ñÝùóç Ý÷ïõí êáé ïé öïñåßò ðïõ äéåîÜãïõí áíáóêá-
öÞ Þ Üëëç áñ÷áéïëïãéêÞ Ýñåõíá, ùò ðñïò ôï õëéêü ðïõ
äéáèÝôïõí ãéá ôï ïðïßï äåí õößóôáôáé ðëÝïí áðïêëåé-
óôéêü äéêáßùìá äçìïóßåõóçò.

9. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ñõèìßæïíôáé
æçôÞìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí êáôÜèåóç êáé ôç äçìïóßåõóç
ôùí ìåëåôþí ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ êáé êÜèå Üëëç áíá-
ãêáßá ëåðôïìÝñåéá ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ. Ìå ôçí ßäéá á-
ðüöáóç ñõèìßæïíôáé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí çëåêôñïíéêÞ êáôá-
÷þñçóç ôùí åôÞóéùí åðéóôçìïíéêþí åêèÝóåùí Þ Üëëùí
óôïé÷åßùí.

ÔÌÇÌÁ ÄÅÕÔÅÑÏ

ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÌÍÇÌÅÉÙÍ

¢ñèñï 40

Åñãáóßåò óå áêßíçôá ìíçìåßá

1. Ïé åñãáóßåò óå áêßíçôá ìíçìåßá êáé éäßùò ç óõíôÞñç-
óç, ç óôåñÝùóç, ç áðïêáôÜóôáóç, ç áíáóôÞëùóç, ç êá-
ôÜ÷ùóç, ç ôïðïèÝôçóç ðñïóôáôåõôéêþí óôåãþí, ç äéá-
ìüñöùóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ êáé ïé åñãáóßåò ðïõ
áðïâëÝðïõí óå áðüäïóç óå ÷ñÞóç Þ óå öéëïîåíßá ÷ñÞ-
óåùí áðïóêïðïýí óôç äéáôÞñçóç ôçò õëéêÞò õðüóôáóçò
êáé ôçò áõèåíôéêüôçôÜò ôïõò, ôçí áíÜäåéîç êáé åí ãÝíåé
óôçí ðñïóôáóßá ôïõò. Äéåíåñãïýíôáé óýìöùíá ìå ìåëÝ-
ôç, ç ïðïßá åãêñßíåôáé áðü ôçí Õðçñåóßá ýóôåñá áðü ãíþ-
ìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, Þ áí áõôÝò åßíáé ìåßæïíïò óçìáóßáò,
ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá áðü ãíþ-
ìç ôïõ Óõìâïõëßïõ. Ãéá ôçí Ýãêñéóç ôçò ìåëÝôçò áðáéôåß-
ôáé íá Ý÷åé ðñïçãçèåß ç ôåêìçñßùóç ôïõ ìíçìåéáêïý ÷á-
ñáêôÞñá ôïõ áêéíÞôïõ.

2. Åðåßãïõóåò åñãáóßåò óõíôÞñçóçò êáé óôåñÝùóçò
äéåíåñãïýíôáé ìå ìÝñéìíá ôçò Õðçñåóßáò ÷ùñßò õðáßôéá
êáèõóôÝñçóç êáé ÷ùñßò Üëëç äéáôýðùóç.

3. ÅÜí ïé áíáöåñüìåíåò óôï ðáñüí êáé óôá Üñèñá 41 êáé
42 åñãáóßåò åêôåëïýíôáé áðü ôçí Õðçñåóßá, äåí áðáéôåß-
ôáé ç Ýêäïóç ïéêïäïìéêÞò Üäåéáò. 

4. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ôßèåíôáé ïé åé-
äéêüôåñïé êáíüíåò ðïõ äéÝðïõí ôçí åêðüíçóç ôùí ìåëå-
ôþí êáé ôçí åêôÝëåóç ôùí åñãáóéþí, ïé ïðïßåò åìðßðôïõí
óôï ðåäßï åöáñìïãÞò ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ. Áõôü áöï-
ñÜ éäßùò ôçí êáôáãñáöÞ, áðïôýðùóç, ôåêìçñßùóç, ôïðï-
ãñÜöçóç ôùí ìíçìåßùí, ôçí êáôÜñôéóç ôùí ó÷åôéêþí áñ-
÷éôåêôïíéêþí, äïìïóôáôéêþí êáé äéáãíùóôéêþí ìåëåôþí,
ôéò ìåëÝôåò óõíôÞñçóçò, ðñïóôáóßáò, áíáóôÞëùóçò, á-
íÜäåéîçò, äéá÷åßñéóçò êáé ïëïêëçñùìÝíçò ÷ñÞóçò ôùí
ìíçìåßùí, ôçí åöáñìïãÞ óõóôçìÜôùí ðïéïôéêïý åëÝã÷ïõ
óôá Ýñãá óõíôÞñçóçò êáé áíáóôÞëùóçò êáé êÜèå Üëëï
óõíáöÝò æÞôçìá. 
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¢ñèñï 41

Ðñïóôáóßá åôïéìüññïðùí ìíçìåßùí

1. Áí ï öÝñùí ïñãáíéóìüò åíüò ìíçìåßïõ ìåôáãåíÝóôå-
ñïõ ôïõ 1453 Ý÷åé õðïóôåß åðéêßíäõíåò âëÜâåò êáé åßíáé Ý-
ôïéìïò íá êáôáññåýóåé, óõãêñïôåßôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õ-
ðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ðåíôáìåëÞò åðéôñïðÞ áðïôåëïýìå-
íç áðü Ýíáí áñ÷éôÝêôïíá, Ýíáí óõíôçñçôÞ êáé Ýíáí
ðïëéôéêü ìç÷áíéêü, õðáëëÞëïõò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôé-
óìïý, Ýíáí áñ÷áéïëüãï êáé Ýíáí éóôïñéêü Þ éóôïñéêü ôÝ-
÷íçò Þ äýï áñ÷áéïëüãïõò, õðáëëÞëïõò ôïõ Õðïõñãåßïõ
Ðïëéôéóìïý, áí ôï ìíçìåßï ÷ñïíïëïãåßôáé ìÝ÷ñé ôï 1830, Þ
Ýíáí áñ÷éôÝêôïíá ôçò áñìüäéáò ðïëåïäïìéêÞò áñ÷Þò, êáé
Ýíáí éóôïñéêü Þ Ýíáí éóôïñéêü ôÝ÷íçò áí ôï ìíçìåßï åßíáé
íåüôåñï. Ç åðéôñïðÞ åëÝã÷åé ôçí êáôÜóôáóÞ ôïõò êáé
ðñïôåßíåé ìÝôñá õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé äéáöõëÜóóåôáé
ç áõèåíôéêüôçôá ôïõ ìíçìåßïõ, óôá ïðïßá ðåñéëáìâÜíï-
íôáé êáé ïé áíáãêáßåò åñãáóßåò ãéá ôçí õðïóôýëùóç, ôçí
ðñïóùñéíÞ óôåñÝùóç ôïõ êôéñßïõ, ôçí áðïîÞëùóç åôïé-
ìüññïðùí ôìçìÜôùí, ôç óõëëïãÞ áñ÷éôåêôïíéêþí ìåëþí,
ôçí áðïìÜêñõíóç äéáêïóìçôéêþí óôïé÷åßùí ðïõ êéíäõ-
íåýïõí, êáèþò êáé ôçí áóöÜëåéá ôùí åíïßêùí Þ ôùí äéåñ-
÷ïìÝíùí. 

2. Óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò, üôáí ç åðéôñïðÞ êñßíåé ü-
ôé ç äéáôÞñçóç ôïõ ìíçìåßïõ åßíáé, óôï óýíïëï Þ óå ôìÞìá
ôïõ áäýíáôç, ìðïñåß íá åéóçãçèåß âÜóåé ìåëÝôçò ôç ìåñé-
êÞ Þ ïëéêÞ êáôåäÜöéóÞ ôïõ, ç ïðïßá áðïöáóßæåôáé áðü ôïí
Õðïõñãü Ðïëéôéóìïý ìåôÜ áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, á-
öïý ðñïçãçèåß ëåðôïìåñÞò ðåñéãñáöÞ ôçò ìïñöÞò êáé
ôçò óýíèåóÞò ôïõ, ðëÞñçò öùôïãñÜöçóç, áðïôýðùóç
êáé ôåêìçñßùóÞ ôïõ êáé Ý÷ïõí óõëëåãåß üëá ôá áñ÷éôåêôï-
íéêÜ ìÝëç êáé ôá äéáêïóìçôéêÜ óôïé÷åßá.

3. Åðåßãïõóåò åñãáóßåò ðñïóôáóßáò åôïéìüññïðùí
ìíçìåßùí ãßíïíôáé ìå ìÝñéìíá ôçò Õðçñåóßáò ÷ùñßò õðáß-
ôéá êáèõóôÝñçóç êáé ÷ùñßò Üëëç äéáôýðùóç.

4. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ êñßíåôáé áíáãêáßá ç êáôåäÜöéóç
ôïõ ìíçìåßïõ óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 2 êáé ï éäéï-
êôÞôçò ôï Ý÷åé åóêåììÝíá êáôáóôÞóåé Þ ôï Ý÷åé áöÞóåé íá
êáôáóôåß åôïéìüññïðï, åðéôñÝðåôáé íá áíåãåñèåß íÝá ïé-
êïäïìÞ ìüíïí åöüóïí Ý÷åé ôï ðïëý ôïí ßäéï üãêï êáé ù-
öÝëéìç åðéöÜíåéá ìå áõôü. Ç ó÷åôéêÞ ïéêïäïìéêÞ Üäåéá åê-
äßäåôáé ìåôÜ áðü ãíþìç ôçò åðéôñïðÞò ôçò äéÜôáîçò ôçò
ðáñáãñÜöïõ 1.

5. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ñõèìßæïíôáé
åéäéêüôåñá èÝìáôá ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí ðñïçãïýìåíùí
ðáñáãñÜöùí. 

¢ñèñï 42

ÌåôáöïñÜ áêéíÞôïõ ìíçìåßïõ - Áðüóðáóç ôìçìÜôùí

1. Áðáãïñåýåôáé ç ìåôáöïñÜ áêéíÞôïõ ìíçìåßïõ Þ ôìÞ-
ìáôüò ôïõ ÷ùñßò Üäåéá ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ðïõ åê-
äßäåôáé ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, åöüóïí äéá-
óöáëßæïíôáé ïé áðáñáßôçôåò åããõÞóåéò ãéá ôç ìåôáöïñÜ
êáé ôçí åðáíáôïðïèÝôçóÞ ôïõ óå êáôÜëëçëï ìÝñïò. Ðñï-
êåéìÝíïõ ãéá ìíçìåßá éäéáßôåñçò óçìáóßáò, ðïõ ÷áñáêôç-
ñßæïíôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ìåôÜ áðü ãíþìç ôïõ
Óõìâïõëßïõ, ç Üäåéá ìðïñåß íá ÷ïñçãçèåß êáô' åîáßñåóç
åÜí êñéèåß üôé ç ìåôáêßíçóÞ ôïõò åßíáé áðïëýôùò áíáãêáßá
ãéá íá äéáóùèïýí áðü êßíäõíï åîáéôßáò öõóéêþí öáéíïìÝ-
íùí Þ ëüãù åêôÝëåóçò ìåãÜëùí ôå÷íéêþí Ýñãùí ôá ïðïßá
åßíáé áðáñáßôçôá ãéá ôçí åèíéêÞ Üìõíá Þ Ý÷ïõí ìåßæïíá
óçìáóßá ãéá ôçí åèíéêÞ ïéêïíïìßá êáé éêáíïðïéïýí æùôéêÝò

áíÜãêåò ôïõ êïéíùíéêïý óõíüëïõ. Ç ìåôáêßíçóç ìíçìåßïõ
ëüãù ôå÷íéêïý Ýñãïõ åîåôÜæåôáé ìüíï üôáí ìåôÜ áðü ó÷å-
ôéêü åðéóôçìïíéêü Ýëåã÷ï áðïêëåßåôáé êÜèå äõíáôüôçôá
äéáôÞñçóÞò ôïõ óôï ðåñéâÜëëïí ôïõ.

2. Áðáãïñåýåôáé ç áðüóðáóç áðü áêßíçôï ìíçìåßï ãëõ-
ðôéêþí, æùãñáöéêþí, øçöéäùôþí äéáêïóìçôéêþí Þ Üëëùí
óôïé÷åßùí ðïõ åßíáé áíáðüóðáóôá ôìÞìáôÜ ôïõ. Êáô' å-
îáßñåóç ìðïñåß íá åðéôñáðåß ç áðüóðáóç êáé áðïìÜ-
êñõíóç ôÝôïéùí óôïé÷åßùí ìüíï åÜí áõôü êñéèåß, ìå áðü-
öáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ
Óõìâïõëßïõ, üôé åßíáé áðïëýôùò áíáãêáßï ãéá ôç äéÜóùóÞ
ôïõò. 

3. Ïé ðáñáðÜíù åñãáóßåò åêôåëïýíôáé óýìöùíá ìå ìå-
ëÝôç, ðïõ åãêñßíåôáé ìå ôçí ïéêåßá áðüöáóç. 

4. Áí ðáñßóôáôáé åðåßãïõóá áíÜãêç, ïé åñãáóßåò äéå-
íåñãïýíôáé ìå ìÝñéìíá ôçò Õðçñåóßáò ÷ùñßò õðáßôéá êá-
èõóôÝñçóç êáé ÷ùñßò Üëëç äéáôýðùóç.

¢ñèñï 43

Åñãáóßåò óõíôÞñçóçò ìíçìåßùí

1. Ïé åñãáóßåò óõíôÞñçóçò óå êéíçôÜ ìíçìåßá êáé óå
ãëõðôéêÜ, æùãñáöéêÜ, äéáêïóìçôéêÜ Þ Üëëá óôïé÷åßá ðïõ
åßíáé áíáðüóðáóôá ôìÞìáôá áêéíÞôùí ìíçìåßùí, äéåíåñ-
ãïýíôáé áðü ôçí Õðçñåóßá Þ áðü ðñüóùðá ðïõ åßíáé åã-
ãåãñáììÝíá óôá ìçôñþá óõíôçñçôþí áñ÷áéïôÞôùí êáé
Ýñãùí ôÝ÷íçò, ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôç äéÜôáîç ôçò ðá-
ñáãñÜöïõ 6 ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ Í. 2557/1997 (ÖÅÊ 271 Á´)
õðü ôçí åðïðôåßá ôçò Õðçñåóßáò, ýóôåñá áðü ìåëÝôç ðïõ
åãêñßíåôáé áðü áõôÞí Þ, áí åßíáé ìåßæïíïò óçìáóßáò, ìå á-
ðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá áðü ãíþìç
ôïõ Óõìâïõëßïõ. Ãéá ôçí Ýãêñéóç ôçò ìåëÝôçò áðáéôåßôáé
íá Ý÷åé ðñïçãçèåß ôåêìçñßùóç ôïõ ìíçìåéáêïý ÷áñáêôÞ-
ñá ôïõ êéíçôïý Þ ôïõ áêéíÞôïõ.

2. Áí ðáñßóôáôáé åðåßãïõóá áíÜãêç, ïé åñãáóßåò äéå-
íåñãïýíôáé ÷ùñßò õðáßôéá êáèõóôÝñçóç êáé ÷ùñßò Üëëç
äéáôýðùóç åðß ôüðïõ áðü ôïí óõíôçñçôÞ ðïõ ïñßæåé ç Õ-
ðçñåóßá.

3. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ýóôåñá áðü
ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, ïñßæïíôáé ïé åéäéêüôåñïé êáíüíåò
êáé ïé áñ÷Ýò ðïõ äéÝðïõí ôéò åñãáóßåò óõíôÞñçóçò ôùí
ðñïçãïýìåíùí ðáñáãñÜöùí.

4. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý êáèïñßæïíôáé
ïé üñïé êáé ïé ðñïûðïèÝóåéò ßäñõóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôùí
åñãáóôçñßùí óõíôÞñçóçò áñ÷áéïôÞôùí êáé Ýñãùí ôÝ-
÷íçò.

¢ñèñï 44

Äçìïóéåýóåéò áðïôåëåóìÜôùí åñãáóéþí

Ïé äéåíåñãïýíôåò ôéò åñãáóßåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôéò
äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 40 Ýùò 43 Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç íá êá-
ôáèÝôïõí åôÞóéåò åêèÝóåéò åñãáóéþí ôçò åéäéêüôçôÜò
ôïõò ôï áñãüôåñï Ýùò ôïí Áðñßëéï ôïõ åðüìåíïõ Ýôïõò
êáé ôåëéêÞ Ýêèåóç Þ äçìïóßåõóç åíôüò äåêáðÝíôå (15) ìç-
íþí áðü ôçí ðåñÜôùóÞ ôïõò.

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÐÅÌÐÔÏ

ÌÏÕÓÅÉÁ

¢ñèñï 45

1. Ùò ìïõóåßï íïåßôáé ç õðçñåóßá Þ ï ïñãáíéóìüò ìç
êåñäïóêïðéêïý ÷áñáêôÞñá, ìå Þ ÷ùñßò ßäéá íïìéêÞ ðñï-
óùðéêüôçôá, ðïõ áðïêôÜ, äÝ÷åôáé, öõëÜóóåé, óõíôçñåß,
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êáôáãñÜöåé, ôåêìçñéþíåé, åñåõíÜ, åñìçíåýåé êáé êõñßùò
åêèÝôåé êáé ðñïâÜëëåé óôï êïéíü óõëëïãÝò áñ÷áéïëïãé-
êþí, êáëëéôå÷íéêþí, åèíïëïãéêþí Þ Üëëùí õëéêþí ìáñôõ-
ñéþí ôïõ áíèñþðïõ êáé ôïõ ðåñéâÜëëïíôüò ôïõ, ìå óêïðü
ôç ìåëÝôç, ôçí åêðáßäåõóç êáé ôçí øõ÷áãùãßá. Ùò ìïõ-
óåßá ìðïñïýí íá èåùñçèïýí åðßóçò õðçñåóßåò Þ ïñãáíé-
óìïß ðïõ Ý÷ïõí ðáñåìöåñåßò óêïðïýò êáé ëåéôïõñãßåò, ü-
ðùò ôá ìïõóåßá áíïéêôïý ÷þñïõ.

2. Ãéá ôçí ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá ìïõóåßïõ áðü ôï Äçìü-
óéï åêäßäåôáé áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ýóôå-
ñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, åöüóïí äéáóöáëßæïíôáé ïé
ëåéôïõñãßåò êáé ïé óêïðïß ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜ-
öïõ, óôï ðëáßóéï ôçò ãåíéêüôåñçò ðïëéôéêÞò ìïõóåßùí.
Ðñïò ôïýôï áðáéôåßôáé, ìåôáîý Üëëùí, ç ýðáñîç ìßáò Þ
ðåñéóóüôåñùí óõëëïãþí êáé ç åðÜñêåéá êáé êáôáëëçëü-
ôçôá ôùí åãêáôáóôÜóåùí, ôïõ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóù-
ðéêïý êáé ôùí Üëëùí ìÝóùí ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí
ôïõ ìïõóåßïõ.

3. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ç ïðïßá åêäß-
äåôáé ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, åßíáé äõíáôÞ ç
áíáãíþñéóç ìïõóåßïõ ðïõ éäñýåôáé áðü Þ áíÞêåé óå Üëëï
íïìéêü ðñüóùðï, ìåôÜ áðü áßôçóç áõôïý, åöüóïí äéá-
óöáëßæïíôáé ïé ëåéôïõñãßåò êáé ïé óêïðïß ôçò ðáñáãñÜöïõ
1. Ðñïò ôïýôï óõíåêôéìþíôáé, ìåôáîý Üëëùí, ôï åíäéáöÝ-
ñïí ôùí óõëëïãþí, ç åðÜñêåéá êáé ç êáôáëëçëüôçôá ôùí å-
ãêáôáóôÜóåùí, ôïõ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý êáé
ôùí Üëëùí ìÝóùí êáé ôñüðùí åðßôåõîçò ôùí óôü÷ùí ôïõ
ìïõóåßïõ. 

4. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ç ïðïßá åê-
äßäåôáé ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, ðñïóäéïñß-
æïíôáé ðåñáéôÝñù ïé ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ðñÝðåé íá ðëç-
ñïýí ôá ìïõóåßá ðñïêåéìÝíïõ íá åêäïèåß ç áðüöáóç ôçò
ðáñáãñÜöïõ 2 êáé ôçò ðáñáãñÜöïõ 3. Ïé ðñïûðïèÝóåéò
áõôÝò ìðïñïýí íá åîåéäéêåýïíôáé, êáôÜ êáôçãïñßåò ìïõ-
óåßùí, ïé ïðïßåò êáèïñßæïíôáé ìå êñéôÞñéá üðùò ôï ðåñéå-
÷üìåíï ôùí óõëëïãþí, ôç ãåùãñáöéêÞ ðåñéï÷Þ ðïõ êáëý-
ðôïõí Þ ôïõò öïñåßò óôïõò ïðïßïõò áíÞêïõí. Ìå ôçí ßäéá
áðüöáóç ïñßæåôáé ç äéáäéêáóßá ãéá ôçí ßäñõóç Þ áíáãíþ-
ñéóç, ïé ìåëÝôåò êáé ôá ðéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ðñÝðåé íá êáôá-
ôåèïýí, ç äçìïóéüôçôá ðïõ äßíåôáé óôçí áíáãíþñéóç êáé
êÜèå Üëëç áíáãêáßá ëåðôïìÝñåéá. 

5. Ôá ìïõóåßá ïöåßëïõí íá åßíáé áíïéêôÜ óôï êïéíü óå
ðñïêáèïñéóìÝíåò çìÝñåò êáé þñåò. Ïöåßëïõí åðßóçò íá
äéåõêïëýíïõí ôçí ðñüóâáóç óôéò óõëëïãÝò ôïõò ãéá ëü-
ãïõò ìåëÝôçò êáé Ýñåõíáò.

6. Ôá ìïõóåßá äéÝðïíôáé áðü åóùôåñéêü êáíïíéóìü ëåé-
ôïõñãßáò, ï ïðïßïò êáôáñôßæåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ðïëéôéóìïý ìåôÜ áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ ãéá ôá
ìïõóåßá ðïõ áíÞêïõí óôï Äçìüóéï, êáé êïéíïðïéåßôáé óôçí
Õðçñåóßá ðñïêåéìÝíïõ ãéá ôá Üëëá ìïõóåßá. 

7. Ôá áíôéêåßìåíá ðïõ öõëÜóóïíôáé óôá ìïõóåßá êáôá-
÷ùñßæïíôáé óôï Åèíéêü Áñ÷åßï Ìíçìåßùí ìå åõèýíç ôçò Äé-
ïßêçóçò ôùí ìïõóåßùí. 

8. Ôá áíáãíùñéóìÝíá ìïõóåßá êáôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 3 ï-
öåßëïõí êÜèå Ýôïò íá åíçìåñþíïõí ôçí Õðçñåóßá ãéá êÜ-
èå ìåôáâïëÞ ôçò êáôÜóôáóçò ôùí áíôéêåéìÝíùí ôùí óõë-
ëïãþí ôïõò, ôçí ôõ÷üí áðþëåéÜ ôïõò êáé ãéá ôïí åìðëïõ-
ôéóìü ôùí óõëëïãþí ôïõò ìå íÝá áíôéêåßìåíá. Áí êÜðïéï
áíôéêåßìåíï äéáôñÝ÷åé Üìåóï êßíäõíï öèïñÜò, áðþëåéáò Þ
êáôáóôñïöÞò, åöáñìüæåôáé ç äéÜôáîç ôïõ ôåëåõôáßïõ å-
äáößïõ ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 27. Óå ðåñßðôùóç
êëïðÞò Þ êáé ðáñÜíïìçò åîáãùãÞò åöáñìüæïíôáé ïé äéá-
ôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 30. 

9. Ãéá ôïí åìðëïõôéóìü ôùí ìïõóåßùí ðïõ äåí áíÞêïõí
óôï Äçìüóéï ìå ìíçìåßá åöáñìüæïíôáé ïé äéáôÜîåéò ôçò
ðáñáãñÜöïõ 5 ôïõ Üñèñïõ 31. Ôá ìïõóåßá áõôÜ áðáãï-
ñåýåôáé íá áðïêôïýí Þ íá äÝ÷ïíôáé ùò äÜíåéï Þ ðáñáêá-
ôáèÞêç, ðïëéôéóôéêÜ áãáèÜ ãéá ôá ïðïßá õðÜñ÷ïõí åíäåß-
îåéò üôé ðñïÝñ÷ïíôáé áðü êëïðÞ, ðáñÜíïìç áíáóêáöÞ Þ
áðü Üëëç ðáñÜíïìç åíÝñãåéá Þ üôé Ý÷ïõí áðïêôçèåß Þ å-
îá÷èåß êáôÜ ðáñÜâáóç ôçò íïìïèåóßáò ôïõ êñÜôïõò
ðñïÝëåõóÞò ôïõò êáé ïöåßëïõí íá åíçìåñþíïõí ÷ùñßò õ-
ðáßôéá êáèõóôÝñçóç ôçí Õðçñåóßá ãéá êÜèå ôÝôïéá ðñï-
óöïñÜ. Ç áðáãüñåõóç áðüêôçóçò Þ áðïäï÷Þò ðïëéôéóôé-
êþí áãáèþí ãéá ôá ïðïßá õðÜñ÷ïõí åíäåßîåéò üôé Ý÷ïõí á-
ðïêôçèåß Þ åîá÷èåß êáôÜ ðáñÜâáóç ôçò íïìïèåóßáò ôïõ
êñÜôïõò ðñïÝëåõóÞò ôïõò, éó÷ýåé êáé ãéá ôá ìïõóåßá ðïõ
áíÞêïõí óôï Äçìüóéï.

10. Ôá áíôéêåßìåíá ôùí óõëëïãþí ôùí ìïõóåßùí äåí õ-
ðüêåéíôáé óå êáôÜó÷åóç. 

11. Ç ìåôáâßâáóç ôçò êõñéüôçôáò ôùí áíôéêåéìÝíùí ôùí
óõëëïãþí ôùí ìïõóåßùí ðïõ áíÞêïõí óôï Äçìüóéï äåí å-
ðéôñÝðåôáé, ìå ôçí åðéöýëáîç ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðáñá-
ãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 25, áíáëüãùò åöáñìïæïìÝíùí
ðñïêåéìÝíïõ ãéá ðïëéôéóôéêÜ áãáèÜ ðïõ äåí áðïôåëïýí
ìíçìåßá. Ç ìåôáâßâáóç ôçò êõñéüôçôáò áíôéêåéìÝíùí óõë-
ëïãþí áíáãíùñéóìÝíùí ìïõóåßùí ðïõ áíÞêïõí óå íïìéêü
ðñüóùðï äçìïóßïõ äéêáßïõ Þ Ï.Ô.Á. Þ íïìéêü ðñüóùðï é-
äéùôéêïý äéêáßïõ ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá åßíáé äõ-
íáôÞ, êáô' åîáßñåóç, åßôå óôï Äçìüóéï åßôå, ìåôÜ áðü Ý-
ãêñéóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý êáé ôïõ êáôÜ ðåñßðôù-
óç áñìüäéïõ Õðïõñãïý ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ
Óõìâïõëßïõ, êáôÜ ðñïôßìçóç óå Üëëá ôÝôïéá íïìéêÜ ðñü-
óùðá ðñïêåéìÝíïõ íá êáôáôåèïýí óå óõëëïãÞ ìïõóåßïõ.
Ç ìåôáâßâáóç ôçò êõñéüôçôáò áíôéêåéìÝíùí ôùí óõëëï-
ãþí Üëëùí áíáãíùñéóìÝíùí ìïõóåßùí åßíáé äõíáôÞ, êáô'
åîáßñåóç, åßôå óôï Äçìüóéï åßôå, ìåôÜ áðü Ýãêñéóç ôïõ Õ-
ðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ðïõ ÷ïñçãåßôáé ýóôåñá áðü ãíþìç
ôïõ Óõìâïõëßïõ, êáôÜ ðñïôßìçóç óå Üëëá íïìéêÜ ðñüóù-
ðá ðñïêåéìÝíïõ íá êáôáôåèïýí óå óõëëïãÞ ìïõóåßïõ. Ç
áíôáëëáãÞ áíôéêåéìÝíùí óõëëïãþí áíáãíùñéóìÝíùí
ìïõóåßùí ôá ïðïßá äåí Ý÷ïõí éäéáßôåñç óçìáóßá ãéá áõôÝò
Þ ãéá ôçí ðïëéôéóôéêÞ êëçñïíïìéÜ ôçò ÷þñáò ìå áíôéêåßìå-
íá óõëëïãþí ìïõóåßùí ôçò áëëïäáðÞò ðïõ Ý÷ïõí éäéáßôå-
ñç óçìáóßá ìðïñåß íá åðéôñáðåß, êáô' åîáßñåóç, ìå áðü-
öáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ
Óõìâïõëßïõ. Ïé ðåñéïñéóìïß ôçò ðáñïýóáò ðáñáãñÜöïõ
äåí éó÷ýïõí ðñïêåéìÝíïõ ãéá áíáíåþóéìá êáé áíôéêáôá-
óôáôÜ äåßãìáôá óõëëïãþí öõóéêÞò éóôïñßáò. Ç ìåôáâßâá-
óç ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé êáôÜ ðáñÜâáóç ôùí äéáôÜîåùí
ôçò ðáñïýóáò åßíáé Üêõñç.

12. Ï äáíåéóìüò êáé ç ðñïóùñéíÞ åîáãùãÞ áíôéêåéìÝ-
íùí ôùí óõëëïãþí ôùí ìïõóåßùí åðéôñÝðïíôáé õðü ôïõò
üñïõò êáé ðñïûðïèÝóåéò ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðáñáãñÜ-
öïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 25 êáé ôçò ðáñáãñÜöïõ 11 ôïõ Üñèñïõ
34 áíôßóôïé÷á.

13. Ç ëåéôïõñãßá ôùí áíáãíùñéóìÝíùí ìïõóåßùí ôåëåß
õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ï ïðïßïò
ìðïñåß íá áíáêáëåß ôçí áðüöáóç ôçò ðáñáãñÜöïõ 3, ìå-
ôÜ áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, åÜí ðáýóïõí íá ðëçñïý-
íôáé ïé ðñïûðïèÝóåéò ÝêäïóÞò ôçò Þ ðáñáâéáóôïýí Üëëåò
äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò.

14. Ôá áíáãíùñéóìÝíá ìïõóåßá êáôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 3
ìðïñïýí íá ôõã÷Üíïõí ïéêïíïìéêÞò åíßó÷õóçò áðü ôï Õ-
ðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý, êáèþò êáé ôùí ðñïíïìßùí ôùí äéá-
ôÜîåùí ôùí ðáñáãñÜöùí 6 ôïõ Üñèñïõ 28, 11 ôïõ Üñ-
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èñïõ 31, êáèþò êáé 1 ôïõ Üñèñïõ 47. Ôá ìíçìåßá, êáôÜ ôéò
äéáôÜîåéò áõôÝò, áðïêôþíôáé áðü áíáãíùñéóìÝíá ìïõ-
óåßá ðïõ Ý÷ïõí ßäéá íïìéêÞ ðñïóùðéêüôçôá Þ áðü íïìéêÜ
ðñüóùðá óôá ïðïßá áíÞêïõí áíáãíùñéóìÝíá ìïõóåßá, õ-
ðü ôïí üñï üôé êáôáôßèåíôáé óôéò óõëëïãÝò ôïõò. 

15. Ãéá ôéò áíÜãêåò áíÝãåñóçò, åðÝêôáóçò, åãêáôÜóôá-
óçò, áíÜäåéîçò êáé ëåéôïõñãßáò ìïõóåßïõ ìðïñåß íá ãßíåé
áðáëëïôñßùóç Þ áðåõèåßáò åîáãïñÜ êôéñßùí Þ åêôÜóåùí
ãçò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 18 êáé íá ïñß-
æåôáé æþíç ðñïóôáóßáò óôïí ðåñéâÜëëïíôá ÷þñï ôïõò
óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 17.
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1. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ç ïðïßá åê-
äßäåôáé ìåôÜ áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, êáèïñßæïíôáé
ãéá ôï óýíïëï Þ êáôçãïñßá ïñãáíùìÝíùí áñ÷áéïëïãéêþí
÷þñùí, éóôïñéêþí ôüðùí Þ áêéíÞôùí ìíçìåßùí Þ ìåìïíù-
ìÝíá ãéá óçìáíôéêïýò ÷þñïõò Þ ìíçìåßá : á) ïé üñïé êáé ïé
ðñïûðïèÝóåéò åðßóêåøçò ôïõ êïéíïý óå áõôïýò, â) ïé ðï-
ëéôéóôéêÝò Þ Üëëåò åêäçëþóåéò ðïõ ìðïñïýí íá ðñáãìá-
ôïðïéïýíôáé óå áõôïýò, óõìâáôÝò ìå ôï ÷áñáêôÞñá ôïõò
ùò ìíçìåßùí Þ ðñïóôáôåõüìåíùí ÷þñùí. Åßíáé äõíáôÞ ç
ðñáãìáôïðïßçóç åêäÞëùóçò Þ ç ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞ-
óçò ôùí áíùôÝñù, óôï ðëáßóéï ôçò áðüöáóçò ôïõ ðñïç-
ãïýìåíïõ åäáößïõ ìåôÜ áðü Üäåéá ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôé-
óìïý, ç ïðïßá åêäßäåôáé ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõ-
ëßïõ êáé ìå ôçí ïðïßá ìðïñïýí íá åðéâÜëëïíôáé åéäéêïß
üñïé ùò ðñïò ôç äéåîáãùãÞ ôïõò. Ãéá ôç ÷ñÞóç ôùí ðáñá-
ðÜíù ÷þñùí, ôüðùí êáé áêéíÞôùí ìíçìåßùí êáôÜ ôéò åê-
äçëþóåéò áõôÝò êáôáâÜëëåôáé ôÝëïò óôï Ô.Á.Ð.Á. Ìå á-
ðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý åßíáé äõíáôÞ ç áðáë-
ëáãÞ áðü ôçí õðï÷ñÝùóç êáôáâïëÞò ôïõ ôÝëïõò ãéá
åêäçëþóåéò ìç êåñäïóêïðéêïý ÷áñáêôÞñá. Ùò ïñãáíù-
ìÝíïò áñ÷áéïëïãéêüò ÷þñïò ïñßæåôáé áõôüò ðïõ áíÞêåé
óôçí êõñéüôçôá ôïõ Äçìïóßïõ êáé áðïôåëåß áíôéêåßìåíï é-
äéáßôåñçò ìÝñéìíáò ãéá ôçí áíÜäåéîç êáé ðñïâïëÞ ôïõ.
ÏñãáíùìÝíïò áñ÷áéïëïãéêüò ÷þñïò ìðïñåß íá åßíáé êáé
Ýíáò áíáóêáöéêüò ÷þñïò. ¸íáò áñ÷áéïëïãéêüò ÷þñïò
÷áñáêôçñßæåôáé ùò ïñãáíùìÝíïò ìå áðüöáóç ôïõ Õ-
ðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ìåôÜ áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ.

2. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïé-
êïíïìéêþí êáé Ðïëéôéóìïý êáèïñßæåôáé ôï ýøïò ôïõ áíôé-
ôßìïõ ðïõ êáôáâÜëëåôáé áðü ôï êïéíü ãéá ôçí åðßóêåøç
ìïõóåßùí, ìíçìåßùí, ïñãáíùìÝíùí áñ÷áéïëïãéêþí ÷þ-
ñùí êáé éóôïñéêþí ôüðùí ðïõ áíÞêïõí óôï Äçìüóéï êáé õ-
ðÜãïíôáé óôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ. 

3. Ç Õðçñåóßá ïöåßëåé íá äéåõêïëýíåé ôçí ðñüóâáóç
ôùí åéäéêþí åðéóôçìüíùí, óôïõò ïðïßïõò ÷ïñçãåß ó÷åôéêÞ
Üäåéá, óå êéíçôÜ ìíçìåßá ðïõ âñßóêïíôáé óå äçìüóéá ìïõ-
óåßá êáé áðïèçêåõôéêïýò ÷þñïõò õðü ôçí åðïðôåßá ôçò,
ìå óêïðü ôç öùôïãñÜöçóç, ôç ìåëÝôç Þ ôç äçìïóßåõóÞ
ôïõò, åöüóïí äåí õðÜñ÷åé êßíäõíïò íá õðïóôïýí öèïñÜ
ôá ìíçìåßá êáé õðü ôçí åðéöýëáîç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñ-
èñïõ 39 ùò ðñïò ôá äéêáéþìáôá äçìïóßåõóçò.

4. Ãéá ôçí ðáñáãùãÞ, áíáðáñáãùãÞ êáé äéÜäïóç óôï
êïéíü, ãéá Üìåóï Þ Ýììåóï ïéêïíïìéêü Þ åìðïñéêü óêïðü,
åêìáãåßùí, áíôéãñÜöùí Þ áðåéêïíßóåùí ìíçìåßùí, ðïõ á-
íÞêïõí óôï Äçìüóéï, åßôå áêéíÞôùí ðïõ âñßóêïíôáé óå áñ-
÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò êáé éóôïñéêïýò ôüðïõò Þ åßíáé ìå-
ìïíùìÝíá, åßôå êéíçôþí ðïõ âñßóêïíôáé óå ìïõóåßá Þ óõë-

ëïãÝò ôïõ Äçìïóßïõ, ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï êáé ìÝóï,
óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí çëåêôñïíéêþí êáé øçöéáêþí,
ôïõ äéáäéêôýïõ (internet), ôùí äéêôýùí ôçëåðéêïéíùíéáêÞò
Þ Üëëçò óýíäåóçò êáé ôçò äçìéïõñãßáò âÜóåùí äåäïìÝ-
íùí ìå åéêüíåò ôùí ðáñáðÜíù, áðü Üëëïõò öïñåßò Þ ðñü-
óùðá, ðëçí ôïõ Äçìïóßïõ, ôïõ Ô.Á.Ð.Á. êáé ôïõ Ïñãáíé-
óìïý ÐñïâïëÞò Åëëçíéêïý Ðïëéôéóìïý Á.Å. áðáéôåßôáé
ðñïçãïýìåíç Üäåéá. Ç Üäåéá ÷ïñçãåßôáé Ýíáíôé ôÝëïõò, õ-
ðÝñ ôïõ Ô.Á.Ð.Á. óå öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá, ìå áðü-
öáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, óôçí ïðïßá êáèïñßæåôáé
êáé ç ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá ôçò Üäåéáò, ïé üñïé õðü ôïõò ïðïß-
ïõò ðáñÝ÷åôáé êáé ôï êáôáâëçôÝï ôÝëïò.

5. Ç ðáñáãùãÞ, áíáðáñáãùãÞ êáé ÷ñÞóç ôùí ðáñáðÜ-
íù ðñïúüíôùí ãéá Üëëïõò óêïðïýò, üðùò êáëëéôå÷íéêïýò,
åêðáéäåõôéêïýò Þ åðéóôçìïíéêïýò, åðéôñÝðåôáé, Ýíáíôé
ôçò êáôáâïëÞò ôÝëïõò, õðÝñ ôïõ Ô.Á.Ð.Á. áðü ôçí ïðïßá
åßíáé äõíáôÞ ç áðáëëáãÞ ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðï-
ëéôéóìïý.

6. Ç äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Á.Í. 1947/1939 êáôáñ-
ãåßôáé. 

7. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ç ïðïßá åê-
äßäåôáé ìåôÜ áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ, êáèïñßæïíôáé ïé
ðñïûðïèÝóåéò êáé ïé üñïé ÷ïñÞãçóçò ôçò Üäåéáò ôçò ðá-
ñáãñÜöïõ 4, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôõ÷üí ôå÷íïëïãéêþí
ìÝôñùí êáé ðñïäéáãñáöþí êáé êÜèå Üëëç ó÷åôéêÞ ëåðôï-
ìÝñåéá. 

8. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïé-
êïíïìéêþí êáé Ðïëéôéóìïý êáèïñßæïíôáé ôï ýøïò ôïõ ôÝ-
ëïõò ôùí ðñïçãïýìåíùí ðáñáãñÜöùí, ïé äéáäéêáóßåò êáé
ï ôñüðïò åßóðñáîÞò ôïõò, ïé ðåñéðôþóåéò êáé ðñïûðïèÝ-
óåéò áðáëëáãÞò áðü ôçí õðï÷ñÝùóç êáôáâïëÞò ôïõò êáé
ñõèìßæåôáé êÜèå Üëëç áíáãêáßá ó÷åôéêÞ ëåðôïìÝñåéá. 
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ÖïñïëïãéêÜ êßíçôñá

1. Óôçí õðïðåñßðôùóç ãã´ ôçò ðåñßðôùóçò á´ ôçò ðáñá-
ãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ Í. 2238/1994 ìåôÜ ôï ôÝ-
ôáñôï åäÜöéï ðñïóôßèåíôáé åðôÜ íÝá åäÜöéá ùò åîÞò:

"Ç áîßá ôùí êéíçôþí ìíçìåßùí, üðùò áõôÜ ïñßæïíôáé áðü
ôçí êåßìåíç íïìïèåóßá, ðïõ ìåôáâéâÜæïíôáé ëüãù äùñåÜò
óôï Äçìüóéï Þ óå ìïõóåßá áíáãíùñéóìÝíá áðü ôïí Õ-
ðïõñãü Ðïëéôéóìïý óýìöùíá ìå ôçí ßäéá íïìïèåóßá. Óå
ðåñßðôùóç ìåôáâßâáóçò óôï Äçìüóéï ç áðïäï÷Þ ôçò äù-
ñåÜò ãßíåôáé ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíï-
ìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Ðïëéôéóìïý, ýóôåñá áðü ãíþìç
ôïõ áñìüäéïõ ãíùìïäïôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Õðïõñãåß-
ïõ Ðïëéôéóìïý êáé ìåôÜ áðü ÷ñçìáôéêÞ áðïôßìçóç ôçò á-
îßáò ôùí ìíçìåßùí áðü åéäéêÞ åêôéìçôéêÞ åðéôñïðÞ êáé á-
ðïäï÷Þ ôçò áîßáò áðü ôïí äùñçôÞ. Ç áðüöáóç áõôÞ ðå-
ñéëáìâÜíåé ôá óôïé÷åßá ôïõ äùñçôÞ, ôçí ðåñéãñáöÞ êáé ôç
÷ñçìáôéêÞ áðïôßìçóç ôïõ ìíçìåßïõ. Ôá ìíçìåßá êáôáôßèå-
íôáé óå êñáôéêÜ ìïõóåßá. Óå ðåñßðôùóç ìåôáâßâáóçò ëü-
ãù äùñåÜò óå ìïõóåßá ðïõ äåí áíÞêïõí óôï Äçìüóéï ç á-
ðïäï÷Þ ôçò äùñåÜò ãßíåôáé ìåôÜ áðü ÷ñçìáôéêÞ áðïôßìç-
óç ôùí ìíçìåßùí áðü ôçí åéäéêÞ åêôéìçôéêÞ åðéôñïðÞ ôïõ
Ýêôïõ åäáößïõ ôïõ ðáñüíôïò. Ôï ðïóü ðïõ áöáéñåßôáé
äåí ìðïñåß íá õðåñâåß ðïóïóôü 15% ôïõ óõíïëéêïý êá-
èáñïý åéóïäÞìáôïò Þ êåñäþí ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôïí é-
óïëïãéóìü ôçò äéá÷åéñéóôéêÞò ðåñéüäïõ áðü ôá áêáèÜñé-
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óôá Ýóïäá ôçò ïðïßáò åêðßðôåé. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ç Ýê-
äïóç ôçò áðüöáóçò ôçò åéäéêÞò åêôéìçôéêÞò åðéôñïðÞò ãß-
íåôáé óå ìåôáãåíÝóôåñç ÷ñÞóç áðü áõôÞ ôçò äùñåÜò, ôï
ðïóü ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ åêðßðôåé áðü ôá áêáèÜ-
ñéóôá Ýóïäá ôçò äéá÷åéñéóôéêÞò ðåñéüäïõ ìÝóá óôçí ï-
ðïßá åêäßäåôáé ç áðüöáóç áõôÞ."

2. Ç ðåñßðôùóç êã´ ôïõ Üñèñïõ 23 ôïõ Í. 2459/1997
(ÖÅÊ 17 Á´) áíôéêáèßóôáôáé ùò áêïëïýèùò:

"êã) Ôï 50% ôçò áîßáò ôùí áêéíÞôùí ðïõ âñßóêïíôáé óå
áäüìçôç áñ÷áéïëïãéêÞ æþíç êáé Ý÷ïõí äåóìåõèåß áðü ôçí
áñ÷áéïëïãéêÞ õðçñåóßá ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý."

3. Ç äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 4 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ Í.
2557/1997 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:

"Óå ðåñßðôùóç åðéâïëÞò öüñïõ êëçñïíïìéÜò, êëçñï-
äïóßáò Þ äùñåÜò, ìå áíôéêåßìåíï êéíçôÜ ìíçìåßá Þ åéêá-
óôéêÜ Þ Üëëá Ýñãá ôÝ÷íçò ï öüñïò ðïõ áíáëïãåß ìðïñåß
íá êáôáâÜëëåôáé áðü ôïõò õðü÷ñåïõò óå åßäïò ìå ôç ìå-
ôáâßâáóç ßóçò áîßáò êéíçôþí ìíçìåßùí Þ åéêáóôéêþí Þ Üë-
ëùí Ýñãùí ôÝ÷íçò óôï Äçìüóéï. Ç áîßá ôïõ êéíçôïý êáèï-
ñßæåôáé áðü åéäéêÞ åêôéìçôéêÞ åðéôñïðÞ. Åéäéêüôåñá èÝìá-
ôá ðïõ áöïñïýí óôç äéáäéêáóßá, ôá áñìüäéá üñãáíá, ôá
ìïõóåßá Þ Üëëïõò åðéóôçìïíéêïýò Þ ðïëéôéóôéêïýò öïñåßò
óôïõò ïðïßïõò êáôáôßèåíôáé ôá ìíçìåßá Þ Üëëá ðïëéôéóôé-
êÜ áãáèÜ êáé êÜèå Üëëç ëåðôïìÝñåéá ãéá ôçí åöáñìïãÞ
ôçò ðáñïýóáò äéÜôáîçò, ñõèìßæïíôáé ìå ôçí áðüöáóç ôçò
åðüìåíçò ðáñáãñÜöïõ."

4. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïé-
êïíïìéêþí êáé Ðïëéôéóìïý êáèïñßæïíôáé ç óýíèåóç ôçò åé-
äéêÞò åêôéìçôéêÞò åðéôñïðÞò ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôéò ðáñá-
ãñÜöïõò 1 êáé 3 ôïõ ðáñüíôïò ãéá ôç ÷ñçìáôéêÞ áðïôßìç-
óç ôçò áîßáò ôùí ìíçìåßùí, ç äéáäéêáóßá, ïé üñïé, ïé
ðñïûðïèÝóåéò êáé êÜèå Üëëç ëåðôïìÝñåéá ãéá ôçí åöáñ-
ìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Í. 2238/1994 êáé ôïõ Í. 2459/
1997, üðùò áõôÝò ðñïóôßèåíôáé Þ ôñïðïðïéïýíôáé ìå ôéò
ðñïçãïýìåíåò ðáñáãñÜöïõò 1 êáé 2 áíôßóôïé÷á, êáèþò
êáé ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ
ðáñüíôïò.

¢ñèñï 48

¢ëëá ïéêïíïìéêÜ êßíçôñá

1. Ï éäéïêôÞôçò áêéíÞôïõ ìíçìåßïõ äéêáéïýôáé ìåôáöïñÜ
ôïõ óõíôåëåóôÞ äüìçóçò ðïõ äåí Ý÷åé êáëõöèåß áðü ôï á-
êßíçôï, óýìöùíá ìå ôéò åêÜóôïôå éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò. 

2. Ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ìåôÜ áðü ðñü-
ôáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, Ðåñé-
âÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí êáé Ðïëéôé-
óìïý, ïñßæïíôáé ç äéáäéêáóßá, ïé üñïé êáé ïé ðñïûðïèÝóåéò
ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôçí åðé÷ïñÞãçóç Þ êáé ôçí ðáñï÷Þ
Üëëùí ïéêïíïìéêþí êéíÞôñùí óå êõñßïõò Þ íïìåßò êôéñßùí
ðïõ Ý÷ïõí ÷áñáêôçñéóèåß ùò ìíçìåßá Þ äéáôçñçôÝá, óýì-
öùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ Þ ôçò ðáñá-
ãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Í. 1577/1985, Þ âñßóêïíôáé
óå åêôÜóåéò Þ óå ïéêéóôéêÜ óýíïëá ðïõ Ý÷ïõí ÷áñáêôçñé-
óèåß ùò áñ÷áéïëïãéêïß ÷þñïé, éóôïñéêïß ôüðïé Þ ðáñáäï-
óéáêÜ óýíïëá óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò íü-
ìïõ êáé ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Í.
1577/1985 áíôßóôïé÷á. Ôá ðáñáðÜíù êßíçôñá êáé åðé÷ï-
ñçãÞóåéò ðáñÝ÷ïíôáé üôáí ëüãù öèïñÜò Þ êáôáóôñïöÞò
ôùí êôéñßùí ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ áêüìá êáé áí áõ-
ôÞ ïöåßëåôáé óå áíþôåñç âßá, ðáñßóôáôáé áíÜãêç óõíôÞ-
ñçóçò, áíáóôÞëùóçò, áðïêáôÜóôáóçò, áíáêáôáóêåõÞò
êáé áíÜäåéîÞò ôïõò Þ áíÜãêç äéáôÞñçóçò åðß ìÝñïõò áñ-

÷éôåêôïíéêþí, óôáôéêþí Þ Üëëùí óôïé÷åßùí ôïõò ìå éóôïñé-
êÞ, êáëëéôå÷íéêÞ óçìáóßá, êáèþò êáé áíÜãêç äéåíÝñãåéáò
åñãáóéþí ìå óêïðü ôç äéåõêüëõíóç ôçò ðñüóâáóçò óå
áõôÜ åÜí ðñüêåéôáé ãéá ìíçìåßá. Ìå ôï ßäéï ðñïåäñéêü äéÜ-
ôáãìá åßíáé äõíáôüí íá ïñßæåôáé üôé ôá êñéôÞñéá åðéëïãÞò
ôùí êôéñßùí êáèïñßæïíôáé åéäéêüôåñá óå ðñïêÞñõîç, üðïõ
áõôÞ ðñïâëÝðåôáé, êáèþò êáé ôï ýøïò ôçò ÷ïñçãïýìåíçò
åðé÷ïñÞãçóçò, óå ðïóïóôü ôçò áðáéôïýìåíçò äáðÜíçò
ôùí åñãáóéþí ãéá ôïõò ðáñáðÜíù óêïðïýò. Ôï ðïóïóôü
áõôü ìðïñåß íá êõìáßíåôáé áíÜëïãá ìå ôçí ðåñßðôùóç, ü-
ôáí ôá êôßñéá âñßóêïíôáé óå ïéêéóìïýò âÜóåé êñéôçñßùí
ðïõ áíÜãïíôáé óôçí ðõêíüôçôá Þ ôç óðáíéüôçôá ôùí êôé-
ñßùí óå áõôïýò, ôï ÷áñáêôÞñá ôïõ ïéêéóìïý óå óõíÜñôç-
óç ìå ôïí êßíäõíï, ôï âáèìü êáé ôï ñõèìü áëëïéþóåþò
ôïõ, êáèþò êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ êõñßïõ Þ
íïìÝá. ÔÝëïò, ìå ôï ßäéï ðñïåäñéêü äéÜôáãìá êáèïñßæï-
íôáé ïé êõñþóåéò ðïõ åðéâÜëëïíôáé ãéá ðñÜîåéò Þ ðáñá-
ëåßøåéò áíôßèåôåò ðñïò ôéò ñõèìßóåéò ôïõ. 
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¢ñèñï 49

ÔïðéêÜ Óõìâïýëéá Ìíçìåßùí

1. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý óõãêñïôïý-
íôáé ÔïðéêÜ Óõìâïýëéá Ìíçìåßùí (ÔÓÌ) óôçí Ýäñá êÜèå
äéïéêçôéêÞò ðåñéöÝñåéáò êáé óôéò íçóéùôéêÝò ðåñéï÷Ýò, ü-
ðïõ áõôü êñßíåôáé áíáãêáßï. 

Ôá ÔïðéêÜ Óõìâïýëéá Ìíçìåßùí áðïôåëïýíôáé áðü Ý-
íôåêá (11) ìÝëç ùò åîÞò:

á) ¸íáí ÐÜñåäñï ôïõ Íïìéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÊñÜ-
ôïõò, áíáðëçñïýìåíï áðü Üëëï ÐÜñåäñï, ùò Ðñüåäñï.

â) Ôñåéò áñ÷áéïëüãïõò õðáëëÞëïõò ôïõ Õðïõñãåßïõ
Ðïëéôéóìïý, áíáðëçñïýìåíïõò áðü Üëëïõò õðáëëÞëïõò
ôçò ßäéáò åéäéêüôçôáò.

ã) ̧ íáí áñ÷éôÝêôïíá õðÜëëçëï ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôé-
óìïý, áíáðëçñïýìåíï áðü Üëëïí õðÜëëçëï ôçò ßäéáò åé-
äéêüôçôáò.

ä) ̧ íáí óõíôçñçôÞ (ÐÅ Þ ÔÅ) õðÜëëçëï ôïõ Õðïõñãåß-
ïõ Ðïëéôéóìïý, áíáðëçñïýìåíï áðü Üëëïí õðÜëëçëï ôçò
ßäéáò åéäéêüôçôáò. 

å) ¸íáí áñ÷éôÝêôïíá õðÜëëçëï ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðåñé-
âÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, áíáðëç-
ñïýìåíï áðü Üëëïí õðÜëëçëï ôçò ßäéáò åéäéêüôçôáò, ïñé-
æüìåíï áðü ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé
Äçìüóéùí ̧ ñãùí.

óô) Ôñßá ìÝëç Ä.Å.Ð. Áíþôáôùí Åêðáéäåõôéêþí ÉäñõìÜ-
ôùí Þ åñåõíçôÝò óå áíáãíùñéóìÝíá åñåõíçôéêÜ êÝíôñá Þ
åéäéêïýò åðéóôÞìïíåò ìå ðåíôáåôÞ ôïõëÜ÷éóôïí åñåõíçôé-
êÞ åìðåéñßá ìåôÜ ôçí áðüêôçóç ôïõ äéäáêôïñéêïý äéðëþ-
ìáôïò óôï ðåäßï ôçò áñ÷áéïëïãßáò, ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò,
ôçò åèíïëïãßáò, ôçò ëáïãñáößáò, ôçò êïéíùíéêÞò áíèñù-
ðïëïãßáò, ôçò éóôïñßáò ôçò ôÝ÷íçò Þ Üëëï êëÜäï ðïõ ó÷å-
ôßæåôáé ìå ôçí ðñïóôáóßá ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò,
áíáðëçñïýìåíïõò áðü ðñüóùðá ìå ôá ßäéá ðñïóüíôá.

æ) ¸íáí åêðñüóùðï ôçò ÊåíôñéêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí êáé
ÊïéíïôÞôùí ðïõ ïñßæåôáé ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ. 

2. Ôá ÔÓÌ åßíáé áñìüäéá íá ãíùìïäïôïýí ãéá üëá ôá æç-
ôÞìáôá ðïõ áöïñïýí óå ìíçìåßá, ÷þñïõò êáé ôüðïõò ôçò
ðåñéöÝñåéÜò ôïõò, åêôüò áðü åêåßíá ðïõ áíáöÝñïíôáé
óôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 5ã ôïõ Üñèñïõ 50. Ôá Ôï-
ðéêÜ Óõìâïýëéá åßíáé äõíáôüí íá åîåôÜæïõí åê íÝïõ, ìåôÜ
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áðü áßôçóç ôïõ åíäéáöåñïìÝíïõ, Ýíá æÞôçìá ðïõ Ý÷åé Þ-
äç êñéèåß, ìüíï åÜí äéáðéóôþíïõí üôé ðñïÝêõøáí åê ôùí õ-
óôÝñùí íÝá ïõóéþäç óôïé÷åßá. 

¢ñèñï 50

Êåíôñéêü Áñ÷áéïëïãéêü Óõìâïýëéï 
Êåíôñéêü Óõìâïýëéï ÍåïôÝñùí Ìíçìåßùí

1. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý óõãêñïôåßôáé
Êåíôñéêü Áñ÷áéïëïãéêü Óõìâïýëéï (ÊÁÓ), ðïõ áðïôåëåß-
ôáé áðü äåêáåðôÜ (17) ìÝëç ùò åîÞò:

á) Ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý
ùò Ðñüåäñï.

â) Ôïí Íïìéêü Óýìâïõëï ôïõ ÊñÜôïõò óôï Õðïõñãåßï
Ðïëéôéóìïý, áíáðëçñïýìåíï áðü Üëëï Íïìéêü Óýìâïõëï
Þ ÐÜñåäñï ôïõ ãñáöåßïõ ôïõ Íïìéêïý Óõìâïýëïõ óôï Õ-
ðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý.

ã) Ôïí Ãåíéêü ÄéåõèõíôÞ Áñ÷áéïôÞôùí êáé ôïí Ãåíéêü Äé-
åõèõíôÞ Áíáóôçëþóåùí Ìïõóåßùí êáé Ôå÷íéêþí ¸ñãùí
ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý, áíáðëçñïýìåíïõò áðü ðñü-
óùðá ìå áíÜëïãá ðñïóüíôá. 

ä) ÐÝíôå áñ÷áéïëüãïõò ðñïúóôáìÝíïõò ðåñéöåñåéáêþí
Þ åéäéêþí ðåñéöåñåéáêþí ïñãáíéêþí ìïíÜäùí ôïõ Õðïõñ-
ãåßïõ Ðïëéôéóìïý åðéðÝäïõ äéåýèõíóçò ìå åéäéêüôçôåò
ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò áñìïäéüôçôåò ôïõ ÊÁÓ, áíáðëç-
ñïýìåíïõò áðü ðñüóùðá ìå ôá ßäéá ðñïóüíôá. 

å) ÅðôÜ êáèçãçôÝò Þ áíáðëçñùôÝò êáèçãçôÝò Á.Å.É. Þ
áíôßóôïé÷çò âáèìßäáò åñåõíçôÝò áíáãíùñéóìÝíùí åñåõ-
íçôéêþí éäñõìÜôùí Þ Üëëïõò Ýãêñéôïõò åðéóôÞìïíåò, õ-
ðáëëÞëïõò Þ ìç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý, ìå õðåñäå-
êáåôÞ åðáããåëìáôéêÞ êáé åðéóôçìïíéêÞ åìðåéñßá ìåôÜ ôçí
áðüêôçóç äéäáêôïñéêïý äéðëþìáôïò óôçí áñ÷áéïëïãßá,
ôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ, ôç óõíôÞñçóç áñ÷áéïôÞôùí, ôçí éóôï-
ñßá ôçò ôÝ÷íçò, ôç ãåùëïãßá, ôçí åðéóôÞìç êáé ôå÷íéêÞ ôùí
õëéêþí, ôç äïìïóôáôéêÞ, ôçí åäáöïìç÷áíéêÞ Þ Üëëç åðé-
óôÞìç ó÷åôéêÞ ìå ôçí ðñïóôáóßá ôùí áñ÷áßùí ìíçìåßùí
êáé ÷þñùí, áíáðëçñïýìåíïõò áðü ðñüóùðá ìå ôá ßäéá
ðñïóüíôá.

óô) ̧ íáí áñ÷éôÝêôïíá õðÜëëçëï ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðåñé-
âÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, áíáðëç-
ñïýìåíï áðü õðÜëëçëï ìå ôçí ßäéá åéäéêüôçôá, ïñéæüìåíï
áðü ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìü-
óéùí ̧ ñãùí. 

2. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý óõãêñïôåßôáé
Êåíôñéêü Óõìâïýëéï ÍåïôÝñùí Ìíçìåßùí (ÊÓÍÌ), ðïõ á-
ðïôåëåßôáé áðü äåêáðÝíôå (15) ìÝëç ùò åîÞò: 

á) Ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý
ùò Ðñüåäñï.

â) Ôïí Íïìéêü Óýìâïõëï ôïõ ÊñÜôïõò óôï Õðïõñãåßï
Ðïëéôéóìïý, áíáðëçñïýìåíï áðü Üëëï Íïìéêü Óýìâïõëï
Þ ÐÜñåäñï ôïõ ãñáöåßïõ ôïõ Íïìéêïý Óõìâïýëïõ óôï Õ-
ðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý.

ã) Ôïí Ãåíéêü ÄéåõèõíôÞ Áñ÷áéïôÞôùí êáé ôïí Ãåíéêü Äé-
åõèõíôÞ Áíáóôçëþóåùí Ìïõóåßùí êáé Ôå÷íéêþí ¸ñãùí
ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý, áíáðëçñïýìåíïõò áðü ðñü-
óùðá ìå áíÜëïãá ðñïóüíôá. 

ä) Ôñåéò ðñïúóôáìÝíïõò ðåñéöåñåéáêþí Þ åéäéêþí ðåñé-
öåñåéáêþí ïñãáíéêþí ìïíÜäùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôé-
óìïý åðéðÝäïõ äéåýèõíóçò ìå åéäéêüôçôåò ðïõ ó÷åôßæï-
íôáé ìå ôéò áñìïäéüôçôåò ôïõ ÊÓÍÌ, áíáðëçñïýìåíïõò á-
ðü ðñüóùðá ìå ôá ßäéá ðñïóüíôá. 

å) ¸îé êáèçãçôÝò Þ áíáðëçñùôÝò êáèçãçôÝò Á.Å.É. Þ á-
íôßóôïé÷çò âáèìßäáò åñåõíçôÝò áíáãíùñéóìÝíùí åñåõíç-

ôéêþí éäñõìÜôùí Þ Üëëïõò Ýãêñéôïõò åðéóôÞìïíåò, õðáë-
ëÞëïõò Þ ìç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý, ìå õðåñäåêáåôÞ
åðáããåëìáôéêÞ êáé åðéóôçìïíéêÞ åìðåéñßá, ìå åéäéêüôçôá
óôçí áñ÷áéïëïãßá, ôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ, ôç óõíôÞñçóç Ýñ-
ãùí ôÝ÷íçò, ôçí éóôïñßá ôçò ôÝ÷íçò, ôçí åðéóôÞìç êáé ôå-
÷íéêÞ ôùí õëéêþí, ôç äïìïóôáôéêÞ, ôçí åäáöïìç÷áíéêÞ Þ
Üëëç åðéóôÞìç ó÷åôéêÞ ìå ôçí ðñïóôáóßá ôùí áñ÷áßùí
ìíçìåßùí êáé ÷þñùí, áíáðëçñïýìåíïõò áðü ðñüóùðá ìå
ôá ßäéá ðñïóüíôá.

óô) ̧ íáí áñ÷éôÝêôïíá õðÜëëçëï ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðåñé-
âÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, áíáðëç-
ñïýìåíï áðü õðÜëëçëï ìå ôçí ßäéá åéäéêüôçôá, ïñéæüìåíï
áðü ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìü-
óéùí ̧ ñãùí.

æ) ̧ íáí áñ÷éôÝêôïíá åêðñüóùðï ôïõ Ôå÷íéêïý Åðéìåëç-
ôçñßïõ ÅëëÜäïò, áíáðëçñïýìåíï áðü ðñüóùðï ìå ôá ß-
äéá ðñïóüíôá.

3. Ìå ôçí áðüöáóç óõãêñüôçóçò ôïõ ÊÁÓ êáé ôïõ
ÊÓÍÌ ïñßæåôáé êáé ï áíáðëçñùôÞò ôïõ Ãåíéêïý Ãñáììá-
ôÝá ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý ùò ÐñïÝäñïõ ôïõ ÊÁÓ
êáé ôïõ ÊÓÍÌ. ¼ôáí ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá áíáðëçñþíåé
Üëëï ìÝëïò ôïõ Óõìâïõëßïõ, óôç èÝóç ôïõ ùò ìÝëïò êá-
ëåßôáé ï áíáðëçñùôÞò ôïõ ìÝëïõò áõôïý.

ÅéóçãçôÝò óôï Êåíôñéêü Áñ÷áéïëïãéêü Óõìâïýëéï êáé
óôï Êåíôñéêü Óõìâïýëéï ÍåïôÝñùí Ìíçìåßùí ïñßæïíôáé ïé
ðñïúóôÜìåíïé ôùí êáè' ýëçí áñìüäéùí Äéåõèýíóåùí ôçò
ÊåíôñéêÞò Õðçñåóßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý.

4. Óôçí áñìïäéüôçôá ôïõ ÊÁÓ áíÞêïõí èÝìáôá ðïõ á-
öïñïýí óôçí ðñïóôáóßá áñ÷áßùí ìíçìåßùí, áñ÷áéïëïãé-
êþí ÷þñùí êáé éóôïñéêþí ôüðùí ðïõ áðïôÝëåóáí ôï ÷þñï
åîáßñåôùí éóôïñéêþí Þ ìõèéêþí ãåãïíüôùí Ýùò ôï 1830.
Óôçí áñìïäéüôçôá ôïõ ÊÓÍÌ áíÞêïõí èÝìáôá ðïõ áöï-
ñïýí óôçí ðñïóôáóßá íåïôÝñùí ìíçìåßùí êáé ôùí ëïéðþí
éóôïñéêþí ôüðùí.

5. Õðü ôçí åðéöýëáîç ôçò äéÜôáîçò ôçò ðñïçãïýìåíçò
ðáñáãñÜöïõ, ôá ÊåíôñéêÜ Óõìâïýëéá:

á) Åéóçãïýíôáé óôïí Õðïõñãü ãéá ôéò áñ÷Ýò ðïõ äéÝðïõí
ôéò åéäéêüôåñåò åêöÜíóåéò ôçò ðñïóôáóßáò ôçò ðïëéôéóôé-
êÞò êëçñïíïìéÜò, üðùò áõôÝò ðñïóäéïñßæïíôáé óôï Üñ-
èñï 3.

â) Åéóçãïýíôáé óôïí Õðïõñãü ãéá ôá åôÞóéá ðñïãñÜì-
ìáôá áðáëëïôñéþóåùí Þ áðåõèåßáò áãïñþí, áíáóêá-
öþí, áíáóôçëþóåùí, åñãáóéþí óõíôÞñçóçò, êáèþò êáé
Üëëùí åñãáóéþí åðß ôùí ìíçìåßùí.

ã) Ãíùìïäïôïýí ãéá æçôÞìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå: 
áá) ìíçìåßá, ÷þñïõò êáé ôüðïõò ðïõ âñßóêïíôáé óå ðå-

ñéóóüôåñåò áðü ìßá ðåñéöÝñåéåò, êáèþò êáé óôç èÜëáóóá
Þ óå ðïôáìïýò Þ óå ëßìíåò, 

ââ) ôçí ðñïóôáóßá ôùí ìíçìåßùí ðïõ åßíáé åããåãñáììÝ-
íá óôïí ÊáôÜëïãï ôçò Ðáãêüóìéáò ÊëçñïíïìéÜò, êáèþò
êáé ôùí Üëëùí ìåßæïíïò óçìáóßáò ìíçìåßùí, áñ÷áéïëïãé-
êþí ÷þñùí êáé éóôïñéêþí ôüðùí, 

ãã) åðåìâÜóåéò ìåßæïíïò óçìáóßáò óå ìíçìåßá, ÷þñïõò
êáé ôüðïõò, 

ää) ôçí ïñéïèÝôçóç êáé ôïí êáèïñéóìü áñ÷áéïëïãéêþí
÷þñùí, éóôïñéêþí ôüðùí êáé æùíþí ðñïóôáóßáò óýìöù-
íá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 12 Ýùò 17, 

åå) ôçí áíáãêáóôéêÞ áðáëëïôñßùóç Þ áðåõèåßáò áãïñÜ
Þ áíôáëëáãÞ áêéíÞôùí ÷Üñéí ôçò ðñïóôáóßáò ôçò ðïëéôé-
óôéêÞò êëçñïíïìéÜò, 

óôóô) ôç ìåôáöïñÜ áêéíÞôùí ìíçìåßùí Þ ôìÞìáôïò áõ-
ôþí Þ ôçí áðüóðáóç óôïé÷åßùí áðü ìíçìåßá ìåßæïíïò óç-
ìáóßáò, 
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ææ) ôç ÷ïñÞãçóç Üäåéáò ãéá êáôåäÜöéóç óýìöùíá ìå ôç
äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 10 ôïõ Üñèñïõ 6, 

çç) ôï ÷áñáêôçñéóìü êáôçãïñéþí êéíçôþí ìíçìåßùí, 
èè) ôç åîáãùãÞ ìíçìåßùí, 
éé) ôï äáíåéóìü êáé ôçí áíôáëëáãÞ êéíçôþí ìíçìåßùí ðïõ

áíÞêïõí óôï Äçìüóéï, 
éáéá) ôçí áíáãíþñéóç óõëëåêôþí êáé ôçí ðåñéÝëåõóç

óõëëïãþí óôï Äçìüóéï óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñ-
èñïõ 31, 

éâéâ) ôï äáíåéóìü, ôçí ðñïóùñéíÞ åîáãùãÞ, ôçí áíôáë-
ëáãÞ êáé ôç ìåôáâßâáóç áñ÷áßùí áíôéêåéìÝíùí óõëëïãþí
ìïõóåßùí ôïõ Üñèñïõ 45, 

éãéã) ãéá êÜèå Üëëï ìåßæïí èÝìá ðïõ ðáñáðÝìðåôáé óå
áõôÜ áðü ôïí Õðïõñãü Ðïëéôéóìïý.

6. á) Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò äéÜôáîçò ôçò ðáñáãñÜöïõ
11 ôïõ Üñèñïõ 6, åÜí êáé ôá äýï ìíçìåßá åßíáé áñ÷áßá, áñ-
ìüäéï åßíáé ôï ÊÁÓ, åíþ åÜí åßíáé êáé ôá äýï íåüôåñá, ôï
ÊÓÍÌ. 

â) Óå êÜèå Üëëç ðåñßðôùóç åöáñìïãÞò ôçò äéÜôáîçò
áõôÞò áñìüäéï åßíáé åéäéêü üñãáíï, ôï ïðïßï óõãêñïôåß-
ôáé áðü ôçí ÏëïìÝëåéá ôïõ Êåíôñéêïý Áñ÷áéïëïãéêïý
Óõìâïõëßïõ êáé ôçí ÏëïìÝëåéá ôïõ Êåíôñéêïý Óõìâïõëß-
ïõ ÍåïôÝñùí Ìíçìåßùí ðïõ óõíåäñéÜæïõí áðü êïéíïý.
Ôá ìÝëç ôïõ ðïõ áíáöÝñïíôáé óôéò ðåñéðôþóåéò á´, â´ êáé
ã´ ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 êáé á´, â´ êáé ã´ ôçò ðáñáãñÜöïõ 2
Ý÷ïõí ìßá øÞöï, üðùò êáé ôá õðüëïéðá ìÝëç ôïõ. Óôçí
ðåñßðôùóç éóïøçößáò õðåñéó÷ýåé ç øÞöïò ôïõ ÐñïÝ-
äñïõ.

Ôï üñãáíï áõôü åßíáé åðßóçò áñìüäéï íá ãíùìïäïôåß
ùò ðñïò ôï ÷áñáêôçñéóìü áêéíÞôïõ, ðïõ âñßóêåôáé óå
áñ÷áéïëïãéêü ÷þñï Þ ðÜíù óå áñ÷áßï, ùò ìíçìåßïõ,
óýìöùíá ìå ôéò ðåñéðôþóåéò â´ êáé ã´ ôçò ðáñáãñÜöïõ
1 ôïõ Üñèñïõ 6, ÷ùñßò íá áíáéñåßôáé ç ðñïóôáóßá áõ-
ôþí.

¢ñèñï 51

Óõìâïýëéï Ìïõóåßùí

1. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý óõãêñïôåßôáé
Óõìâïýëéï Ìïõóåßùí, ðïõ áðïôåëåßôáé áðü äåêáðÝíôå
(15) ìÝëç ùò åîÞò: 

á) Ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý
ùò Ðñüåäñï.

â) Ôïí Ãåíéêü ÄéåõèõíôÞ Áíáóôçëþóåùí Ìïõóåßùí êáé
Ôå÷íéêþí ̧ ñãùí, ôïí Ãåíéêü ÄéåõèõíôÞ Áñ÷áéïôÞôùí, ôïí
Ãåíéêü ÄéåõèõíôÞ ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé ôïí Ðñïú-
óôÜìåíï ôçò áñìüäéáò Õðçñåóßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëé-
ôéóìïý, ðïõ áíáðëçñþíïíôáé áðü ðñüóùðá ìå áíÜëïãá
ðñïóüíôá. 

ã) ¸îé (6) äéåõèýíïíôåò ìïõóåßùí, äéáöüñùí êáôçãï-
ñéþí, áðü ôïõò ïðïßïõò ïé ôñåéò (3) ôïõëÜ÷éóôïí êñáôéêþí
ìïõóåßùí, áíáðëçñïýìåíïõò áðü ðñüóùðá ìå ôçí ßäéá é-
äéüôçôá. 

ä) Äýï (2) ðñüóùðá ìå åðéóôçìïíéêÞ åéäßêåõóç Þ åðáã-
ãåëìáôéêÞ åìðåéñßá óå èÝìáôá ïñãÜíùóçò êáé ëåéôïõñ-
ãßáò ìïõóåßùí, áíáðëçñïýìåíá áðü ðñüóùðá ìå ôá ßäéá
ðñïóüíôá.

å) ¸íáí (1) åêðñüóùðï ôïõ Åëëçíéêïý ÔìÞìáôïò ôïõ
Äéåèíïýò Óõìâïõëßïõ Ìïõóåßùí (ICOM), ìå ôïí áíáðëç-
ñùôÞ ôïõ.

óô) ¸íáí (1) åêðñüóùðï ôçò ÊåíôñéêÞò ¸íùóçò ÄÞ-
ìùí êáé ÊïéíïôÞôùí ÅëëÜäïò (Ê.Å.Ä.Ê.Å.), ìå åðéóôçìï-
íéêÞ åéäßêåõóç Þ åðáããåëìáôéêÞ åìðåéñßá óå èÝìáôá ïñ-

ãÜíùóçò êáé ëåéôïõñãßáò ìïõóåßùí, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ
ôïõ.

3. Ôï Óõìâïýëéï Ìïõóåßùí:
á) åéóçãåßôáé óôïí Õðïõñãü ãéá ôéò áñ÷Ýò ðïõ äéÝðïõí

ôç ìïõóåéáêÞ ðïëéôéêÞ ôïõ êñÜôïõò êáé ãéá ôá ìÝôñá õðï-
óôÞñéîçò êáé åîåéäßêåõóçò áõôÞò, êáèþò êáé ãéá ôç óõ-
íåñãáóßá ìåôáîý ôùí ìïõóåßùí êáé ôï óõíôïíéóìü ôùí
äñáóôçñéïôÞôùí ôïõò, 

â) ãíùìïäïôåß ãéá ôá æçôÞìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí å-
öáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ 45, ìå ôçí åðéöýëá-
îç ôçò äéÜôáîçò ôçò ðåñßðôùóçò éâéâ´ ôïõ åäáößïõ ã´ ôçò
ðáñáãñÜöïõ 5 ôïõ Üñèñïõ 50, 

ã) ãíùìïäïôåß ãéá èÝìáôá åöáñìïãÞò ôçò áñ÷Þò ôçò á-
ìïéâáéüôçôáò, óå ðåñßðôùóç äáíåéóìïý ãéá ôç äéïñãÜíù-
óç åêèÝóåùí óå ìïõóåßá,

ä) ãíùìïäïôåß ãéá ôç óõãêñüôçóç êñáôéêþí ìïõóåßùí
ùò åéäéêþí ðåñéöåñåéáêþí õðçñåóéþí ôïõ Õðïõñãåßïõ
Ðïëéôéóìïý, óýìöùíá ìå ôç äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 28
ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ Í. 2557/1997,

å) ãíùìïäïôåß ãéá êÜèå èÝìá ðïõ áöïñÜ ìïõóåßá êáé
ðáñáðÝìðåôáé óå áõôü.

3. Ïé äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ Í.
2557/1997 (ÖÅÊ 271 Á´) êáôáñãïýíôáé.

¢ñèñï 52

Êïéíïß êáíüíåò ãéá ôç óõãêñüôçóç 
êáé ëåéôïõñãßá ôùí Óõìâïõëßùí

1. Ç èçôåßá ôùí ìåëþí ôùí Óõìâïõëßùí ôùí Üñèñùí 48
Ýùò 50 åßíáé ôñéåôÞò. Ç èçôåßá ôùí ìéóþí ôïõëÜ÷éóôïí á-
ðü ôá ìÝëç ôùí Óõìâïõëßùí ðïõ äåí óõììåôÝ÷ïõí óå áõ-
ôÜ áõôïäéêáßùò áíáíåþíåôáé êÜèå Ýîé (6) Ýôç. 

2. Ôï Ýñãï ôùí Óõìâïõëßùí ìðïñåß íá õðïâïçèåßôáé, ý-
óôåñá áðü ðñüôáóÞ ôïõò êáé áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðï-
ëéôéóìïý, ìå ôçí áíÜèåóç ôçò åîÝôáóçò åðß ìÝñïõò æçôç-
ìÜôùí óå åðéôñïðÝò ðïõ áðáñôßæïíôáé áðü ïñéóìÝíá áðü
ôá ìÝëç ôïõò Þ Üëëïõò åéäéêïýò åðéóôÞìïíåò Þ åìðåéñï-
ãíþìïíåò êáé ãíùìïäïôïýí óå áõôÜ. 

3. Ç åðéóôçìïíéêÞ êáé ãñáììáôåéáêÞ õðïóôÞñéîç ôùí
Óõìâïõëßùí åîáóöáëßæåôáé áðü ãñáììáôåßá ðïõ óõíé-
óôÜôáé óôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý óôçí Ýäñá êÜèå Óõì-
âïõëßïõ.

4. Óôïõò åéóçãçôÝò, óôá ìÝëç ôùí Óõìâïõëßùí êáé ôçò
ãñáììáôåßáò ôïõò êáôáâÜëëåôáé áðïæçìßùóç, ôï ýøïò
ôçò ïðïßáò êáèïñßæåôáé ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí
Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Ðïëéôéóìïý.

5. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ñõèìßæï-
íôáé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí ïñãÜíùóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí
Óõìâïõëßùí êáé ôçò ãñáììáôåßáò ôïõò, ôç äõíáôüôçôá
óõãêñüôçóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôïõò êáôÜ ôìÞìáôá êáé
êÜèå Üëëç óõíáöÞ ëåðôïìÝñåéá. Ìå ðñïåäñéêü äéÜôáã-
ìá, ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôé-
óìïý, ìðïñåß íá éäñýïíôáé íÝá óõìâïýëéá, íá êáèïñßæï-
íôáé ïé áñìïäéüôçôÝò ôïõò, íá óõã÷ùíåýïíôáé Þ íá êá-
ôáñãïýíôáé Óõìâïýëéá êáé íá ñõèìßæåôáé êÜèå ó÷åôéêÞ
ëåðôïìÝñåéá.

6. Óôéò óõíåäñéÜóåéò ôùí Óõìâïõëßùí ìåôÝ÷ïõí ôá ìÝëç
ôïõò êáé ïé åéóçãçôÝò Üíåõ øÞöïõ. Ðñüóùðá ôùí ïðïßùí
ïé õðïèÝóåéò Üãïíôáé åíþðéïí ôïõ Óõìâïõëßïõ ìðïñïýí
íá ðáñßóôáíôáé êáé ìå Þ äéá äéêçãüñïõ êáé íá ÷ñçóéìïðïé-
ïýí ôå÷íéêïýò óõìâïýëïõò, ðñïêåéìÝíïõ íá åêèÝóïõí ôéò
áðüøåéò ôïõò êáé íá áðáíôÞóïõí óå ôõ÷üí åñùôÞóåéò ôùí
ìåëþí Þ åéóçãçôþí. 

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 3025



ÊÅÖÁËÁÉÏ ÅÍÁÔÏ

ÐÏÉÍÉÊÅÓ ÄÉÁÔÁÎÅÉÓ

¢ñèñï 53

ÊëïðÞ ìíçìåßùí

1. Ìå êÜèåéñîç ìÝ÷ñé äÝêá (10) åôþí ôéìùñåßôáé ç êëïðÞ
(Üñèñï 372 ôïõ Ðïéíéêïý Êþäéêá), áí Ý÷åé áíôéêåßìåíï
ìíçìåßï éäéáßôåñá ìåãÜëçò áîßáò Þ ìíçìåßï ðïõ áöáéñÝ-
èçêå áðü áêßíçôï ìíçìåßï, áðü ÷þñï áíáóêáììÝíï, áðü
ìïõóåßï, áðü áðïèçêåõôéêïýò ÷þñïõò áñ÷áßùí åõñçìÜ-
ôùí Þ áðü ÷þñï üðïõ öõëÜóóåôáé óõëëïãÞ. 

2. ÅÜí ç ðñÜîç ôåëÝóôçêå áðü ðñüóùðá åíùìÝíá ãéá ôç
äéÜðñáîç êëïðþí Þ ëçóôåéþí Þ ãéá ôç äéÜðñáîç åãêëçìÜ-
ôùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôïí ðáñüíôá íüìï åðéâÜëëåôáé êÜ-
èåéñîç. Ç ßäéá ðïéíÞ åðéâÜëëåôáé åÜí ï äñÜóôçò äéáðñÜôôåé
êáôÜ óõíÞèåéá Þ êáô' åðÜããåëìá êëïðÝò ìíçìåßùí.

¢ñèñï 54

Õðåîáßñåóç ìíçìåßùí

Ìå êÜèåéñîç ìÝ÷ñé (10) äÝêá åôþí ôéìùñåßôáé ç õðåîáß-
ñåóç (Üñèñï 375 ôïõ Ðïéíéêïý Êþäéêá), áí Ý÷åé áíôéêåßìå-
íï ìíçìåßï ìå éäéáßôåñá ìåãÜëç áîßá Þ áí ï äñÜóôçò ôåëåß
ôçí ðñÜîç ôçò õðåîáßñåóçò ìíçìåßùí êáô' åðÜããåëìá Þ
êáôÜ óõíÞèåéá.

¢ñèñï 55

Áðïäï÷Þ êáé äéÜèåóç ìíçìåßùí 
ðïõ áðïôåëïýí ðñïúüíôá åãêëÞìáôïò

Ç ðñÜîç ôçò áðïäï÷Þò êáé äéÜèåóçò ðñïúüíôùí åãêëÞ-
ìáôïò (Üñèñï 394 ðáñÜãñáöïò 1 ôïõ Ðïéíéêïý Êþäéêá)
ôéìùñåßôáé ìå êÜèåéñîç ìÝ÷ñé äÝêá (10) åôþí, áí Ý÷åé áíôé-
êåßìåíï ìíçìåßï éäéáßôåñá ìåãÜëçò áîßáò êáé ï õðáßôéïò
ãíþñéæå üôé áõôü ðñïÝñ÷åôáé áðü áîéüðïéíç ðñÜîç. Åðé-
âÜëëåôáé êÜèåéñîç, áí ï õðáßôéïò åðé÷åéñåß ôçí ðñÜîç ôïõ
ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ êáô' åðÜããåëìá Þ êáôÜ óõíÞèåéá.

¢ñèñï 56

ÖèïñÜ ìíçìåßïõ

1. ¼ðïéïò êáôáóôñÝöåé, âëÜðôåé, ñõðáßíåé, êáèéóôÜ á-
íÝöéêôç Þ äõó÷åñÞ ôç ÷ñÞóç Þ áëëïéþíåé ôç ìïñöÞ ìíç-
ìåßïõ Þ áíÞêïíôïò óå óõëëïãÞ ìïõóåßïõ ðïëéôéóôéêïý á-
ãáèïý Þ ðïëéôéóôéêïý áãáèïý ðïõ Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óå á-
íïéêôü Þ êëåéóôü äçìüóéï, äçìïôéêü Þ êïéíü÷ñçóôï ÷þñï
ôéìùñåßôáé ìå öõëÜêéóç ôïõëÜ÷éóôïí äýï (2) åôþí, áí ç
ðñÜîç äåí ôéìùñåßôáé âáñýôåñá ìå Üëëç äéÜôáîç. 

Áí ôï ìíçìåßï áíÞêåé óôï äñÜóôç åðéâÜëëåôáé öõëÜêéóç
ìÝ÷ñé ôñéþí (3) åôþí. 

2. Áí ðñüêåéôáé ãéá ìíçìåßï éäéáßôåñá ìåãÜëçò áîßáò êáé
ç ðñÜîç Ýãéíå óôï ðëáßóéï ïñãáíùìÝíçò åãêëçìáôéêÞò
äñáóôçñéüôçôáò Þ áðü ðïëëïýò åíùìÝíïõò ãéá ôçí ôÝëå-
óÞ ôçò, åðéâÜëëåôáé êÜèåéñîç ìÝ÷ñé (10) äÝêá åôþí.

¢ñèñï 57

ÖèïñÜ ìíçìåßïõ áðü áìÝëåéá

Ìå öõëÜêéóç ìÝ÷ñé äýï (2) åôþí ôéìùñåßôáé ç ðñÜîç ôïõ
ðñþôïõ åäáößïõ ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ ðñïçãïýìåíïõ
Üñèñïõ 56 áí ôåëÝóèçêå áðü áìÝëåéá.

¢ñèñï 58

ÐáñÜâáóç ôçò õðï÷ñÝùóçò äÞëùóçò ìíçìåßïõ

¼ðïéïò ðáñáëåßðåé ôç äÞëùóç ðïõ åðéâÜëëåôáé áðü ôéò

äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 8 êáé ôçò ðáñá-
ãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 24 ôéìùñåßôáé ìå öõëÜêéóç ìÝ÷ñé
ôñéþí (3) åôþí. ¼ðïéïò ðáñáëåßðåé ôç äÞëùóç ðïõ åðéâÜë-
ëåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 24
Þ ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 33 ôéìùñåßôáé ìå öõëÜêé-
óç ìÝ÷ñé äýï (2) åôþí. Óôçí ðåñßðôùóç ôùí ìíçìåßùí ðïõ
÷áñáêôçñßæïíôáé êáôÜ ôçí ðáñÜãñáöï 6 ôïõ Üñèñïõ 20
ôïõ íüìïõ áõôïý, ôï Ýãêëçìá ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ
ôåëåßôáé ìüíï åöüóïí ï õðü÷ñåïò ðñïò äÞëùóç Ýëáâå á-
ðïäåäåéãìÝíá ãíþóç ôçò äéïéêçôéêÞò ðñÜîçò ÷áñáêôçñé-
óìïý. Óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ ï äñÜ-
óôçò ôéìùñåßôáé ìå ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ Ýùò 50.000 åõñþ êáé óå
ðåñßðôùóç õðïôñïðÞò ìå öõëÜêéóç ìÝ÷ñé äýï (2) åôþí.

¢ñèñï 59

ÐáñÜíïìç ìåôáâßâáóç ìíçìåßïõ

¼ðïéïò ìåôáâéâÜæåé ôçí êõñéüôçôá Þ ôçí êáôï÷Þ ìíçìåß-
ïõ Þ áðïêôÜ ôçí êõñéüôçôá Þ áðïäÝ÷åôáé íá ðåñéÝëèåé
óôçí êáôï÷Þ ôïõ ìíçìåßï ÷ùñßò ôçí áíáãêáßá áðü ôï íüìï
Üäåéá, Ýãêñéóç Þ ãíùóôïðïßçóç ôéìùñåßôáé ìå öõëÜêéóç
ìÝ÷ñé äýï (2) åôþí. ÅðéâÜëëåôáé öõëÜêéóç ôïõëÜ÷éóôïí
äýï (2) åôþí, áí ðñüêåéôáé ãéá áñ÷áßï ìíçìåßï ðïõ äåí Ý-
÷åé äçëùèåß íüìéìá. Ïé ðïéíÝò áõôÝò åðéâÜëëïíôáé, áí ç
ðñÜîç äåí ôéìùñåßôáé âáñýôåñá ìå Üëëç äéÜôáîç. 

¢ñèñï 60

ÐáñÜíïìç åìðïñßá ìíçìåßùí

¼ðïéïò áóêåß äñáóôçñéüôçôá áñ÷áéïðþëç Þ åìðüñïõ
íåüôåñùí ìíçìåßùí êáôÜ ôçí Ýííïéá ôçò äéÜôáîçò ôçò ðá-
ñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 32 ÷ùñßò Üäåéá ôéìùñåßôáé ìå öõ-
ëÜêéóç. 

¢ñèñï 61

ÐáñÜíïìç áíáóêáöÞ Þ Üëëç áñ÷áéïëïãéêÞ Ýñåõíá

1. ¼ðïéïò ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç Üäåéá äéåíåñãåß áíáóêá-
öÞ ìå óêïðü ôçí áíåýñåóç Þ áðïêÜëõøç áñ÷áßùí ôéìù-
ñåßôáé ìå êÜèåéñîç ìÝ÷ñé äÝêá (10) åôþí.

2. Áí ïé ðñÜîåéò ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ ôåëÝ-
óèçêáí ìÝóá óå áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò Þ áí ï õðáßôéïò
ôéò åðé÷åéñåß êáô' åðÜããåëìá Þ êáôÜ óõíÞèåéá, åðéâÜëëå-
ôáé êÜèåéñîç. 

3. ¼ðïéïò ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç Üäåéá äéåíåñãåß Üëëçò
ìïñöÞò ðáñÜíïìç áñ÷áéïëïãéêÞ Ýñåõíá ìå óêïðü ôçí á-
íåýñåóç Þ áðïêÜëõøç áñ÷áßùí ôéìùñåßôáé ìå öõëÜêéóç
ôïõëÜ÷éóôïí åíüò (1) Ýôïõò. Áí ï äñÜóôçò äéáðñÜôôåé ôçí
ðñÜîç ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ êáôÜ óõíÞèåéá Þ êáô'
åðÜããåëìá, åðéâÜëëåôáé êÜèåéñîç Ýùò äÝêá (10) åôþí.

¢ñèñï 62

ÐáñÜíïìç ÷ñÞóç áíé÷íåõôÞ ìåôÜëëïõ

1. ¼ðïéïò ÷ñçóéìïðïéåß áíé÷íåõôÞ ìåôÜëëùí Þ Üëëá üñ-
ãáíá äéáóêüðçóçò ÷ùñßò ôçí Üäåéá ðïõ áðáéôåßôáé áðü ôç
äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 38 ôéìùñåßôáé ìå
öõëÜêéóç ôïõëÜ÷éóôïí ôñéþí (3) ìçíþí.

2. Áí ç ðñÜîç ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ ôåëÝ-
óèçêå ìÝóá óå áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò Þ áí ï õðáßôéïò
ôçò ðñÜîçò ôçí åðé÷åéñåß êáô´ åðÜããåëìá Þ êáôÜ óõíÞèåéá
åðéâÜëëåôáé öõëÜêéóç ôïõëÜ÷éóôïí ôñéþí (3) åôþí.

¢ñèñï 63

ÐáñÜíïìç åîáãùãÞ ðïëéôéóôéêþí áãáèþí

1. ¼ðïéïò åîÜãåé Þ åðé÷åéñåß íá åîáãÜãåé áðü ôçí ÅëëÜ-

3026 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)



äá, êáôÜ ðáñÜâáóç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ,
ìíçìåßï Þ ðïëéôéóôéêü áãáèü ãéá ôï ïðïßï Ý÷åé êéíçèåß ç äéá-
äéêáóßá ÷áñáêôçñéóìïý, üðùò ïñßæåôáé óôï äåýôåñï åäÜ-
öéï ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 20, ôéìùñåßôáé ìå êÜ-
èåéñîç ìÝ÷ñé äÝêá (10) åôþí. Ç ðñïÝëåõóç ôïõ ìíçìåßïõ
êáô' áîéüðïéíï ôñüðï óõíéóôÜ åðéâáñõíôéêÞ ðåñßóôáóç.

2. ¼ðïéïò ðáñáâáßíåé ôïõò üñïõò ôçò áðüöáóçò ìå ôçí
ïðïßá Ý÷åé ÷ïñçãçèåß Üäåéá ðñïóùñéíÞò åîáãùãÞò ìíç-
ìåßïõ Þ ðïëéôéóôéêïý áãáèïý ðïõ áíÞêåé óå óõëëïãÞ ìïõ-
óåßïõ êáé éäßùò áí äåí ôï åðáíåéóÜãåé ìÝóá óôçí ðñïèå-
óìßá ðïõ ôÜ÷èçêå, ôéìùñåßôáé ìå öõëÜêéóç. Áí üìùò ç ðá-
ñÜâáóç ôïõ üñïõ äåí åßíáé ïõóéþäçò, ôï äéêáóôÞñéï
ìðïñåß íá áöÞóåé ôçí ðñÜîç áôéìþñçôç. Ôï áîéüðïéíï ôçò
ðñÜîçò ôçò ìç åìðñüèåóìçò åðáíåéóáãùãÞò åîáëåßöå-
ôáé, áí ï õðáßôéïò ìå äéêÞ ôïõ èÝëçóç êáé ðñéí áêüìá åîå-
ôáóèåß ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï ãéá ôçí ðñÜîç ôïõ áðü ôéò
áñ÷Ýò åðáíåéóÜãåé ôï ìíçìåßï Þ ôï ðïëéôéóôéêü áãáèü.

3. Ìå êÜèåéñîç ìÝ÷ñé äÝêá (10) åôþí ôéìùñåßôáé ï õðáß-
ôéïò ôçò ðñÜîçò ôïõ ðñþôïõ åäáößïõ ôçò ðñïçãïýìåíçò
ðáñáãñÜöïõ, åöüóïí ç ðñÜîç ôåëÝóôçêå ìå óêïðü ôçí
ïñéóôéêÞ áðïìÜêñõíóç ôïõ ìíçìåßïõ áðü ôá üñéá ôçò åë-
ëçíéêÞò åðéêñÜôåéáò.

4. ¼ðïéïò åîÜãåé Þ åðé÷åéñåß íá åîáãÜãåé áðü ôçí ÅëëÜ-
äá åêôüò ôùí ïñßùí ôïõ ôåëùíåéáêïý åäÜöïõò ôçò Åõñù-
ðáúêÞò ¸íùóçò, êáôÜ ðáñÜâáóç ôïõ Êáíïíéóìïý 3911/
1992 ôïõ Óõìâïõëßïõ êáé 752/1993 ôçò ÅðéôñïðÞò ôçò Åõ-
ñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé ôùí ðñïåäñéêþí äéáôáãìÜôùí å-
öáñìïãÞò ôïõò, üðùò åêÜóôïôå éó÷ýïõí, ðïëéôéóôéêÜ á-
ãáèÜ êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ Êáíïíéóìïý 3911/1992, ôéìù-
ñåßôáé ìå öõëÜêéóç ôïõëÜ÷éóôïí ôñéþí (3) ìçíþí, áí ç
ðñÜîç äåí ôéìùñåßôáé âáñýôåñá ìå Üëëç äéÜôáîç.

5. Ôï Üñèñï 3 ôïõ ðñïåäñéêïý äéáôÜãìáôïò 423/1995
(ÖÅÊ 242 Á´) êáôáñãåßôáé. 

¢ñèñï 64

ÐáñÜíïìç åéóáãùãÞ ðïëéôéóôéêþí áãáèþí

¼ðïéïò åéóÜãåé óôçí ÅëëÜäá ðïëéôéóôéêÜ áãáèÜ êáôÜ
ôçí Ýííïéá ôçò áðü 17 Íïåìâñßïõ 1980 äéåèíïýò óõìâÜ-
óåùò ôùí Ðáñéóßùí ðïõ êõñþèçêå ìå ôï Í. 1103/1980
(ÖÅÊ 297 Á´), ôá ïðïßá Ý÷ïõí áöáéñåèåß ðáñÜíïìá áðü
ìïõóåßá Þ Üëëá ðáñüìïéá éäñýìáôá Þ èñçóêåõôéêÜ Þ äç-
ìüóéá ìíçìåßá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí åðéêñÜôåéá Üëëùí êñá-
ôþí ìåñþí ôçò ßäéáò óõìâÜóåùò êáé ôá ïðïßá áðïôåëïýí
áðïäåäåéãìÝíá ôìÞìá ôçò áðïãñáöÞò ôùí éäñõìÜôùí áõ-
ôþí, ôéìùñåßôáé ìå öõëÜêéóç ôïõëÜ÷éóôïí åíüò (1) Ýôïõò,
áí ç ðñÜîç äåí ôéìùñåßôáé âáñýôåñá ìå Üëëç äéÜôáîç. 

¢ñèñï 65

ÐáñÜíïìç ìç åðéóôñïöÞ ðïëéôéóôéêþí áãáèþí

¼ðïéïò äåí óõììïñöþíåôáé ìå åêôåëåóôÞ áðüöáóç äé-
êáóôçñßïõ Þ äéáéôçôþí, ç ïðïßá äéáôÜóóåé ôçí åðéóôñïöÞ
ðïëéôéóôéêþí áãáèþí ðïõ Ý÷ïõí áðïìáêñõíèåß ðáñÜíïìá
áðü ôï Ýäáöïò Üëëïõ êñÜôïõò, êáô' åöáñìïãÞ ôùí äéå-
èíþí óõìâÜóåùí ðïõ êõñþíïíôáé êáé éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜ-
äá Þ ôùí äéáôÜîåùí ôçò íïìïèåóßáò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸-
íùóçò, ôéìùñåßôáé ìå öõëÜêéóç.

¢ñèñï 66

ÐáñÜíïìç åðÝìâáóç Þ åêôÝëåóç Ýñãïõ

¼ðïéïò ÷ùñßò ôçí áíáãêáßá áðü ôï íüìï Üäåéá Þ êáè' õ-
ðÝñâáóç áõôÞò äéåíåñãåß óå ìíçìåßï, óå áñ÷áéïëïãéêü

÷þñï, Þ óå éóôïñéêü ôüðï, ðñÜîç áðü áõôÝò ðïõ áíáöÝ-
ñïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 10 ðáñ. 2 - 4, 13, 14 êáé
15 ôéìùñåßôáé ìå öõëÜêéóç ìÝ÷ñé ôñéþí (3) åôþí. Ìå ôçí ß-
äéá ðïéíÞ ôéìùñåßôáé üðïéïò äéåíåñãåß ðñÜîç Þ äñáóôç-
ñéüôçôá óå æþíåò ðñïóôáóßáò ãýñù áðü ìíçìåßá Þ ÷þ-
ñïõò, üðùò ïñßæïíôáé óôá Üñèñá 15 êáé 17, êáôÜ ðáñÜâá-
óç ôùí üñùí êáé ðåñéïñéóìþí ðïõ éó÷ýïõí óå áõôÝò. Ç
ßäéá ðïéíÞ åðéâÜëëåôáé óå üðïéïí ÷ùñßò ôçí áíáãêáßá áðü
ôï íüìï Üäåéá Þ êáè' õðÝñâáóÞ ôçò äéåíåñãåß ôéò ðñÜîåéò
ðïõ áíáöÝñïíôáé óôá Üñèñá 42, 43 ðáñÜãñáöïò 1 êáé 46
ðáñÜãñáöïò 4. 

¢ñèñï 67

ÐëçììåëÞò öýëáîç, äéáôÞñçóç Þ óõíôÞñçóç ìíçìåßïõ

Ï êýñéïò, ï íïìÝáò Þ ï êÜôï÷ïò ìíçìåßïõ, ï ïðïßïò å-
êôåëåß ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ ãéá öýëáîç, äéáôÞñçóç Þ óõ-
íôÞñçóÞ ôïõ ðëçììåëþò êáé Ýôóé åêèÝôåé ôï ìíçìåßï óå
êßíäõíï, ôéìùñåßôáé ìå öõëÜêéóç ìÝ÷ñé ôñéþí (3) åôþí.

¢ñèñï 68

ÐñÜîåéò åëåãêôéêþí ïñãÜíùí

Ïé äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 25Â ôïõ Í. 1729/1987 (ÖÅÊ
144 Á´), ðïõ ðñïóôÝèçêå ìå ôï Üñèñï 22 ôïõ Í. 2161/ 1993
(ÖÅÊ 119 Á´) åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò êáé óôá åãêëÞìáôá
ôçò êëïðÞò ìíçìåßùí, ôçò õðåîáßñåóçò ìíçìåßùí, ôçò
öèïñÜò ìíçìåßùí, ôçò áðïäï÷Þò êáé äéÜèåóçò ìíçìåßùí
ðïõ áðïôåëïýí ðñïúüíôá åãêëÞìáôïò, ôçò ðáñÜíïìçò á-
íáóêáöÞò Þ Üëëçò áñ÷áéïëïãéêÞò Ýñåõíáò êáé ôçò ðáñÜ-
íïìçò åîáãùãÞò ðïëéôéóôéêþí áãáèþí. Ç åíÝñãåéá ôïõ å-
ëåãêôéêïý ïñãÜíïõ ðåñéïñßæåôáé óôéò ðñÜîåéò ðïõ åßíáé á-
ðïëýôùò áíáãêáßåò ãéá ôç äéáêñßâùóç ôùí åãêëçìÜôùí
áõôþí, ç ôÝëåóç ôùí ïðïßùí èá ðñÝðåé ðÜíôùò íá åß÷å
ðñïáðïöáóéóèåß áðü ôï äñÜóôç. 

¢ñèñï 69

ÄÞìåõóç êáé ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ

1. Ç äÞìåõóç ôùí ðïëéôéóôéêþí áãáèþí ðïõ áðïôåëïýí
áíôéêåßìåíï ðáñÜíïìçò åîáãùãÞò Þ åðé÷åéñïýìåíçò ðá-
ñÜíïìçò åîáãùãÞò, êáèþò êáé ôùí ìÝóùí ôÝëåóçò ôçò
ðñÜîçò áõôÞò êáé ôçò ðáñÜíïìçò áíáóêáöÞò Þ Üëëçò Ý-
ñåõíáò ìå óêïðü ôçí áíåýñåóç Þ áðïêÜëõøç áñ÷áßùí å-
ðéâÜëëåôáé õðï÷ñåùôéêÜ åöüóïí áíÞêïõí óôï äñÜóôç Þ
óå óõììÝôï÷ï. 

2. Áí ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï äåí åðéâëçèåß äÞìåõóç
ôùí ìÝóùí ôÝëåóçò ôùí åãêëçìÜôùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé
óôïí ðáñüíôá íüìï, åðéâÜëëåôáé ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ ðïõ
ìðïñåß íá áíÝëèåé óôï Þìéóõ (1/2) ôçò áîßáò ôùí ìÝóùí
áõôþí.

¢ñèñï 70

ÅðÝêôáóç ôçò åöáñìïãÞò ôùí äéáôÜîåùí ôïõ 
Í. 2331/1995

Ôï åäÜöéï áè´ ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2331/1995 (ÖÅÊ 173
Á´) áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò: 

"áè) Ôùí áîéüðïéíùí ðñÜîåùí ðïõ Ý÷ïõí ùò áíôéêåßìå-
íï ìíçìåßï".

¢ñèñï 71

Áñìïäéüôçôá åöåôåßïõ

1. Ôá êáêïõñãÞìáôá ôçò êëïðÞò ìíçìåßùí, ôçò õðåîáß-
ñåóçò ìíçìåßùí, ôçò öèïñÜò ìíçìåßùí, ôçò áðïäï÷Þò êáé

ÖÅÊ 153 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 3027



äéÜèåóçò ìíçìåßùí ðïõ áðïôåëïýí ðñïúüíôá åãêëÞìá-
ôïò, ôçò ðáñÜíïìçò åðÝìâáóçò Þ åêôÝëåóçò Ýñãïõ óå
ìíçìåßï, ôçò ðáñÜíïìçò åîáãùãÞò ðïëéôéóôéêïý áãáèïý
êáé ôçò ðáñÜíïìçò áíáóêáöÞò Þ Üëëçò Ýñåõíáò ãéá ôçí
áíåýñåóç Þ áðïêÜëõøç áñ÷áßùí õðÜãïíôáé óôçí áñìï-
äéüôçôá ôïõ ôñéìåëïýò åöåôåßïõ.

2. Ìüëéò ðåñáôùèåß ç áíÜêñéóç ãéá ðñÜîåéò ôçò ðñïç-
ãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ ç äéêïãñáößá õðïâÜëëåôáé áðü
ôïí åéóáããåëÝá ðëçììåëåéïäéêþí óôïí åéóáããåëÝá åöå-
ôþí, ï ïðïßïò åÜí êñßíåé üôé äåí óõíôñÝ÷ïõí óïâáñÝò åí-
äåßîåéò ãéá ôçí ðáñáðïìðÞ ôïõ êáôçãïñïýìåíïõ óôï á-
êñïáôÞñéï ìå áðåõèåßáò êëÞóç, åéóÜãåé ôçí õðüèåóç ìå
ðñüôáóÞ ôïõ óôï Óõìâïýëéï Åöåôþí ðïõ áðïöáóßæåé
óýìöùíá ìå üóá ïñßæïíôáé óôá Üñèñá 309-315 ôïõ Ê.Ð.Ä.

ÅÜí ï åéóáããåëÝáò åöåôþí êñßíåé üôé ðñïêýðôïõí åíäåß-
îåéò êáé üôé äåí ðñÝðåé íá åðéóôñÝøåé ôç äéêïãñáößá ãéá íá
óõìðëçñùèåß, åéóÜãåé, åöüóïí óõìöùíåß êáé ï Ðñüåäñïò
Åöåôþí, ôçí õðüèåóç óôï áêñïáôÞñéï ìå áðåõèåßáò êëÞ-
óç, êáôÜ ôçò ïðïßáò äåí åðéôñÝðåôáé ðñïóöõãÞ.

¢ñèñï 72

Ôý÷ç ÷ñçìáôéêþí ðïéíþí êáé äçìåõèÝíôùí ðñáãìÜôùí

1. Ïé ÷ñçìáôéêÝò ðïéíÝò, ôá ðñüóôéìá, ôá ðïóÜ ðïõ ðñï-
Ýñ÷ïíôáé áðü ìåôáôñïðÞ ôùí óôåñçôéêþí ôçò åëåõèåñßáò
ðïéíþí óå ÷ñçìáôéêÝò ðïéíÝò, êáèþò êáé ôá ðïóÜ ÷ñçìá-
ôéêÞò éêáíïðïßçóçò ôïõ Äçìïóßïõ ëüãù çèéêÞò âëÜâçò
ðïõ åðéâÜëëïíôáé êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôçò íïìïèåóßáò ãéá
ôçí ðñïóôáóßá ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò áðïôåëïýí
ðüñï ôïõ Ôáìåßïõ Áñ÷áéïëïãéêþí Ðüñùí êáé Áðáëëï-
ôñéþóåùí (Ô.Á.Ð.Á.). ÐñÜãìáôá ðïõ äçìåýïíôáé ùò ìÝóá
ãéá ôçí ôÝëåóç åãêëçìáôéêþí ðñÜîåùí, ðïõ ôéìùñïýíôáé
êáôÜ ôï íüìï, ðåñéÝñ÷ïíôáé óôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý.

2. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïé-
êïíïìéêþí, Äéêáéïóýíçò êáé Ðïëéôéóìïý êáèïñßæåôáé ç
äéáäéêáóßá âåâáßùóçò, åßóðñáîçò êáé áðüäïóçò óôï
Ô.Á.Ð.Á. ôùí ðéï ðÜíù ðïóþí êáé ñõèìßæåôáé êÜèå ó÷åôéêÞ
ëåðôïìÝñåéá.

ÊÅÖÁËÁÉÏ ÄÅÊÁÔÏ

ÅÉÄÉÊÅÓ, ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÅÓ ÊÁÉ ÔÅËÉÊÅÓ ÄÉÁÔÁÎÅÉÓ

¢ñèñï 73

ÌåôáâáôéêÝò êáé åéäéêÝò äéáôÜîåéò

1. Ôá õðÜñ÷ïíôá êáôÜ ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ íüìïõ áõ-
ôïý äéêáéþìáôá êõñéüôçôáò ôùí åêêëçóéáóôéêþí íïìéêþí
ðñïóþðùí ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäáò, ôçò Åêêëçóßáò
ôçò ÊñÞôçò, ôùí Ìçôñïðüëåùí ôçò ÄùäåêáíÞóïõ, ôïõ
Ïéêïõìåíéêïý Ðáôñéáñ÷åßïõ ôçò Êùíóôáíôéíïõðüëåùò,
ôùí Ðáôñéáñ÷åßùí Áëåîáíäñåßáò, Áíôéï÷åßáò êáé Éåñïóï-
ëýìùí, ôçò ÉåñÞò ÌïíÞò ôïõ ÓéíÜ, ôùí Éåñþí Ìïíþí ôïõ
Áãßïõ ¼ñïõò, ôùí Éåñþí Ìïíþí ôçò Áãßáò Áíáóôáóßáò
ôçò Öáñìáêïëýôñéáò óôç ×áëêéäéêÞ, ôùí ÂëáôÜäùí óôç
Èåóóáëïíßêç êáé ôïõ ÅõáããåëéóôÞ ÉùÜííç ôïõ Èåïëüãïõ
óôçí ÐÜôìï, Üëëùí íïìéêþí ðñïóþðùí Þ Üëëùí åíþóåùí
ðñïóþðùí ðïõ åêðñïóùðïýí èñçóêåßåò Þ äüãìáôá, óå
áñ÷áßá ìíçìåßá èñçóêåõôéêïý ÷áñáêôÞñá, áêüìç êáé áí
÷ñïíïëïãïýíôáé ìÝ÷ñé êáé ôï 1453, äéáôçñïýíôáé.

2. Ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò äåí èßãïíôáé éó÷ýïõ-
óåò åéäéêÝò äéáôÜîåéò ðåñß ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò.

3. ¼ðïéïò Ý÷åé óôçí êáôï÷Þ ôïõ áñ÷áßï êéíçôü áðü áõôÜ
ðïõ áíáöÝñïíôáé óôéò ðåñéðôþóåéò 1á´ êáé 1â´ ôïõ Üñèñïõ

20, õðï÷ñåïýôáé íá ôï äçëþóåé óôçí Õðçñåóßá ìÝóá óå
ðñïèåóìßá åíüò (1) Ýôïõò áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ íüìïõ
áõôïý. Ç åìðñüèåóìç äÞëùóç áðïôåëåß, ãéá üðïéïí ðñï-
âáßíåé óå áõôÞí, ëüãï áðáëëáãÞò áðü ôçí ðïéíéêÞ äßùîç
ãéá ôç ìç Ýãêáéñç äÞëùóç. 

Áõôüò ðïõ äçëþíåé óýìöùíá ìå ôï ðñïçãïýìåíï åäÜ-
öéï üôé êáôÝ÷åé áñ÷áßï ðïõ ÷ñïíïëïãåßôáé Ýùò êáé ôï 1453,
åßíáé äõíáôüí íá õðïâÜëëåé, ðáñÜëëçëá ìå ôç äÞëùóç, áß-
ôçóç ãéá ôç ÷ïñÞãçóç Üäåéáò êáôï÷Þò ôïõ áñ÷áßïõ óýì-
öùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ. Ç Üäåéá ÷ï-
ñçãåßôáé åêôüò åÜí óõíôñÝ÷åé ç ðåñßðôùóç ã´ ôçò ðáñá-
ãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 23. ÊáôÜ ôç ÷ïñÞãçóç ôçò Üäåéáò
êáôï÷Þò ïñßæïíôáé ôá áíáãêáßá ìÝôñá ãéá ôç öýëáîç êáé
ôç äéáôÞñçóç ôïõ ìíçìåßïõ. 

4. Áí óýìöùíá ìå ôç äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 äçëù-
èåß ç êáôï÷Þ áñ÷áßïõ ðïõ Ý÷åé åéóá÷èåß áðü ôçí áëëïäá-
ðÞ êáé ðïõ ÷ñïíïëïãåßôáé Ýùò êáé ôï 1453, áíáãíùñßæåôáé
ôï äéêáßùìá êõñéüôçôáò õðü ôïõò üñïõò êáé ôéò ðñïûðï-
èÝóåéò ôçò äéÜôáîçò ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 33.

5. ¼óïé Ý÷ïõí Üäåéá éäéùôéêÞò óõëëïãÞò áñ÷áßùí êáôÜ
ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ê.Í. 5351/1932 ìðïñïýí íá æçôÞóïõí íá
áíáãíùñéóôïýí ùò óõëëÝêôåò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ. Ïé áéôïýíôåò áíáãíùñßæïíôáé ùò
óõëëÝêôåò åêôüò åÜí óõíôñÝ÷ïõí ôá êùëýìáôá ôçò ðáñá-
ãñÜöïõ 1 Þ ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 31. Ìå ôçí á-
ðüöáóç áíáãíþñéóçò ïñßæïíôáé ôá áíáãêáßá ìÝôñá, ôá ï-
ðïßá ïöåßëåé ï óõëëÝêôçò íá ëÜâåé, ãéá ôç öýëáîç êáé äéá-
ôÞñçóç ôùí áíôéêåéìÝíùí ôçò óõëëïãÞò ôï áñãüôåñï
ìÝóá óå ðñïèåóìßá äåêáïêôþ (18) ìçíþí áðü ôçí áíá-
ãíþñéóç. ÌåôÜ ôçí ðáñÝëåõóç äåêáïêôþ (18) ìçíþí áðü
ôç äçìïóßåõóç ôïõ íüìïõ áõôïý, ëÞãåé áõôïäßêáéá ç é-
ó÷ýò áäåéþí éäéùôéêÞò óõëëïãÞò áñ÷áßùí ðïõ Ý÷ïõí ÷ï-
ñçãçèåß êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ê.Í. 5351/1932, åêôüò åÜí
åêêñåìåß áßôçóç áíáãíþñéóçò ùò óõëëÝêôç êáôÜ ôç äéÜ-
ôáîç ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ.

6. ¼óïé Ý÷ïõí Üäåéá åìðïñßáò áñ÷áßùí êáôÜ ôéò äéáôÜ-
îåéò ôïõ Ê.Í. 5351/1932, áí åðéèõìïýí íá áóêïýí ôç äñá-
óôçñéüôçôá ôïõ áñ÷áéïðþëç, ïöåßëïõí íá æçôÞóïõí ôç
÷ïñÞãçóç ôçò ó÷åôéêÞò Üäåéáò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ, ìÝóá óå ðñïèåóìßá äåêáïêôþ (18)
ìçíþí áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôïõ. ÌåôÜ ôçí ðáñÝëåõóç ôçò
ðñïèåóìßáò áõôÞò, ëÞãåé áõôïäßêáéá ç éó÷ýò áäåéþí å-
ìðïñßáò áñ÷áßùí ðïõ Ý÷ïõí ÷ïñçãçèåß êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ Ê.Í. 5351/1932, åêôüò åÜí åêêñåìåß áßôçóç ãéá ôç ÷ï-
ñÞãçóç Üäåéáò áñ÷áéïðþëç êáôÜ ôç äéÜôáîç ôïõ ðñïç-
ãïýìåíïõ åäáößïõ.

7. Ï äéåõèýíùí óõóôçìáôéêÞ áíáóêáöÞ ðïõ âñßóêåôáé
óå åîÝëéîç õðï÷ñåïýôáé íá êáôáèÝôåé ðñïò äçìïóßåõóç
áñ÷éêÞ ðáñïõóßáóç åíôüò äýï (2) åôþí áðü ôç äçìïóßåõ-
óç ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ. ÅÜí ç áíáóêáöÞ Ý÷åé ðåñáôùèåß,
ï äéåõèýíùí Ý÷åé ôçí õðï÷ñÝùóç íá êáôáèÝóåé ôçí ôåëéêÞ
äçìïóßåõóç åíôüò ðåíôáåôßáò áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ
ðáñüíôïò íüìïõ. 

8. Ôá ëåéôïõñãïýíôá, êáôÜ ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðá-
ñüíôïò íüìïõ, ìïõóåßá, ôá ïðïßá Ý÷ïõí éäñõèåß ìå íüìï,
ëïãßæïíôáé ùò áíáãíùñéóìÝíá êáôÜ ôçí Ýííïéá ôùí äéáôÜ-
îåùí ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 45. Ïöåßëïõí üìùò
íá ðñïóáñìïóèïýí óôéò ñõèìßóåéò ôïõ Üñèñïõ áõôïý êáé
ôùí êáíïíéóôéêþí ðñÜîåùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óå áõôü,
ìÝóá óå ðñïèåóìßá ðïõ êáèïñßæåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õ-
ðïõñãïý Ðïëéôéóìïý. 

9. Ïé õöéóôÜìåíåò íüìéìá ëåéôïõñãïýóåò åîïñõêôéêÝò
äñáóôçñéüôçôåò ìåôáëëåßùí Þ ëáôïìåßùí ìåôÜ ôçí éó÷ý
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ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ óõíå÷ßæïõí íïìßìùò ôç ëåéôïõñãßá
ôïõò ìÝ÷ñé ôç ëÞîç ôçò ó÷åôéêÞò Üäåéáò, ç ïðïßá ìðïñåß
ìåôÜ íá áíáíåùèåß.

10. ÐïëéôéóôéêÜ áãáèÜ ðïõ Ý÷ïõí ÷áñáêôçñéóèåß ùò
ðñïóôáôåõüìåíá óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðñïúó÷ý-
ïõóáò íïìïèåóßáò ðñïóôáôåýïíôáé óôï åîÞò êáôÜ ôéò äéá-
ôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ. ÐïëéôéóôéêÜ áãáèÜ ðïõ Ý÷ïõí
Þäç ÷áñáêôçñéóèåß êáôÜ êáôçãïñßåò ÷áñáêôçñßæïíôáé åê
íÝïõ óýìöùíá ìå ôç äéáäéêáóßá êáé õðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò
ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ.
¸ùò ôüôå ðñïóôáôåýïíôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ
ðáñüíôïò íüìïõ ðïõ åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò.

11. Ç ÷ñçìáôéêÞ áîßá êéíçôþí ìíçìåßùí êáèïñßæåôáé áðü
ôñéìåëÞ åðéôñïðÞ åéäéêþí åðéóôçìüíùí, ðïõ óõíéóôÜôáé ìå
áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõìâïõ-
ëßïõ. ÅÜí ï éäéþôçò äåí áðïäå÷èåß ôçí ôéìÞ ðïõ êáèïñßæå-
ôáé áðü ôçí ðáñáðÜíù åðéôñïðÞ, óõíéóôÜôáé åðéôñïðÞ á-
ðïôåëïýìåíç áðü Ýíáí åéäéêü åðéóôÞìïíá åêðñüóùðï ôïõ
éäéþôç, Ýíáí ðñïúóôÜìåíï õðçñåóéáêÞò ìïíÜäáò ôïõ Õ-
ðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý Þ Ýíáí äéåõèõíôÞ ìïõóåßïõ ïñéæü-
ìåíï áðü ôïí Õðïõñãü Ðïëéôéóìïý êáé Ýíáí åéäéêü åðéóôÞ-
ìïíá ðïõ ïñßæåôáé áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ.

12. ÐñïêåéìÝíïõ ðåñß áêéíÞôùí Þ åêôÜóåùí ðïëëáðëþò
÷áñáêôçñéóìÝíùí õðåñéó÷ýïõí ïé äéáôÜîåéò ôïõ ðáñü-
íôïò íüìïõ, åöüóïí ðñüêåéôáé ãéá ìíçìåßá, áñ÷áéïëïãé-
êïýò ÷þñïõò Þ éóôïñéêïýò ôüðïõò. 

13. ÊçñõãìÝíïé Ýùò ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ íüìïõ áõ-
ôïý áñ÷áéïëïãéêïß ÷þñïé ðïõ äåí Ý÷ïõí ïñéïèåôçèåß óýì-
öùíá ìå ôïõò üñïõò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 12,
ïñéïèåôïýíôáé ïñéóôéêÜ åíôüò ôñéåôßáò áðü áõôÞí, óôï
ðëáßóéï ðñïãñÜììáôïò ðïõ êáôáñôßæåôáé ìå áðüöáóç
ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ Óõì-
âïõëßïõ. ÐñïêåéìÝíïõ ãéá åíÜëéïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þ-
ñïõò ç ðáñáðÜíù ðñïèåóìßá åßíáé äéðëÜóéá. 

14. ¼ðïõ óôïí ðáñüíôá íüìï êáé ãåíéêüôåñá óôç íïìï-
èåóßá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò
ðñïâëÝðåôáé:

á) üôé áðáéôåßôáé Üäåéá Þ Ýãêñéóç ôçò áñìüäéáò õðçñå-
óßáò Þ ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý ãéá ôçí åêôÝëåóç åñãá-
óßáò Þ ãéá ôç äéåíÝñãåéá ïðïéáóäÞðïôå Üëëçò ðñÜîçò, 

Þ â) üôé áðáãïñåýåôáé Þ åðéâÜëëåôáé ç äéåíÝñãåéá åñãá-
óéþí Þ ïðïéáóäÞðïôå Üëëçò ðñÜîçò åßôå åê ôïõ íüìïõ åß-
ôå åðåéäÞ áõôü ðñïâëÝðåôáé óå ðñÜîç ôçò Õðçñåóßáò Þ
ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý,

Þ ã) üôé åðÝñ÷ïíôáé óõãêåêñéìÝíåò Ýííïìåò óõíÝðåéåò
ëüãù ôçò ðáñáâßáóçò äéáôÜîåùí, ìðïñïýí íá åêäßäïíôáé
ðñïóùñéíþò ìåí óÞìáôá ïñéóôéêþò äå ðñùôüêïëëá ìå ôá
ïðïßá äéáðéóôþíåôáé ç ðëÞñùóç ôùí ðñïûðïèÝóåùí áðü
ôéò ïðïßåò áðïññÝïõí ïé Ýííïìåò óõíÝðåéåò ðïõ ðñïâëÝ-
ðïíôáé áðü ôï íüìï Þ ôéò äõíÜìåé áõôïý åêäéäüìåíåò áôï-
ìéêÝò Þ êáíïíéóôéêÝò ðñÜîåéò, éäßùò ç äéáêïðÞ åñãáóéþí, ç
åãêáôÜóôáóç åñãïëÜâùí Þ óõíåñãåßùí ãéá ôç äéåíÝñãåéá
åñãáóéþí, ç åðéâïëÞ áðïæçìßùóçò Þ ôÝëïõò, ç áðïâïëÞ á-
ðü áêßíçôï, ç êáôÜó÷åóç êéíçôïý Þ áêéíÞôïõ ìíçìåßïõ. Ôá
óÞìáôá êáé ôá ðñùôüêïëëá áõôÜ åêäßäïíôáé áðü ôïí Õ-
ðïõñãü Ðïëéôéóìïý, ï ïðïßïò ìðïñåß íá åîïõóéïäïôåß ó÷å-
ôéêÜ ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá Þ õðáëëÞëïõò ôïõ Õðïõñãåßïõ
Ðïëéôéóìïý. Ïé áóôõíïìéêÝò áñ÷Ýò êáé êÜèå Üëëç äçìüóéá
áñ÷Þ Þ áñ÷Þ ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò õðï÷ñåïýíôáé íá
ðáñÜó÷ïõí êÜèå áíáãêáßá óõíäñïìÞ ãéá ôçí åêôÝëåóç
ôùí óçìÜôùí êáé ôùí äéïéêçôéêþí ðñùôïêüëëùí ôçò ðá-
ñïýóáò ðáñáãñÜöïõ. Ãéá ôçí åðßäïóç êáé ôçí åêôÝëåóç
ôùí ðáñáðÜíù óçìÜôùí êáé ðñùôïêüëëùí åöáñìüæïíôáé

áíáëüãùò ïé äéáôÜîåéò ôïõ ôÝôáñôïõ êáé ôïõ ðÝìðôïõ åäá-
ößïõ ôçò ðåñßðôùóçò â´, ôçò ðáñáãñÜöïõ 9 ôïõ Üñèñïõ 7
ôïõ Í. 2557/1997, üðùò éó÷ýåé. 

15. Ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç
ôïõ Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ïñßæïíôáé ïé ðñüóèåôåò äéïé-
êçôéêÝò êõñþóåéò ïé ïðïßåò åðéâÜëëïíôáé ãéá ðñÜîåéò Þ
ðáñáëåßøåéò ðïõ åßíáé áíôßèåôåò ðñïò ôéò äéáôÜîåéò ôïõ
ðáñüíôïò íüìïõ Þ ôùí êáíïíéóôéêþí ðñÜîåùí ïé ïðïßåò Ý-
÷ïõí åêäïèåß êáô' åîïõóéïäüôçóÞ ôïõ.

16. Ç áíþíõìç åôáéñåßá ôçò ðáñáãñÜöïõ 2á ôïõ Üñ-
èñïõ 6 ôïõ Í. 2557/1997 (ÖÅÊ 271 Á´) ç ïðïßá ðñïóôÝèç-
êå ìå ôç äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ Í.
2819/2000 (ÖÅÊ 84 Á´) ìåôáâÜëëåé ôçí åðùíõìßá ôçò áðü
"Áíþíõìç Åôáéñåßá ÐñïâïëÞò ÅëëçíéêÞò ÐïëéôéóôéêÞò
ÊëçñïíïìéÜò Á.Å." óå "Ïñãáíéóìüò ÐñïâïëÞò Åëëçíéêïý
Ðïëéôéóìïý Á.Å. (Ï.Ð.Å.Ð. Á.Å.)".

17. Óôï ôÝëïò ôçò ðåñßðôùóçò æ´ ôçò ðáñáãñÜöïõ 2á ôïõ
Üñèñïõ 6 ôïõ Í. 2557/1997 (ÖÅÊ 271 Á´), ç ïðïßá ðñïóôÝ-
èçêå ìå ôç äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ
Í. 2819/2000 (ÖÅÊ 84 Á´), ðñïóôßèåôáé åäÜöéï ùò åîÞò: 

"¼óïí áöïñÜ ôéò äñÜóåéò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí Ðïëéôé-
óôéêÞ ÏëõìðéÜäá êáé ôçí ðñïâïëÞ ôïõ ðïëéôéóìïý ôçò ÷þ-
ñáò, ç åôáéñåßá ìðïñåß íá åíåñãåß êáé ìç êåñäïóêïðéêÜ.".

ÔÅËÉÊÅÓ ÄÉÁÔÁÎÅÉÓ

¢ñèñï 74

Êùäéêïðïßçóç ôçò íïìïèåóßáò

Må ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, ìðïñåß íá êùäéêïðïéåßôáé óôï óý-
íïëü ôçò ç íïìïèåóßá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò ðïëéôéóôéêÞò
êëçñïíïìéÜò, íá áëëÜæåé ç óåéñÜ êáé ç áñßèìçóç ôùí äéá-
ôÜîåùí, íá óõíåíþíïíôáé ïìïåéäåßò äéáôÜîåéò êáé åí ãÝíåé
íá åðÝñ÷åôáé êÜèå ôñïðïðïßçóç áíáãêáßá ãéá ôç äéïéêçôé-
êÞ êùäéêïðïßçóç áõôÞò. 

¢ñèñï 75

Ç éó÷ýò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ áñ÷ßæåé áðü ôç äçìïóßåõ-
óÞ ôïõ óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò, åêôüò åÜí ïñß-
æåôáé äéáöïñåôéêÜ óôéò åðß ìÝñïõò äéáôÜîåéò. ÊÜèå äéÜôá-
îç íüìïõ áíôßèåôç ðñïò ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò íü-
ìïõ êáôáñãåßôáé.

ÐáñáããÝëëïìå ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò óôçí Å-
öçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò êáé ôçí åêôÝëåóÞ ôïõ ùò íü-
ìïõ ôïõ ÊñÜôïõò.

ÁèÞíá, 28 Éïõíßïõ 2002 

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
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Â. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ Ö. ÐÅÔÓÁËÍÉÊÏÓ

ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ

Å. ÂÅÍÉÆÅËÏÓ

ÈåùñÞèçêå êáé ôÝèçêå ç ÌåãÜëç Óöñáãßäá ôïõ ÊñÜôïõò

ÁèÞíá, 28 Éïõíßïõ 2002 
Ï ÅÐÉ ÔÇÓ ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇÓ ÕÐÏÕÑÃÏÓ

Ö. ÐÅÔÓÁËÍÉÊÏÓ

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 3029



3030 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
� Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 40 óåëßäåò 1  euro.
� Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 40 óåëßäåò êáé ðÜíù ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé êáôÜ 0,05 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí óåëßäá.

Óå ìïñöÞ CD:

Ç ôéìÞ ðþëçóçò ôïõ Ôåý÷ïõò Á.Å. & Å.Ð.Å. óå ìïñöÞ CD - rom ãéá äçìïóéåýìáôá ìåôÜ ôï 1994 êáèïñßæåôáé óå 30 euro áíÜ ôåìÜ÷éï,
ýóôåñá áðü ó÷åôéêÞ ðáñáããåëßá.
Ç ôéìÞ äéÜèåóçò öùôïáíôéãñÜöùí ÖÅÊ 0,15 euro áíÜ óåëßäá

ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: www.et.gr

e-mail: webmaster @ et.gr

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ ðïõ äßíïõí áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) ôï ïðïßï ìå ôç öñïíôßäá ôïõ
åíäéáöåñïìÝíïõ ðñÝðåé íá óôÝëíåôáé óôçí Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí

ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ.
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò

óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá ÷ñüíï, ðïõ áñ÷ßæåé ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ êáé ëÞãåé ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ ôïõ ßäéïõ ÷ñüíïõ. 

Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôïí ÖåâñïõÜñéï êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Ôåý÷ïò Ê.Á.Å. Ðñïûðïëïãéóìïý Ê.Á.Å. ÔÁÐÅÔ Ê.Á.Å. Ðñïûðïëïãéóìïý Ê.Á.Å. ÔÁÐÅÔ 
2531 3512 2531 3512
euro euro euro euro

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 205 10,25 176 8,80
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 293 14,65 205 10,25
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 59 2,95 ÄÙÑÅÁÍ - -
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 293 14,65 147 7,35
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 147 7,35 88 4,40
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 59 2,95 ÄÙÑÅÁÍ - -
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 30 1,50 ÄÙÑÅÁÍ - -
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 59 2,95 30 1,50
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) ÄÙÑÅÁÍ - ÄÙÑÅÁÍ - -
Ðñïêçñýîåùí Á.Ó.Å.Ð. ÄÙÑÅÁÍ - ÄÙÑÅÁÍ - -
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.054 102,70 587 29,35
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 205 10,25 88 4,40
A´, Â´ êáé Ä´ 352 17,60
Ôï êüóôïò ãéá ôçí åôÞóéá óõíäñïìÞ óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ ãéá ôá ðñïçãïýìåíá Ýôç ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôÞóéáò 
óõíäñïìÞò ôïõ Ýôïõò 2002 êáôÜ 6 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé êáôÜ ôåý÷ïò

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 - Ô.Ê. 54100 (0310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Ãïýíáñç êáé Åèí. Áíôßóôáóçò

Ô.Ê. 185 31 010 4135 228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 - Ô.Ê. 262 23 (0610) 638 109 -110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï Ô.Ê. 450 44 (06510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 Ô.Ê. 691 00 (05310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï Ô.Ê. 411 10 (0410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 Ô.Ê. 491 00 (06610) 89 127 / 89 120
ÇÑÁÊËÅÉÏ - Ðë. Åëåõèåñßáò 1, Ô.Ê. 711 10 (0810) 396 223
ËÅÓÂÏÓ - Ðë. Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 

Ô.Ê. 811 00 MõôéëÞíç (02510) 46 888 / 47 533

ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÄÇÌÏÓÉÅÕÌÁÔÙÍ Ö.Å.Ê.: Ôçë. 1464
Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å.: 010 5225 761 - 010  5230 841           Ðëçñïöïñßåò ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 010 5225 713 - 010 5249 547

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÔéìÝò óå

ÅURO
Á.Å. & Å.Ð.Å. Ìçíéáßï 60
Á´ êáé Â´ 3ìçíéáßï 75
Á´, Â´ êáé Ä´ 3ìçíéáßï 90
A~ ÅôÞóéï 180
B~ ÅôÞóéï 210
Ã ÅôÞóéï 60
Ä´ ÅôÞóéï 150
ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 75

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÔéìÝò óå

ÅURO
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí 
êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) ÅôÞóéï 75
Íïìéêþí Ðñïóþðùí 
Äçìïóßïõ Äéêáßïõ (Í.Ð.Ä.Ä.) ÅôÞóéï 75
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé
Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÅôÞóéï 75
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 75
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 75



*01000591504940036*









































































Y.A. 38639/2017 (ΦΕΚ Β΄1334/21.9.2005) 
 
Καθορισµός µέτρων και όρων για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικά 
τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/18" για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς 
τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της 
οδηγίας 90/220/ΕΟΚ" του Συµβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων". 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 

 
 Έχοντας υπόψη: 
 
 1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 28 και 29 του ν. 
1650/1986" για την προστασία του περιβάλλοντος" (Α΄ 160). 
 
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1473/1984, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 42 του ν. 2214/1994 (Α΄ 75). 
 
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2077/1992 "Κύρωση Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση" (Α΄ 136), και τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 του ν. 
1338/1983 "Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου" (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε µε 
το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 Συµµετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα 
αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π." 
(Α΄ 70), και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101). 
 
 3. Τις διατάξεις του ν. 2741/1999 "Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων και άλλες 
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις" 
(Α΄ 199). 
 
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 1) και του άρθρου 24 του ν. 1558/1985 
"Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α΄ 137) και των άρθρων 9 και 13 του 
π.δ/τος 473/ 1985 "Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των 
Υπουργείων" (Α΄ 157). 
 
 5. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 "Ίδρυση νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης- 
Τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και 
άλλες διατάξεις" (Α΄ 90) όπως συµπληρώθηκε µε το ν. 2240/1994 "Συµπλήρωση 
διατάξεων για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.α." (Α΄ 153) και κωδικοποιήθηκε σε 
ενιαίο κείµενο µε το π.δ. 30/1996 "Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης" (Α΄ 21). 
 
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 (παρ. 10) του ν. 2242/1994 "Πολεοδόµηση 
περιοχών δεύτερης κατοικίας και ζώνες οικιστικού ελέγχου, προστασία φυσικού και 
δοµηµένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (Α΄ 162), όπως συµπληρώθηκαν µε 
το άρθρο 4 (παρ. 3) του ν. 2508/1997 "Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων 
και οικισµών της χώρας και άλλες διατάξεις". 
 
 7. Τις διατάξεις του ν. 3233/2004 "Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για 
τη Βιοασφάλεια στη Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα" (Α΄ 51). 
 



 8. Τις διατάξεις της υπ αριθµ. 11642/1943/2002 κοινή υπουργική απόφαση 
"Καθορισµός µέτρων και όρων για την περιορισµένη χρήση γενετικά 
τροποποιηµένων οργανισµών" (Β΄ 831). 
 
 9. Την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
12 Μαρτίου 2001 "για την σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων 
οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 106/17.04.2001)". 
 
 10. Τον κανονισµό (ΕΚ) 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003"για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα 
και ζωοτροφές" (ΕΕ L268/18.10.2003). 
 
 11. Τον κανονισµό (ΕΚ) 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 "σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την 
επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα 
τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους 
οργανισµούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18" (ΕΕ L268/18.10. 
2003). 
 
 12. Την απόφαση της Επιτροπής 2002/623/ΕΚ της 24ης Ιουλίου 2002 "µε την 
οποία καθορίζονται τα σηµειώµατα προσανατολισµού που συµπληρώνουν το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2001/18 για την σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς 
τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 
90/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L200/30.7.2002). 
 
 13. Την απόφαση της Επιτροπής 2002/811/ΕΚ της 3ης Οκτωβρίου 2002 "για τον 
καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών που θα συµπληρώσουν το παράρτηµα VII 
της οδηγίας 2001/18 για την σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων 
οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L280/18.10.2002). 
 
 14. Την απόφαση της Επιτροπής 2002/812/ΕΚ της 3ης Οκτωβρίου 2002 "σχετικά 
µε την καθιέρωση βάσει της οδηγίας 2001/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου ενός συγκεντρωτικού εντύπου κοινοποίησης της εµπορίας 
γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών είτε ως τέτοιων είτε ως συστατικών άλλων 
προϊόντων" (ΕΕ L280/18.10.2002). 
 
 15. Την απόφαση της Επιτροπής 2002/813/ΕΚ της 3ης Οκτωβρίου 2002 "σχετικά 
µε την καθιέρωση βάσει της οδηγίας 2001/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου ενός συγκεντρωτικού εντύπου κοινοποίησης της σκόπιµης 
ελευθέρωσης γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον για σκοπούς 
άλλους πλην της εµπορίας" (ΕΕ L280/18.10.2002). 
 
 16. Την απόφαση της Επιτροπής 2003/701/ΕΚ της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 
"σχετικά µε τον καθορισµό σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της µορφής παρουσίασης των αποτελεσµάτων 
της σκόπιµης ελευθέρωσης γενετικώς τροποποιηµένων ανωτέρων φυτών στο 
περιβάλλον για σκοπούς διαφορετικούς από τη διάθεση στην αγορά" (ΕΕ 
L254/8.10.2003). 
 
 17. Την απόφαση 93/584/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 1993 των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" περί των κριτηρίων εφαρµογής απλουστευµένων 
διαδικασιών για σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων φυτών στο 
περιβάλλον βάσει του άρθρου την Απόφαση 93/584/ Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου της 
22ας Οκτωβρίου 1993 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" περί των κριτηρίων 
εφαρµογής απλουστευµένων διαδικασιών για σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς 
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τροποποιηµένων φυτών στο περιβάλλον βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 5 της 
οδηγίας 90/220/ΕΟΚ" (L 279/42/12.11.1993). 
 
 18. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
"Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα". 
 
 19. Τις διατάξεις της υπ' αριθµ. 59388/3363/1988 κοινής υπουργικής απόφασης 
"Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών 
προστίµων του άρθρου 30 του ν. 1650/1986" (Φ.Ε.Κ. Β΄ 638). 
 
 20. Την υπ' αριθµ. ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/6139/2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµ. ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµ. ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης" (Β΄ 527). 
 
 21. Την υπ' αριθµ. 14650/∆ΙΟΣ 85/2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών" (Β΄ 519). 
 
 22. Την υπ' αριθµ. 27304/2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης" (Β΄ 517). 
 
 23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να 
καθορισθεί και θα καλυφθεί είτε αµιγώς από εθνικούς πόρους είτε µέσω των 
συγχρηµατοδοτούµενων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραµµάτων στο πλαίσιο 
των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες αυτές από τα 
αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράµµατα, αποφασίζουµε: 
                                                                  
    
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Γενικές διατάξεις 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

 
Σκοπός της παρούσας είναι η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 8, 10, 12, 15 
και 20 του ν. 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (Α΄ 160), "για 
την προστασία του περιβάλλοντος" και συγχρόνως η συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
12 Μαρτίου 2001 "Για την σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων 
οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" που έχει δηµοσιευθεί στην Ελληνική 
γλώσσα στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.L 
106/17.4.2001), ώστε µε τον καθορισµό και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων να 
διασφαλίζεται η υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον: 
 α) κατά τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών 
(Γ.Τ.Ο.) στο περιβάλλον για σκοπούς διαφορετικούς από τη διάθεση στην αγορά, 
 β) κατά τη διάθεση στην αγορά γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών 
(Γ.Τ.Ο.) ως προϊόντων ή ως συστατικό προϊόντων 
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Άρθρο 2 
Ορισµοί 

 
 Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως: 
 
 1. "οργανισµός": κάθε βιολογική οντότητα ικανή προς αναπαραγωγή ή προς 
µεταφορά γενετικού υλικού 
 
 2. "γενετικώς τροποποιηµένος οργανισµός (Γ.Τ.O.)": οργανισµός, εξαιρουµένων 
των ανθρώπινων όντων, του οποίου το γενετικό υλικό έχει τροποποιηθεί κατά 
τρόπο που δεν συµβαίνει φυσιολογικά µε τη σύζευξη ή/και το φυσιολογικό 
ανασυνδυασµό. 
Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό: 
 α) η γενετική τροποποίηση επιτυγχάνεται τουλάχιστον µε τη χρησιµοποίηση 
των τεχνικών του παραρτήµατος ΙΑ, µέρος 1, 
 β) οι τεχνικές του παραρτήµατος ΙΑ, µέρος 2 δεν θεωρείται ότι οδηγούν σε 
γενετική τροποποίηση· 
 
 3. "σκόπιµη ελευθέρωση": οποιαδήποτε σκόπιµη εισαγωγή ενός Γ.Τ.Ο. ή ενός 
συνδυασµού Γ.Τ.Ο. στο περιβάλλον, κατά την οποία δεν χρησιµοποιούνται ειδικά 
µέτρα αποµόνωσης προκειµένου να περιορίζεται η επαφή τους µε τον ευρύτερο 
πληθυσµό και το περιβάλλον και να παρέχεται υψηλό επίπεδο προστασίας· 
 
 4. "διάθεση στην αγορά": η διάθεση σε τρίτους, είτε επί πληρωµή είτε δωρεάν. 
 Οι ακόλουθες ενέργειες δεν θεωρούνται ως διάθεση στην αγορά: 
 α) η διάθεση γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών για 
δραστηριότητες που διέπονται από την υπ αριθµ. 11642/1943/2002 κοινή 
υπουργική απόφαση, συµπεριλαµβανοµένων των συλλογών καλλιεργειών, 
 β) η διάθεση Γ.Τ.Ο., εκτός των µικροοργανισµών που αναφέρονται στο 
προηγούµενο εδάφιο (α), προς αποκλειστική χρήση για δραστηριότητες κατά τις 
οποίες χρησιµοποιούνται αυστηρά µέτρα αποµόνωσης προκειµένου να περιορίζεται 
η επαφή τους µε τον ευρύτερο πληθυσµό και το περιβάλλον και να παρέχεται 
υψηλό επίπεδο προστασίας. 
Τα µέτρα θα πρέπει να βασίζονται στις ίδιες αρχές περιορισµού που προβλέπονται 
στην υπ αριθµ. 11642/1943/2002 κοινή υπουργική απόφαση 
 γ) η διάθεση Γ.Τ.Ο. που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για 
σκόπιµες ελευθερώσεις οι οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του 
κεφαλαίου Β΄ της παρούσας απόφασης 
 
 5. "γνωστοποίηση": η υποβολή φακέλου µε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 17 της παρούσας απόφασης. 
 
 6. "γνωστοποιών" (ενδιαφερόµενος): το πρόσωπο που υποβάλλει την 
γνωστοποίηση. 
 
 7. "προϊόν": παρασκεύασµα το οποίο διατίθεται στην αγορά και το οποίο 
αποτελείται ή περιέχει Γ.Τ.Ο. ή συνδυασµό Γ.Τ.Ο.· 
 
 8. "εκτίµηση περιβαλλοντικού κινδύνου (Ε.Π.Κ.)": η διεξαγόµενη σύµφωνα µε το 
παράρτηµα ΙΙ εκτίµηση των κινδύνων, άµεσων ή έµµεσων, ταχυφανών ή 
οψιφανών, που ενδέχεται να παρουσιάζει για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον η σκόπιµη ελευθέρωση ή η διάθεση στην αγορά Γ.Τ.Ο. 
 
 9. "κοινό": ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και οι φορείς 
(ενώσεις, οργανώσεις ή οµάδες αυτών) εκπροσώπησής τους. 
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 10. "αρµόδιες αρχές": οι αρχές που ορίζονται στα άρθρα 8 και 16 της παρούσας 
απόφασης. 
 
 

Άρθρο 3 
Πεδίο εφαρµογής-Εξαιρέσεις 

 
 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται σε όλους τους γενετικά τροποποιηµένους 
οργανισµούς όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (παραγ. 2) της παρούσας απόφασης. 
 
 2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται: 
 α) σε περιπτώσεις οργανισµών που προκύπτουν µε τις τεχνικές/ µεθόδους 
γενετικής τροποποίησης που παράγουν µικροοργανισµούς, µε την προϋπόθεση ότι 
δεν συνεπάγονται τη χρήση µορίων ανασυνδυασµένου DNA ή γενετικώς 
τροποποιηµένων οργανισµών εκτός αυτών που παράγονται µε µία ή περισσότερες 
από τις τεχνικές/ µεθόδους της µεταλλαξιογένεσης, ή και της σύντηξης φυτικών 
κυττάρων (στην οποία συµπεριλαµβάνεται η σύντηξη πρωτοπλαστών) οργανισµών 
οι οποίοι µπορούν να ανταλλάξουν γενετικό υλικό µε παραδοσιακές µεθόδους 
διασταύρωσης. 
 β) Στη σιδηροδροµική, οδική, µέσω εσωτερικών πλωτών οδών, θαλάσσια ή 
αεροπορική µεταφορά γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ). 
 
 

Άρθρο 4 
Γενικές Υποχρεώσεις 

 
 1. Οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι 
αρνητικές επιπτώσεις για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον, που ενδέχεται να 
προκαλούνται από τη σκόπιµη ελευθέρωση ή τη διάθεση στην αγορά ΓΤΟ. 
 
 2. Για τη σκόπιµη ελευθέρωση ή τη διάθεση στην αγορά ΓΤΟ, απαιτείται σχετική 
έγκριση από την κατά περίπτωση αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των κεφαλαίων Β και Γ αντίστοιχα της παρούσας απόφασης και 
εφόσον διαπιστώνεται η ορθότητα της εκτίµησης του περιβαλλοντικού κινδύνου 
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. 
 
 3. Κάθε ενδιαφερόµενος πριν υποβάλλει την γνωστοποίηση που προβλέπεται κατά 
περίπτωση στα κεφάλαια Β και Γ της παρούσας, διενεργεί εκτίµηση, επιστηµονικά 
τεκµηριωµένη, του περιβαλλοντικού κινδύνου. Οι πληροφορίες που ενδέχεται να 
απαιτούνται για τη διενέργεια αυτής της εκτίµησης περιγράφονται στο παράρτηµα 
ΙΙ του άρθρου 35 της παρούσας απόφασης. 
 
 4. Κατά τη διενέργεια της εκτίµησης του περιβαλλοντικού κινδύνου λαµβάνονται 
ιδιαίτερα υπόψη οι ΓΤΟ που περιέχουν γονίδια ανθεκτικά σε αντιβιοτικά που 
χρησιµοποιούνται για ιατρική ή κτηνιατρική αγωγή, ώστε να εντοπίζονται και να 
εξαλείφονται σταδιακά τα γονίδια αυτά αντοχής στα αντιβιοτικά τα οποία ενδέχεται 
να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
Η σταδιακή αυτή εξάλειψη: α) για τους ΓΤΟ που διατίθενται στην αγορά σύµφωνα 
µε το Κεφάλαιο Γ έχει ολοκληρωθεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης ενώ β) για τους ΓΤΟ που εγκρίνονται σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Β, η 
προθεσµία για την ολοκλήρωσή της λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2008. 
 
 5. Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι 
οποίες µπορεί να προκαλούνται άµεσα ή έµµεσα µέσω µεταφοράς γενετικού υλικού 
από Γ.Τ. Ο. σε άλλους οργανισµούς πρέπει να εκτιµώνται µε ακρίβεια για κάθε 
µεµονωµένη περίπτωση. Η εκτίµηση αυτή διενεργείται σύµφωνα µε το παράρτηµα 
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ΙΙ του άρθρου 35, λαµβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανάλογα µε 
τη φύση του εισαχθέντος οργανισµού και του περιβάλλοντος υποδοχής. 
 
 6. Οι αρµόδιες αρχές που ορίζονται στα Κεφάλαια Β και Γ (άρθρα 8 και 16) 
διενεργούν τους αναγκαίους ελέγχους σύµφωνα µε το άρθρο 32 ώστε να 
διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 33, σε περίπτωση ελευθέρωσης ενός ή περισσοτέρων ΓΤΟ 
ή διάθεσής τους στην αγορά ως προϊόντων ή εντός προϊόντων για τα οποία δεν 
έχει χορηγηθεί έγκριση, οι ως άνω αρµόδιες αρχές, εξασφαλίζουν τη λήψη α) 
όλων των απαραίτητων µέτρων προκειµένου να τερµατισθεί η ελευθέρωση ή η 
διάθεση στην αγορά, β) εάν είναι αναγκαίο, µέτρων αποκατάστασης και 
ενηµέρωσης του κοινού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρµόδιων αρχών των 
κρατών µελών(Κ-Μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 7. Η αρµόδια αρχή που ορίζεται στο Κεφάλαιο Γ (άρθρο 16) της παρούσας 
απόφασης, διασφαλίζει τη δυνατότητα ανίχνευσης σε όλα τα στάδια νόµιµης 
διάθεσης στην αγορά ΓΤΟ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1830/2003/ΕΚ (ΕΕL 
268/24/2003). 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Σκόπιµη ελευθέρωση Γ.Τ.Ο. στο περιβάλλον για σκοπούς έρευνας και 
ανάπτυξης ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη διάθεση στην 

αγορά. 
 
  

Άρθρο 5 
Φαρµακευτικές ουσίες-Εξαιρέσεις 

 
 1. Το παρόν Κεφάλαιο (άρθρα 6 έως 15) δεν εφαρµόζεται στις φαρµακευτικές 
ουσίες και παρασκευάσµατα για ανθρώπινη χρήση που αποτελούνται από Γ.Τ.Ο. ή 
περιέχουν Γ.Τ.Ο. ή συνδυασµό αυτών, εφόσον η σκόπιµη ελευθέρωσή τους για 
οποιοδήποτε λόγο διαφορετικό από εκείνο της διάθεσης στην αγορά εγκρίνεται 
σύµφωνα µε άλλες διατάξεις τις εθνικής η κοινοτικής νοµοθεσίας οι οποίες 
προβλέπουν: 
 α) ειδική εκτίµηση του περιβαλλοντικού κινδύνου σύµφωνα µε το 
παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 35 της παρούσας απόφασης και βάσει του τύπου των 
πληροφοριών που ορίζονται στο παράρτηµα IΙΙ της παρούσας απόφασης, µε την 
επιφύλαξη πρόσθετων απαιτήσεων που προβλέπονται από την εν λόγω νοµοθεσία 
 β) ρητή έγκριση πριν από την ελευθέρωση· 
 γ) πρόγραµµα συστηµατικής παρακολούθησης σύµφωνα µε τα σχετικά 
τµήµατα του παραρτήµατος IΙΙ, µε στόχο τον εντοπισµό των συνεπειών του Γ.Τ.Ο. 
ή των Γ.Τ.Ο. στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον 
 δ) κατάλληλες απαιτήσεις σχετικά µε τη διαχείριση νέων πληροφοριών, 
πληροφοριών προς το κοινό, πληροφοριών για τα αποτελέσµατα των 
ελευθερώσεων και τις ανταλλαγές πληροφοριών τουλάχιστον ισοδύναµες µε 
εκείνες που περιέχονται στην παρούσα απόφαση και στα µέτρα που λαµβάνονται 
κατ' εφαρµογή της. 
 
 2. Η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου που εγκυµονούν οι ουσίες αυτές 
και τα παρασκευάσµατα διεξάγεται µε ευθύνη του Ελληνικού Οργανισµού 
Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) σε συνεργασία, όπου απαιτείται, µε τις κατά περίπτωση 
συναρµόδιες εθνικές ή Κοινοτικές αρχές. 
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 3. Οι διαδικασίες της ειδικής εκτίµησης του περιβαλλοντικού κινδύνου πρέπει να 
εξασφαλίζουν τη συµβατότητα και την αντιστοιχία µε τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης. 
 
 

Άρθρο 6 
Υποχρεώσεις ενδιαφεροµένων 

 
 1. Κάθε πρόσωπο που πρόκειται να προβεί σε σκόπιµη ελευθέρωση Γ.Τ.Ο. ή 
συνδυασµού Γ.Τ.Ο. στο περιβάλλον, πρέπει να είναι κάτοχος σχετικής έγκρισης η 
οποία χορηγείται σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 9 της 
παρούσας απόφασης. 
 
 2. Για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει φάκελο 
γνωστοποίησης στην αρµόδια αρχή του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. 
 
 3. Η γνωστοποίηση αυτή περιλαµβάνει: 
 α) τεχνικό φάκελο (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή), µε τον οποίο 
παρέχονται οι πληροφορίες του παραρτήµατος ΙΙΙ, οι οποίες απαιτούνται για την 
εκτίµηση του περιβαλλοντικού κινδύνου της σκόπιµης ελευθέρωσης ενός Γ.Τ.Ο. ή 
συνδυασµού Γ.Τ.Ο. και ιδίως: 

i) γενικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για το 
προσωπικό και την εκπαίδευση, 
 ii) πληροφορίες σχετικά µε τον ή τους Γ.Τ.Ο., 

iii) πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες ελευθέρωσης και το δυνητικό 
περιβάλλον υποδοχής, 

iv) πληροφορίες σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των Γ.Τ.Ο. και του 
περιβάλλοντος, 

v) σχέδιο συστηµατικής παρακολούθησης (monitoring), σύµφωνα µε τα 
σχετικά µέρη του παραρτήµατος ΙΙΙ, ώστε να εντοπίζονται οι επιπτώσεις του ή των 
Γ.Τ.Ο. στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον, 

vi) πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο, τα επανορθωτικά µέτρα, την 
επεξεργασία των αποβλήτων και τα σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, 
 vii) περίληψη των στοιχείων του φακέλου. 
  
 β) την επιστηµονικά τεκµηριωµένη εκτίµηση του περιβαλλοντικού κινδύνου 
και τα συµπεράσµατα που απαιτούνται στο παράρτηµα ΙΙ τµήµα ∆ καθώς και τυχόν 
σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές και ενδείξεις για τις επιστηµονικές µεθόδους 
που χρησιµοποιήθηκαν. 
 
 4. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αναφέρεται σε δεδοµένα ή σε αποτελέσµατα 
γνωστοποιήσεων που υποβλήθηκαν στο παρελθόν από άλλους γνωστοποιούντες, 
µε τον όρο ότι οι εν λόγω πληροφορίες, τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα δεν 
έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία έχουν 
εµπιστευτικό χαρακτήρα, πρέπει οι γνωστοποιούντες, να έχουν δώσει τη γραπτή 
συγκατάθεσή τους. Ο γνωστοποιών µπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε πρόσθετο 
στοιχείο. θεωρεί κατάλληλο ή του ζητηθεί από την αρµόδια αρχή. 
 

Άρθρο 7 
Παράβολα 

 
 Κάθε ενδιαφερόµενος κατά την υποβολή του φακέλου γνωστοποίησης στην 
αρµόδια αρχή, υποχρεούται στην καταβολή σχετικού παραβόλου υπέρ του 
∆ηµοσίου, το ποσό του οποίου καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) 
Ευρώ. Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Οικονοµίας και Οικονοµικών µετά από γνώµη της 
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επιτροπής του άρθρου 8 (παρ. 2). Το παράβολο αυτό εισπράττεται µόνο µε την 
έκδοση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου β και διατίθεται µέσω του Τακτικού 
Προϋπολογισµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., αποκλειστικά για τις δαπάνες αξιολόγησης των 
φακέλων και παρακολούθησης της τήρησης των όρων των εγκρίσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης. 
 
 

Άρθρο 8 
Αρµόδια Αρχή - Σύσταση επιτροπής 

 
 1. Αρµόδια αρχή για την παραλαβή και τη βεβαίωση παραλαβής της 
γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 6, καθώς και γενικά για την εφαρµογή 
των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, 
∆/νση Περ/κού Σχεδιασµού). Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  στo πλαίσιo των αρµοδιοτήτων 
του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, συντονίζει τα συναρµόδια Υπουργεία και 
φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων που 
απαιτούνται για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, ώστε να 
αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες για την δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. 
 
 2. Για την πραγµατοποίηση του συντονιστικού έργου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και την 
εναρµόνιση των πολιτικών που ασκούνται από τα συναρµόδια Υπουργεία κατά τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, συστήνεται πενταµελής επιτροπή η οποία 
αποτελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων ΠΕΧΩ∆Ε(1), Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων(1), Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας ή 
Ειδική επιτροπή σε θέµατα βιοτεχνολογίας του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και 
Τεχνολογίας) (1), Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(1) και έναν εκπρόσωπο του 
Γενικού Χηµείου του Κράτους. Στην επιτροπή είναι δυνατόν να συµµετέχουν, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο και: 
 
 α) εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργείων ή φορέων του 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, καθώς και 
 
 β) επιστήµονες που λόγω των εξειδικευµένων γνώσεων τους µπορούν να 
συνεισφέρουν στο έργο της επιτροπής. 
 
 2.1. Τα µέλη της Επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους προτείνονται από τους 
φορείς που εκπροσωπούν και ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε 
και Οικονοµικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η λειτουργία της επιτροπής 
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την πραγµατοποίηση του έργου της. 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩ∆Ε από το Τµήµα 
∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Στα µέλη της επιτροπής καταβάλλεται αµοιβή 
κατά τις κείµενες διατάξεις. 
 
 2.2. Η επιτροπή συγκαλείται στο ΥΠΕΧΩ∆Ε µε µέριµνα του Τµήµατος ∆ιαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης. 
 
 2.3. Η επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
 
 α) εισηγείται στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. την έγκριση ή την απόρριψη του φακέλου 
της γνωστοποίησης, για την πραγµατοποίηση ή µη της σκόπιµης ελευθέρωσης 
Γ.Τ.Ο., σύµφωνα µε το άρθρο 9 (παρ. 5) 
 
 β) γνωµοδοτεί: 
 

 8 



 β.1) για την εφαρµογή ειδικών (διαφοροποιηµένων) διαδικασιών έγκρισης για τη 
σκόπιµη ελευθέρωση, σύµφωνα µε το άρθρο 10. 
 
 β.2) για την τροποποίηση των συνθηκών σκόπιµης ελευθέρωσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 11. 
 
 β.3) για τις παρατηρήσεις που υποβάλει το ΥΠΕΧΩ∆Ε προς την Ευρ. Επιτροπή 
σύµφωνα µε το άρθρο 14 (παρ. 2)β.3) για την αναπροσαρµογή των παραβόλων 
που προβλέπονται στο άρθρο 7. 
 
 β.4) για κάθε θέµα που παραπέµπεται σ' αυτήν από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, 
σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης. 
 
 3. Μέσα σε (20) ηµέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κάθε 
συναρµόδιο Υπουργείο ή φορέας γνωστοποιεί εγγράφως στην ∆/νση Περ/κού 
Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., την ή τις αρµόδια (ες) υπηρεσία (ες) του καθώς και 
τον ή τους εκπρόσωπό(ους) του που κατά περίπτωση ανάλογα µε το εξεταζόµενο 
θέµα εµπλέκεται (ονται) στην διαδικασία έγκρισης της σκόπιµης ελευθέρωσης 
Γ.Τ.Ο. 
 
 
 

Άρθρο 9 
Όροι και διαδικασίες έγκρισης για τη σκόπιµη ελευθέρωση Γ.Τ.Ο 

 
 1. Η ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε, βεβαιώνει την 
ηµεροµηνία παραλαβής του φακέλου της γνωστοποίησης και αποστέλλει χωρίς 
καθυστέρηση αντίγραφα του φακέλου αυτού σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική µορφή 
στα µέλη της επιτροπής. 
 
 2. Η επιτροπή συγκαλείται µε µέριµνα του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβαλλοντικού. Σχεδιασµού µέσα σε 20 ηµέρες από 
την ηµεροµηνία παραλαβής του φακέλου της γνωστοποίησης. Χρέη γραµµατέα της 
Επιτροπής χωρίς δικαίωµα ψήφου εκτελεί υπάλληλος της ως άνω ∆ιεύθυνσης. 
 
 3. Η επιτροπή µέσα σε προθεσµία πενήντα (50) ηµερών από την παραλαβή του 
φακέλου της γνωστοποίησης υποχρεούται να εκπονήσει τεκµηριωµένη εισήγηση 
προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. επί του φακέλου της γνωστοποίησης. 
 
 4. Η εισήγηση της επιτροπής συνίσταται: 
 
 ί) στην αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου της γνωστοποίησης: 
 
 - ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των παρεχόµενων στοιχείων 
 
 - ως προς την αξιολόγηση των κινδύνων και την επάρκεια των µέτρων ασφάλειας 
 
 - ως προς την επάρκεια των µέτρων διαχείρισης των αποβλήτων σύµφωνα µε τις  
διατάξεις της κείµενης σχετικής νοµοθεσίας. 
 
 ίί) στην ενδεχόµενη επιβολή πρόσθετων όρων 
 
 5. H αρµόδια αρχή έχει την διακριτική ευχέρεια να δέχεται, µετά από γνώµη της 
επιτροπής, ότι γνωστοποιήσεις, που αφορούν τις ελευθερώσεις του ίδιου Γ.Τ.Ο. ή 
ενός συνδυασµού Γ.Τ.Ο. στον ίδιο ή σε διαφορετικούς τόπους για τον ίδιο σκοπό 
και εντός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος, µπορούν να σωρεύονται στον ίδιο 
φάκελο της γνωστοποίησης. 
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 6. Η επιτροπή µετά την αξιολόγηση του φακέλου της γνωστοποίησης εισηγείται 
στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε: 
 
 α) την έγκριση της γνωστοποίησης ενδεχοµένως µε την προϋπόθεση τήρησης 
συγκεκριµένων όρων που θα περιλαµβάνονται στην σχετική εισήγηση ώστε να 
πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης ή 
 
 β) την απόρριψη της γνωστοποίησης εφόσον διαπιστώνεται αιτιολογηµένα ότι η  
ελευθέρωση Γ.Τ.Ο. δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και θέτει σε 
κίνδυνο την δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. 
 
 7. Για την έγκριση ή την απόρριψη της γνωστοποίησης για την πραγµατοποίηση 
της σκόπιµης ελευθέρωσης ΓΤΟ εκδίδεται απόφαση του Υπουργού ΠΕ.Χ.Ω.∆.Ε. 
µετά από εισήγηση της επιτροπής. Σε περίπτωση απόρριψης η απόφαση του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. 
 
 8. Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης ή απόρριψης της γνωστοποίησης θα 
πρέπει η επιτροπή κατά την εκπόνηση της εισήγησής της: 
 
 α) να έχει εξετάσει τυχόν παρατηρήσεις άλλων κρατών µελών που έχουν 
διαβιβασθεί σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσας απόφασης και 
 
 β) να έχει λάβει υπόψη και να έχει συνεκτιµήσει τυχόν παρατηρήσεις του κοινού 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 της παρούσας απόφασης. 
 
 9. Όταν η αρµόδια αρχή ζητά νέες πληροφορίες και στοιχεία από τον 
ενδιαφερόµενο πρέπει να δικαιολογεί το αίτηµά της.  
 
10. Η αρµόδια αρχή µέσα σε προθεσµία ενενήντα (90) ηµερών από την 
ηµεροµηνία παραλαβής της γνωστοποίησης διαβιβάζει στον ενδιαφερόµενο την 
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε για την έγκριση ή απόρριψή της. 
 
 11. Κατά τον υπολογισµό της περιόδου των ενενήντα (90) ηµερών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 10, δεν λαµβάνονται υπόψη οι περίοδοι κατά τις 
οποίες η αρµόδια αρχή: 
 
 α) αναµένει περαιτέρω πληροφορίες που ζήτησε ενδεχοµένως από τον 
ενδιαφερόµενο ή 
 
 β) διεξάγει δηµόσια έρευνα ή διαβούλευση σύµφωνα µε το άρθρο 12. Η 
προαναφερθείσα δηµόσια έρευνα ή διαβούλευση δεν µπορεί να παρατείνει την 
προθεσµία που προβλέπεται στην παράγραφο 10. 
 
 12. H αρµόδια αρχή διασφαλίζει σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες 
υπηρεσίες των συναρµόδιων Υπουργείων, ότι δεν διατίθεται στην αγορά κανένα 
υλικό προερχόµενο από Γ.Τ.Ο. που έχουν ελευθερωθεί σκόπιµα σύµφωνα µε το 
κεφάλαιο Β΄, εκτός εάν ήδη διατίθεται σύµφωνα µε το κεφάλαιο Γ΄. 
                                                                 
 

Άρθρο 10 
Ειδικές διαδικασίες 

 
 1. Η αρµόδια αρχή µετά από γνώµη της επιτροπής µπορεί να υποβάλλει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτιολογηµένη πρόταση για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων 
διαδικασιών έγκρισης για τη σκόπιµη ελευθέρωση Γ.Τ.Ο., εφόσον έχει αποκτηθεί 
επαρκής πείρα σχετικά µε τις ελευθερώσεις ορισµένων Γ.Τ.Ο. σε ορισµένα 
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οικοσυστήµατα και εφόσον οι εν λόγω Γ.Τ.Ο. πληρούν τα κριτήρια του 
παραρτήµατος V του άρθρου 35 της παρούσας απόφασης. 
 
 Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα 
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 2, 3 και 4) 
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 
 
 2. Στην ως άνω απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπεται ότι, ο 
γνωστοποιών µπορεί να πραγµατοποιήσει την ελευθέρωση µόνον όταν λάβει την 
προβλεπόµενη στο άρθρο 9 σχετική έγκριση. Ο γνωστοποιών πραγµατοποιεί την 
ελευθέρωση σύµφωνα µε τους τυχόν όρους που προβλέπονται στη έγκριση αυτή. 
 
 3. Η προαναφερόµενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µπορεί να προβλέπει 
ότι οι ελευθερώσεις ενός Γ.Τ.Ο. ή συνδυασµού Γ.Τ.Ο. στον ίδιο τόπο ή σε 
διαφορετικούς τόπους, για τον ίδιο σκοπό και εντός καθορισµένου χρονικού 
διαστήµατος, µπορούν να γνωστοποιούνται µε µία µόνο γνωστοποίηση. 
 
 4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 3, εξακολουθεί να εφαρµόζεται η 
απόφαση 94/730/ΕΚ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη θέσπιση απλοποιηµένων 
διαδικασιών σχετικά µε την σκόπιµη ελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικώς 
τροποποιηµένων φυτών. (ΕΕL 292, 12.11.1994). 
 
 5. Εφόσον η αρµόδια αρχή αποφασίζει µετά από γνώµη της επιτροπής να κάνει 
χρήση ή µη της διαδικασίας που θεσπίζεται µε την προαναφερόµενη Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενηµερώνει σχετικά την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
 

Άρθρο 11 
Τροποποιήσεις - Νέες πληροφορίες 

 
 
1. Σε περίπτωση που µετά τη χορήγηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 9 έγκρισης, 
επέλθει τροποποίηση ή ακούσια αλλαγή της σκόπιµης ελευθέρωσης ενός Γ.Τ.Ο. ή 
συνδυασµού Γ.Τ.Ο., που θα µπορούσε να έχει επιπτώσεις όσον αφορά κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ή εάν ανακύψουν νέες πληροφορίες 
σχετικά µε τους κινδύνους αυτούς, είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο η 
γνωστοποίηση βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης από την επιτροπή είτε µετά την 
χορήγηση της ως άνω έγκρισης, ο ενδιαφερόµενος οφείλει άµεσα: 
 
 α) να λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος· 
 
 β) να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση ή µόλις 
γίνει γνωστή η ακούσια αλλαγή ή µόλις καταστούν διαθέσιµες νέες πληροφορίες· 
 
 γ) να αναθεωρεί τα µέτρα που ορίζονται στη γνωστοποίηση και να τα κοινοποιεί 
στην αρµόδια αρχή προκειµένου να γίνει σχετική αναθεώρηση της χορηγηθείσας 
έγκρισης. 
 
 2. Εάν περιέλθουν σε γνώση της αρµόδιας αρχής πληροφορίες, που σχετίζονται µε 
τις περιστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και θα µπορούσαν να έχουν 
σηµαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, η αρµόδια αρχή αξιολογεί τις πληροφορίες αυτές µετά από γνώµη της 
επιτροπής και τις δηµοσιοποιεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 12 της παρούσας. 
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Στη περίπτωση αυτή είναι δυνατόν, µε απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που 
εκδίδεται µετά από γνώµη της επιτροπής, να υποχρεωθεί ο ενδιαφερόµενος να 
τροποποιήσει τις συνθήκες σκόπιµης ελευθέρωσης, να την αναστείλει ή να την 
παύσει. Η ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού ενηµερώνει σχετικά το κοινό µε τη 
διαδικασία του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης. 
 
 

Άρθρο 12 
∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης µε το κοινό 

 
 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 28, η Γενική ∆/νση 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ζητά τη γνώµη του άµεσα ενδιαφερόµενου κοινού 
και, όπου κρίνεται σκόπιµο, οµάδων ή φορέων εκπροσώπησής του, για την 
προτεινόµενη σκόπιµη ελευθέρωση. 
 
 2. Στη περίπτωση αυτή η ως άνω Γενική ∆ιεύθυνση, προβαίνει σε δηµοσίευση σε 
δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες α)περίληψης του ως άνω θέµατος β) 
γνωστοποίησης ότι διαθέτει, µε την επιφύλαξη του άρθρου 28, τις απαραίτητες 
πληροφορίες και στοιχεία προκειµένου να ενηµερωθούν οι πολίτες και οι φορείς 
εκπροσώπησής τους και γ) πρόσκλησης προς το κοινό να διατυπώσει τις απόψεις 
του επί των ως άνω θεµάτων µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 
δηµοσίευση της πρόσκλησης αυτής. Η δηµοσιοποίηση αυτή γίνεται και ηλεκτρονικά 
εφ΄ όσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 
 
 3.1. Σε περίπτωση που η προτεινόµενη σκόπιµη ελευθέρωση πρόκειται να 
πραγµατοποιηθεί σε επίπεδο Νοµού, το οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο προβαίνει σε 
δηµοσίευση στον τοπικό τύπο α) περίληψης των ως άνω θεµάτων, β) 
γνωστοποίησης ότι διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία προκειµένου 
να ενηµερωθούν οι πολίτες και οι φορείς εκπροσώπησής τους και γ) πρόσκλησης 
προς το κοινό να διατυπώσει τις απόψεις του επί των ως άνω θεµάτων µέσα σε 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης αυτής. 
Περίληψη της δηµοσίευσης αυτής αναρτάται µε µέριµνα του Νοµαρχιακού 
Συµβουλίου στον πίνακα ανακοινώσεων της Νοµαρχίας. 
 
 3.2. Η διαδικασία πρόσκλησης των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους 
και υποβολής των απόψεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από 
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ως άνω ανακοίνωσης. Στη συνέχεια οι απόψεις 
αυτές διαβιβάζονται µέσω του Νοµαρχιακού Συµβουλίου στην ∆/νση 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
 
 4. Οι απόψεις του κοινού λαµβάνονται υπόψη και συνεκτιµώνται από την 
επιτροπή κατά την εκπόνηση της εισήγησής της προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 (παρ. 7) της παρούσας απόφασης. 
 
 5. Σε περίπτωση που ο φάκελος της γνωστοποίησης έχει κατατεθεί σε άλλο Κ-Μ, η 
Ευρ. Επιτροπή καθιστά διαθέσιµες στο κοινό της χώρας µας και των άλλων Κ-Μ µε 
την επιφύλαξη του άρθρου 28, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 14, 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 (παρ.2,εδ.β) της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 
 
 

Άρθρο 13 
Εκθέσεις του ενδιαφερόµενου για τις ελευθερώσεις Γ.Τ.Ο. 

 
 1. Μετά την ολοκλήρωση της ελευθέρωσης και, εφεξής, κατά τα χρονικά 
διαστήµατα που ορίζονται στη σχετική έγκριση του άρθρου 9, ο κάτοχος της 
έγκρισης διαβιβάζει στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. τα αποτελέσµατα της ελευθέρωσης όσον 
αφορά τους τυχόν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, 
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αναφέροντας, ανάλογα µε την περίπτωση, οποιοδήποτε σχετικό προϊόν, το οποίο ο 
ενδιαφερόµενος σκοπεύει να γνωστοποιήσει µεταγενέστερα. 
 
 2. Η µορφή µε την οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της προηγούµενης 
παραγράφου, καθορίζεται στην απόφαση 2003/701/ΕΚ (ΕΕL254/21/2003), η 
οποία έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 (παρ.2) της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ. 
 
 
 

Άρθρο 14 
Ανταλλαγή πληροφοριών της αρµόδιας αρχής και των Κ - Μ µε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
Καθιερώνεται σύστηµα ανταλλαγής των πληροφοριών που περιέχονται στις 
γνωστοποιήσεις, µεταξύ Ευρ. Επιτροπής, αρµόδιας εθνικής αρχής και αρµόδιων 
αρχών των άλλων Κ-Μ. Ειδικότερα: 
 
 1. Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.,, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή 
κάθε γνωστοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 9 (παρ. 1), αποστέλλει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίληψη της εν λόγω γνωστοποίησης. Η µορφή της 
περίληψης αυτής καθορίζεται στην απόφαση 2002/813/ΕΚ (ΕΕL 280/62/2002 η 
οποία έχει εκδοθεί και τροποποιείται, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε τη διαδικασία 
του άρθρου 30 (παρ. 2) της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 
 
 2. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβιβάζει στην αρµόδια εθνική αρχή την ως άνω 
περίληψη της γνωστοποίησης που έχει υποβληθεί σε άλλο Κ - Μ σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 (παρ. 2) της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, η αρµόδια αρχή έχει τη δυνατότητα, 
εντός τριάντα (30) ηµερών από τη διαβίβαση της εν λόγω περίληψης, να 
διατυπώσει τις παρατηρήσεις της, µετά από γνώµη της επιτροπής, είτε απευθείας 
στο εν λόγω Κ - Μ. είτε µέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Η αρµόδια αρχή µπορεί 
µε αίτηµά της να ζητά αντίγραφο της πλήρους γνωστοποίησης από τις αντίστοιχες 
αρµόδιες αρχές του Κράτους Μέλους. 
 
 3. Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. κοινοποιεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 (παρ. 6), καθώς και, ανάλογα µε την περίπτωση, για τους λόγους 
απόρριψης µιας γνωστοποίησης καθώς και για τα αποτελέσµατα των 
ελευθερώσεων που της κοινοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας 
απόφασης. 
 
 4. Για τις ελευθερώσεις Γ.Τ.Ο. που αναφέρονται στο άρθρο 10, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
αποστέλλει, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µία φορά το χρόνο, κατάλογο των Γ.Τ.Ο. 
που ελευθερώθηκαν, και κατάλογο των γνωστοποιήσεων που απορρίφθηκαν. Η 
Ευρ. Επιτροπή διαβιβάζει τους καταλόγους αυτούς, στο πλαίσιο ανταλλαγής 
πληροφοριών, στα άλλα Κ-Μ. σύµφωνα µε το άρθρο 11 (παρ. 4) της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
 

∆ιάθεση στην αγορά Γ.Τ.Ο. ως προϊόν ή ως συστατικό (εντός) προϊόντος 
 
 

Άρθρο 15 
Πεδίο εφαρµογής - Εξαιρέσεις 

 
 1. Το παρόν Κεφάλαιο (άρθρα 16 έως 27) δεν εφαρµόζεται στους Γ.Τ.Ο. ως 
προϊόντα ή εντός προϊόντων εφόσον αυτοί επιτρέπονται: 
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 α) από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, που προβλέπει: ι) τη διεξαγωγή 
ειδικής εκτίµησης περιβαλλοντικού κινδύνου σύµφωνα µε τις αρχές που εκτίθενται 
στο παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 35 και βάσει των πληροφοριών που ορίζονται στο 
παράρτηµα IΙΙ του ίδιου άρθρου Ι, µε την επιφύλαξη πρόσθετων απαιτήσεων που 
προβλέπονται σε άλλες διατάξεις καθώς και ιι) απαιτήσεις για τη διαχείριση του 
κινδύνου, την επισήµανση, τη συστηµατική παρακολούθηση, την ενηµέρωση του 
κοινού, τη ρήτρα διασφάλισης και την ελεύθερη κυκλοφορία τουλάχιστον 
ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. 
 
 Στην περίπτωση αυτή κατατάσσονται τα τρόφιµα και οι ζωοτροφές που περιέχουν 
ή αποτελούνται από Γ.Τ.Ο., όπως προβλέπεται από τα άρθρα 5 (παρ. 5) και 17 
(παρ. 5) του Κανονισµού 1829/2003/EK (EEL 268/1/2003). 
 
 β) από τον Κανονισµό 2309/1993/ΕΚ, µε τον όρο ότι διεξάγεται ειδική εκτίµηση 
περιβαλλοντικού κινδύνου σύµφωνα µε τις αρχές που προβλέπονται στο 
παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 35 και βάσει του τύπου των πληροφοριών που ορίζονται 
στο παράρτηµα ΙΙΙ αυτού, µε την επιφύλαξη άλλων σχετικών απαιτήσεων όσον 
αφορά την εκτίµηση του κινδύνου, τη διαχείριση του κινδύνου, την επισήµανση, 
την συστηµατική παρακολούθηση κατά περίπτωση, την ενηµέρωση του κοινού και 
τη ρήτρα διασφάλισης που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία 
όσον αφορά φαρµακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση. 
 
 2. Η εκτίµηση της επικινδυνότητας και οι απαιτήσεις για τη διαχείριση του 
κινδύνου, τη σήµανση, τη συστηµατική παρακολούθηση και την ενηµέρωση του 
κοινού γίνεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που θεσπίζονται σε σχετικό Κανονισµό 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 12 
(παρ. 3) της οδηγίας 2001/18, άλλως η διάθεση στην αγορά επιτρέπεται µόνο 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού. 
 
 3. Kατά την αξιολόγηση των φακέλων των γνωστοποιήσεων για την διάθεση στην 
αγορά των ΓΤΟ, ζητείται η γνώµη της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 16 
(παρ. 2), των κατά περίπτωση συναρµόδιων φορέων καθώς και των φορέων που 
συστήνονται από την Ευρ. Επιτροπή σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29 της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ. 
 
 4. Η διάθεση στην αγορά ιχνών ενός ΓΤΟ ή συνδυασµού ΓΤΟ σε προϊόντα που 
προορίζονται για άµεση χρήση ως τρόφιµα ή ζωοτροφές ή για επεξεργασία, δεν 
εµπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 16 έως 27 του Κεφαλαίου αυτού, µε την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 47 του Κανονισµού 1829/2003/ΕΚ 
(ΕΕL268/ 18.10.2003). Η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται για περίοδο τριών (3) 
ετών από την ηµεροµηνία εφαρµογής του εν λόγω Κανονισµού. 
 
 

Άρθρο 16 
Αρµόδια Αρχή 

 
 1. Αρµόδια αρχή για την παραλαβή και την βεβαίωση παραλαβής της 
γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 17 καθώς και γενικά για την 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ορίζεται το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υ.Α.Α.Τ.). Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 
του, το Υ.Α.Α.Τ. συντονίζει τα συναρµόδια Υπουργεία ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, Ανάπτυξης και 
Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και συναρµόδιους φορείς όπως το 
Γενικό Χηµείο του Κράτους και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.), 
ώστε ν΄ αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις για τη δηµόσια υγεία από τη 
διάθεση στην αγορά Γ.Τ.Ο. ως προϊόντων ή ως συστατικών (εντός) προϊόντων. 
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 2. Για την πραγµατοποίηση του συντονιστικού έργου του Υ.Α.Α.Τ. και την 
εναρµόνιση των πολιτικών που ασκούνται από τα συναρµόδια Υπουργεία κατά τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 
Κεφαλαίου, συστήνεται επταµελής επιτροπή η οποία αποτελείται από εκπροσώπους 
των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (1), Ανάπτυξης (Ειδική επιτροπή σε θέµατα 
βιοτεχνολογίας του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας) (1), Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων (2), Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (1), έναν 
εκπρόσωπο του Γενικού Χηµείου του Κράτους και έναν εκπρόσωπο του (Ε.Φ.Ε.Τ.). 
Στην επιτροπή είναι δυνατόν να συµµετέχουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, και: 
 
 α) εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργείων ή φορέων του 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, καθώς και 
 
 β) επιστήµονες που λόγω των εξειδικευµένων γνώσεων τους µπορούν να 
συνεισφέρουν στο έργο της επιτροπής. 
 
 2.1. Τα µέλη της επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους προτείνονται από τους 
φορείς που εκπροσωπούν και ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών. Είναι δυνατόν, µετά από 
πρόταση των εν λόγω φορέων να ορίζονται µέλη της επιτροπής αυτής, τα ίδια 
πρόσωπα που έχουν ορισθεί ως µέλη της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 8 
της παρούσας απόφασης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η λειτουργία της 
επιτροπής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την πραγµατοποίηση του 
έργου της. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ένας από τους εκπροσώπους του 
Υ.Α.Α.Τ. Στα µέλη της επιτροπής καταβάλλεται αµοιβή κατά τις κείµενες διατάξεις. 
 
 2.2. Η επιτροπή συγκαλείται στο Υ.Α.Α.Τ. µε µέριµνα της κατά περίπτωση 
αρµόδιας ∆/νσης µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
της παρούσας απόφασης. 
 
 2.3. Η επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
 
 α) εισηγείται στον Υπουργό Α.Α.Τ.: 
 
 α.1) για θέµατα εφαρµογής των παραγράφων 1 και 5 της παραγράφου Β του 
άρθρου 19 
 
 α.2) για τις περιπτώσεις τροποποίησης της έγκρισης σύµφωνα µε το άρθρο 23 
(παρ. 3) 
 
 β) γνωµοδοτεί ως προς: 
 
 β.1) τις προτεινόµενες από την αρµόδια αρχή παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 (παρ. 9). 
 
 β.2) τις περιπτώσεις εφαρµογής του άρθρου 15 (παρ. 3).β.3) το περιεχόµενο της 
έκθεσης αξιολόγησης (άρθρο 19 παρ. Α). 
 
 β.4) τις περιπτώσεις ανανέωσης των εγκρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 21(παρ. 
3). 
 
 β.5) κάθε θέµα που παραπέµπεται σε αυτήν από τον Υπουργό Α.Α.Τ. και έχει 
σχέση µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης. 
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Άρθρο 17 
∆ιαδικασία γνωστοποίησης 

 
 1. Πριν διατεθεί στην αγορά ένας Γ.Τ.Ο. ή συνδυασµός Γ.Τ.Ο. ως προϊόντων ή 
εντός προϊόντων, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει γνωστοποίηση στην αρµόδια αρχή 
εφόσον το προϊόν αυτό θα διατεθεί για πρώτη φορά στην Ελληνική επικράτεια. Η 
αρµόδια αρχή βεβαιώνει την ηµεροµηνία παραλαβής της γνωστοποίησης και 
διαβιβάζει αµέσως την περίληψη του φακέλου, στις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές 
των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Η µορφή της περίληψης αυτής, καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 
(εδάφιο η) του παρόντος άρθρου. 
 
 2. Η αρµόδια αρχή µετά την παραλαβή της γνωστοποίησης, εξετάζει αµελλητί τα 
στοιχεία του φακέλου της γνωστοποίησης για να διαπιστώσει την τήρηση των 
διατάξεων της παρούσας απόφασης και εάν απαιτείται, ζητά από τον 
ενδιαφερόµενο, πρόσθετες πληροφορίες. Εάν η εν λόγω αρχή διαπιστώνει µετά 
από γνώµη της επιτροπής, ότι η γνωστοποίηση είναι σύµφωνη µε την παράγραφο 
3, διαβιβάζει το αργότερο κατά τον χρόνο αποστολής της έκθεσης αξιολόγησης 
(άρθρο 19) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίγραφο της γνωστοποίησης. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβιβάζει το εν λόγω αντίγραφο στα άλλα Κράτη Μέλη εντός 
30 ηµερών από την παραλαβή του. 
 
 3. Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει: 
 
 α) τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα παραρτήµατα ΙΙI και IV του 
άρθρου 35 της παρούσας απόφασης. Στις πληροφορίες αυτές λαµβάνεται υπόψη η 
ποικιλοµορφία των τόπων χρήσης του Γ.Τ.Ο. ως προϊόντος ή εντός προϊόντος και 
περιλαµβάνονται δεδοµένα και αποτελέσµατα από ελευθερώσεις που έχουν 
πραγµατοποιηθεί για λόγους έρευνας και ανάπτυξης, και αφορούν τις επιπτώσεις 
της ελευθέρωσης στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
 
 β) την εκτίµηση περιβαλλοντικού κινδύνου και τα συµπεράσµατα που απαιτούνται  
     σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ τµήµα ∆. 
 
 γ) τους όρους διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένων 
συγκεκριµένων όρων χρήσης και χειρισµού. 
 
 δ) την προτεινόµενη περίοδο για τη έγκριση, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
δέκα (10) έτη σύµφωνα µε το άρθρο 20 (παρ. 5). 
 
 ε) το πρόγραµµα συστηµατικής παρακολούθησης σύµφωνα µε το παράρτηµα VII 
του άρθρου 35, συµπεριλαµβανοµένης της πρότασης για το χρονικό διάστηµα του 
προγράµµατος παρακολούθησης. Το χρονικό αυτό διάστηµα µπορεί να είναι 
διαφορετικό από την προτεινόµενη περίοδο για τη έγκριση· 
 
 στ) την πρόταση επισήµανσης (ετικετοποίηση) του προϊόντος η οποία είναι 
σύµφωνη προς τις απαιτήσεις του άρθρου 24 και του παραρτήµατος IV του άρθρου 
35. Στην επισήµανση δηλώνεται σαφώς η παρουσία Γ.Τ.Ο. Οι λέξεις "Το προϊόν 
αυτό περιέχει γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς" πρέπει να αναγράφονται 
είτε σε ετικέτα είτε σε συνοδευτικό έγγραφο. 
 
 ζ) την πρόταση συσκευασίας η οποία περιλαµβάνει τις απαιτήσεις του 
παραρτήµατος IV του άρθρου 35. 
 
 η) την περίληψη του φακέλου. Η µορφή της περίληψης καθορίζεται στην 
απόφαση 2002/812/ΕΚ (ΕΕL 280/37/ 2003) που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 30 (παρ. 2) της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 

 16 



 
 4. Εάν βάσει των αποτελεσµάτων µιας ελευθέρωσης, που κοινοποιήθηκε σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του κεφαλαίου Β', ή για άλλους ουσιαστικούς και τεκµηριωµένους 
επιστηµονικούς λόγους, ο ενδιαφερόµενος κρίνει ότι η διάθεση στην αγορά και η 
χρήση ενός Γ.Τ.Ο. ως προϊόντος ή εντός προϊόντος δεν θέτει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, δύναται να προτείνει στην αρµόδια αρχή να 
µην περιλάβει στο φάκελο, όλες ή µέρος των πληροφοριών που απαιτούνται 
σύµφωνα µε το παράρτηµα IV (τµήµα Β) του άρθρου 35. 
 
 5. Στη γνωστοποίηση περιλαµβάνονται πληροφορίες για δεδοµένα ή 
αποτελέσµατα από ελευθερώσεις του ίδιου Γ.Τ.Ο. ή του ίδιου συνδυασµού Γ.Τ.Ο., 
οι οποίες έχουν προηγουµένως γνωστοποιηθεί ή/ και πραγµατοποιηθεί ή οι οποίες 
γνωστοποιούνται ή/ και πραγµατοποιούνται εκείνη τη στιγµή από τον 
ενδιαφερόµενο, είτε εντός είτε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 6. Ο γνωστοποιών (ενδιαφερόµενος) δύναται να παραπέµπει σε δεδοµένα ή 
αποτελέσµατα από προηγούµενες γνωστοποιήσεις άλλων γνωστοποιούντων ή να 
υποβάλλει πρόσθετες και κατά την άποψή του συναφείς πληροφορίες, εφόσον οι 
πληροφορίες, τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα δεν είναι εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, ή οι εν λόγω γνωστοποιούντες έχουν προηγουµένως δώσει τη γραπτή 
συγκατάθεσή τους. 
 
 7. Για κάθε χρήση Γ.Τ.Ο. ή συνδυασµού Γ.Τ.Ο., η οποία είναι διαφορετική από 
αυτήν που ήδη ορίζεται σε µια γνωστοποίηση, υποβάλλεται χωριστή 
γνωστοποίηση. 
 
 8. Εάν πριν χορηγηθεί η σχετική έγκριση υπάρξουν νέες πληροφορίες σχετικά µε 
τους κινδύνους που εµφανίζει για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον ο Γ.Τ.Ο., 
ο γνωστοποιών λαµβάνει άµεσα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια 
αρχή. Επιπλέον, ο γνωστοποιών αναθεωρεί τις πληροφορίες και τους όρους που 
ορίζονται στην γνωστοποίηση και ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή. 
 
 9. α) Η αρµόδια αρχή µπορεί µετά από γνώµη της επιτροπής να υποβάλλει 
πρόταση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις πληροφοριών που πρέπει να τηρούνται για την γνωστοποίηση της 
διάθεσης στην αγορά ορισµένων τύπων Γ.Τ.Ο., είτε ως προϊόντων είτε εντός 
προϊόντων, κατά παρέκκλιση του άρθρου αυτού. 
 
 β) Τα εν λόγω κριτήρια και απαιτήσεις πληροφοριών καθώς και κάθε κατάλληλη 
απαίτηση για περίληψη θεσπίζονται - µετά από διαβούλευση µε την ή τις αρµόδιες 
επιστηµονικές επιτροπές- σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 (παρ. 2) της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ. Τα κριτήρια και οι απαιτήσεις πληροφοριών πρέπει να 
διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον και να βασίζονται στα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία τα σχετικά µε 
την ασφάλεια αυτή και την πείρα από την ελευθέρωση συγκρίσιµων Γ.Τ.Ο. 
 
 γ) Οι απαιτήσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αντικαθίστανται από 
αυτές που θεσπίζονται σύµφωνα µε τα παραπάνω εδάφια. Κατά τα λοιπά, 
εφαρµόζεται η διαδικασία των παραγράφων 4 έως 8 του άρθρου αυτού, καθώς και 
του άρθρου 19 της παρούσας απόφασης. 
 
 δ) Πριν κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 30 (παρ. 2) της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει την πρόταση στη διάθεση του κοινού για να διατυπώσει 
τυχόν σχόλιά του, εντός 10 ηµερών. 
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Άρθρο 18 
Παράβολα 

 
 Σε κάθε περίπτωση υποβολής του φακέλου γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόµενος 
υποχρεούται στην καταβολή σχετικού παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου το ποσό του 
οποίου καθορίζεται στις τρεις χιλιάδες (3000) Ευρώ, Το ποσό αυτό µπορεί να 
αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών ΑΑΤ και Οικονοµίας και 
Οικονοµικών· µετά από γνώµη της επιτροπής του άρθρου 16 (παρ. 2) της 
παρούσας. Το παράβολο αυτό εισπράττεται µόνο µε την έκδοση αποδεικτικού 
διπλοτύπου τύπου β και διατίθεται µέσω του Τακτικού προϋπολογισµού του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., αποκλειστικά για τις δαπάνες αξιολόγησης των φακέλων και 
παρακολούθησης της τήρησης των όρων των εγκρίσεων που προβλέπονται στο 
παρόν Κεφάλαιο (Γ). 
 
 
 

Άρθρο 19 
Έκθεση αξιολόγησης-Συνήθης διαδικασία 

 
 Α. Έκθεση αξιολόγησης (Κατάρτιση-περιεχόµενο) 
 
 1. Εντός ενενήντα (90) ηµερών από την παραλαβή και τη βεβαίωση παραλαβής 
της γνωστοποίησης, η αρµόδια αρχή συντάσσει µετά από εισήγηση της επιτροπής, 
έκθεση αξιολόγησης της γνωστοποίησης την οποία κοινοποιεί στον ενδιαφερόµενο. 
 
 Μεταγενέστερη υπαναχώρηση του ενδιαφεροµένου δεν επηρεάζει τυχόν 
περαιτέρω υποβολή της γνωστοποίησης στην αρµόδια αρχή άλλου Κ-Μ. 
 
 2. Στην έκθεση αξιολόγησης αναφέρεται εάν: 
 
 α) ο ή οι συγκεκριµένοι Γ.Τ.Ο. θα πρέπει να διατεθούν στην αγορά και µε ποιους 
όρους. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια αρχή αποστέλλει την έκθεση, 
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και 
οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών επί των οποίων βασίζεται η έκθεσή της, στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 14 (παρ 2 εδ 2) της οδηγίας 
2001/18 τη διαβιβάζει στα άλλα Κ-Μ. 
 
 β) ο ή οι συγκεκριµένοι Γ.Τ.Ο. δεν θα πρέπει να διατεθούν στην αγορά και για 
ποιους λόγους. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια αρχή αποστέλλει την έκθεση, 
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και 
οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών επί των οποίων βασίζεται η έκθεσή της, στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συντοµότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών µετά την 
αποστολή της έκθεσης αξιολόγησης στον γνωστοποιούντα και το αργότερο εντός 
εκατόν πέντε (105) ηµερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση στα άλλα Κ- Μ σύµφωνα µε το άρθρο 14 (παρ. 2 
εδ. 3) της οδηγίας 2001/18. 
 
 Οι εκθέσεις αξιολόγησης καταρτίζονται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές 
του παραρτήµατος VI του άρθρου 35. 
 
 3. Κατά τον υπολογισµό της περιόδου ενενήντα (90) ηµερών που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, δεν λαµβάνονται υπόψη οι περίοδοι κατά τις οποίες η αρµόδια 
αρχή αναµένει τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που ζήτησε από τον ενδιαφερόµενο. 
Η αρµόδια αρχή πρέπει να αιτιολογεί κάθε αίτηµά της για πρόσθετες πληροφορίες. 
 
 Β. Συνήθης διαδικασία 
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 1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί αυτοτελώς µετά από 
εισήγηση της επιτροπής ή µετά από σχετικό αιτιολογηµένο αίτηµα των 
συναρµόδιων Υπουργείων ή φορέων να ζητά περαιτέρω πληροφορίες, να 
διατυπώνει σχόλια ή να προβάλλει αιτιολογηµένες αντιρρήσεις για τη διάθεση του 
ή των συγκεκριµένων Γ.Τ.Ο. στην αγορά εντός εξήντα (60) ηµερών από την 
κοινοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης από την Ευρ. Επιτροπή. 
 
 2. Τα ως άνω σχόλια ή οι αιτιολογηµένες αντιρρήσεις και οι απαντήσεις 
διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία τα κοινοποιεί αµέσως στις 
αρµόδιες αρχές των Κ-Μ. 
 
 3. Οι αρµόδιες αρχές των Κ-Μ και η Επιτροπή µπορούν να συζητούν οποιοδήποτε 
εκκρεµές θέµα προς επίτευξη συµφωνίας εντός εκατόν πέντε (105) ηµερών από 
την κοινοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης. 
 
 4. Κατά τον υπολογισµό της τελικής περιόδου των σαράντα πέντε (45) ηµερών 
για την επίτευξη συµφωνίας, δεν λαµβάνονται υπόψη οι περίοδοι κατά τις οποίες 
αναµένονται περαιτέρω πληροφορίες από τον γνωστοποιούνται. 
 
 Οι αιτήσεις για περαιτέρω πληροφορίες πρέπει να αιτιολογούνται. 
 
 5. Στην περίπτωση κατά την οποία η αρµόδια αρχή που εκπόνησε την έκθεση 
αξιολόγησης αποφασίσει ότι ο ή οι Γ.Τ.Ο. δεν θα πρέπει να διατεθούν στην αγορά, 
η γνωστοποίηση απορρίπτεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από εισήγηση της επιτροπής. 
 
 6. Εάν η αρµόδια αρχή που εκπόνησε την έκθεση αποφασίσει ότι το προϊόν µπορεί 
να διατεθεί στην αγορά, ελλείψει αιτιολογηµένων αντιρρήσεων από τις αρµόδιες 
αρχές άλλων κρατών µελών ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός εξήντα (60) 
ηµερών από την αποστολή της έκθεσης αξιολόγησης ή εάν τα εκκρεµή θέµατα 
ρυθµιστούν εντός της περιόδου εκατόν πέντε (105) ηµερών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται γραπτή έγκριση για τη διάθεση του προϊόντος στην 
αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 20 της παρούσας απόφασης. Η εν λόγω απόφαση 
διαβιβάζεται στον ενδιαφερόµενο και ενηµερώνονται σχετικά οι αρµόδιες αρχές 
των άλλων κρατών µελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός τριάντα (30) ηµερών 
από την έκδοσή της. 
 

Άρθρο 20 
Έγκριση 

 
 1. Για να πραγµατοποιηθεί η διάθεση ενός ή περισσότερων Γ.Τ.Ο. στην αγορά ως 
προϊόν ή ως συστατικό (εντός) προϊόντος, απαιτείται έγκριση που χορηγείται από 
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µετά από εισήγηση της 
επιτροπής. 
 
 Για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις της 
παρούσας απόφασης. 
 
 2. Εφόσον έχει χορηγηθεί η ως άνω έγκριση, το προϊόν αυτό µπορεί να 
χρησιµοποιείται χωρίς άλλη γνωστοποίηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε 
την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των ειδικών όρων χρήσης και των τυχόν 
περιορισµών που αφορούν το περιβάλλον ή/ και τις γεωγραφικές περιοχές 
ελευθέρωσης των Γ.Τ.Ο. 
 
 3. Στην έγκριση πρέπει να αναφέρονται ρητά: 
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 α) το πεδίο εφαρµογής της έγκρισης, συµπεριλαµβανοµένων του ή των Γ.Τ.Ο. που 
πρόκειται να διατεθούν στην αγορά ως προϊόντα ή εντός προϊόντων και του 
µοναδικού ταυτοποιητή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 (παρ. 4) του Κανονισµού 
1830/2003 (EEL268/24/2003). 
 
 β) η περίοδος ισχύος της έγκρισης· 
 
 γ) οι όροι για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένων 
τυχόν ειδικών όρων χρήσης, χειρισµού ή συσκευασίας του ή των Γ.Τ.Ο. ως 
προϊόντων ή εντός προϊόντων, καθώς και οι προϋποθέσεις για την προστασία 
ιδιαίτερων οικοσυστηµάτων/ του περιβάλλοντος ή/ και γεωγραφικών περιοχών· 
 
 δ) ότι, µε την επιφύλαξη του άρθρου 28, ο γνωστοποιών παρέχει στην αρµόδια 
αρχή, όταν του ζητηθούν δείγµατα προς έλεγχο 
 
 ε) οι απαιτήσεις επισήµανσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 24 και του 
παραρτήµατος IV του άρθρου 35. Στην επισήµανση δηλώνεται ρητά η παρουσία 
Γ.Τ.Ο. 
 
 Η φράση "Το προϊόν αυτό περιέχει γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς" 
εµφαίνεται είτε σε ετικέτα είτε σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν ή άλλα 
προϊόντα που περιέχουν τον ή τους Γ.Τ.Ο. 
 
 στ) απαιτήσεις συστηµατικής παρακολούθησης σύµφωνα µε το παράρτηµα VII, και 
ειδικότερα υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις 
αρµόδιες αρχές, το χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος συστηµατικής 
παρακολούθησης και, ανάλογα µε την περίπτωση, τυχόν υποχρεώσεις που 
βαρύνουν οποιοδήποτε πωλητή ή χρήστη του προϊόντος, µεταξύ άλλων, στην 
περίπτωση των καλλιεργούµενων Γ.Τ.Ο., σχετικά µε ένα κατάλληλο επίπεδο 
πληροφοριών όσον αφορά την τοποθεσία τους. 
 
 4. Η αρµόδια αρχή λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προκειµένου να 
εξασφαλίζει ότι η απόφαση έγκρισης του άρθρου αυτού και του άρθρου 22 
καθίστανται προσιτές στο κοινό και ότι τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στην 
απόφαση έγκρισης. 
 
 5. Η έγκριση χορηγείται για περίοδο µέχρι δέκα (10) ετών, αρχής γενοµένης από 
την ηµεροµηνία χορήγησης της έγκρισης. 
 
 6. Για την έγκριση ενός Γ.Τ.Ο. ή απογόνων αυτού, η οποία αφορά αποκλειστικά 
την εµπορία των σπόρων τους σύµφωνα µε τις σχετικές εθνικές και κοινοτικές 
διατάξεις, η διάρκεια της πρώτης έγκρισης λήγει το αργότερο δέκα (10) έτη µετά 
την ηµεροµηνία της πρώτης εγγραφής της πρώτης φυτικής ποικιλίας που περιέχει 
τον Γ.Τ.Ο., σε επίσηµο εθνικό κατάλογο φυτικών ποικιλιών σύµφωνα µε τις 
οδηγίες 2002/53/ΕΚ περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούµενων 
φυτικών ειδών (ΕΕL 193/20.7.2002) και 2002/55/ΕΚ περί εµπορίας σπόρων προς 
αγορά κηπευτικών (ΕΕL 193/20.7.2002). 
 
 7. Στην περίπτωση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού η διάρκεια της πρώτης 
έγκρισης λήγει το αργότερο δέκα (10) έτη µετά την ηµεροµηνία της πρώτης 
εγγραφής του βασικού υλικού, που περιέχει τον Γ.Τ.Ο., σε επίσηµο εθνικό 
κατάλογο βασικού υλικού σύµφωνα µε την οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συµβουλίου 
σχετικά µε την εµπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού (ΕΕL 11 της 
15.1.2000). 
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Άρθρο 21 
Ανανέωση έγκρισης 

 
 1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 17 και 19, η διαδικασία που ορίζεται στο παρόν 
άρθρο εφαρµόζεται για την ανανέωση: 
 
 α) εγκρίσεων που έχουν δοθεί δυνάµει του κεφαλαίου Γ΄ της παρούσας καθώς και 
 
 β) πριν από τις 17 Οκτωβρίου 2006, εγκρίσεων που έχουν δοθεί δυνάµει της 
οδηγίας 90/220/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκε µε την υπ' αριθµ. 88740/1883/1995 
κοινή υπουργική απόφαση "Καθορισµός µέτρων και όρων για την σκόπιµη 
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών στο περιβάλλον"(Β΄ 
1008), για τη διάθεση Γ.Τ.Ο. στην αγορά ως προϊόντων ή εντός προϊόντων. 
 
 2. Το αργότερο εννέα (9) µήνες πριν από την εκπνοή της ισχύος της έγκρισης, για 
τις εγκρίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδάφιο α και πριν από τις 17 
Οκτωβρίου 2006, για τις εγκρίσεις της παραγράφου 1 εδάφιο β, ο γνωστοποιών 
υποβάλλει, στην αρµόδια αρχή που παρέλαβε την αρχική γνωστοποίηση, νέα 
γνωστοποίηση η οποία περιλαµβάνει: 
 
 α) αντίγραφο της έγκρισης για τη διάθεση των Γ.Τ.Ο. στην αγορά, 
 
 β) έκθεση των αποτελεσµάτων της συστηµατικής παρακολούθησης που διεξάγεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 23. 
 
 Στην περίπτωση συγκαταθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδάφιο β, η 
εν λόγω έκθεση υποβάλλεται εφόσον έχει διεξαχθεί η συστηµατική 
παρακολούθηση. 
 
 γ) οποιαδήποτε νέα πληροφορία που καθίσταται διαθέσιµη όσον αφορά τους 
κινδύνους του προϊόντος για την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον και, 
 
 δ) ενδεχοµένως, πρόταση για την τροποποίηση ή τη συµπλήρωση των όρων της 
αρχικής έγκρισης, µεταξύ άλλων των όρων της µελλοντικής συστηµατικής 
παρακολούθησης και του χρονικού περιορισµού της έγκρισης. 
 
 3. Η αρµόδια αρχή βεβαιώνει την ηµεροµηνία παραλαβής της γνωστοποίησης και, 
εφόσον διαπιστώνει µετά από γνώµη της επιτροπής ότι, η γνωστοποίηση είναι 
σύµφωνη µε την παράγραφο 2, υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, αντίγραφά της και 
της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία εντός 30 
ηµερών από την παραλαβή τους τα διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές των άλλων Κ-Μ. 
Αποστέλλει επίσης την τελική έκθεση αξιολόγησης στα συναρµόδια Υπουργεία 
καθώς και στον γνωστοποιούντα. 
 
 4. Στην έκθεση αξιολόγησης αναφέρεται: 
 
 α) εάν ο Γ.Τ.Ο. θα πρέπει να παραµείνει στην αγορά και µε ποιους όρους ή 
 
 β) εάν ο Γ.Τ.Ο. θα πρέπει να αποσυρθεί από την αγορά. 
 
 5. Οι αρµόδιες αρχές των Κ-Μ ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µπορούν να ζητήσουν 
περαιτέρω πληροφορίες, να διατυπώσουν παρατηρήσεις ή να υποβάλλουν 
αιτιολογηµένες αντιρρήσεις εντός 60 ηµερών από την κοινοποίηση της έκθεσης 
αξιολόγησης. Οποιαδήποτε σχόλια, αιτιολογηµένες αντιρρήσεις και απαντήσεις 
διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία τα κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές 
των ΚΜ κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 17 (παρ. 4 και 5) της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 
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 6. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 εδάφιο α΄ και ελλείψει κάποιας 
αιτιολογηµένης αντίρρησης µίας αρµόδιας αρχής κράτους µέλους ή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αρµόδια αρχή εντός εξήντα (60) ηµερών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έκθεσης αξιολόγησης διαβιβάζει στον 
γνωστοποιούντα την τελική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων και ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες αρχές των άλλων 
κρατών µελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός τριάντα (30) ηµερών από τη 
χορήγηση της εν λόγω έγκρισης. Η ισχύς της έγκρισης δεν υπερβαίνει τα δέκα 
(10) έτη και µπορεί να περιορίζεται ή να παρατείνεται αναλόγως µε συγκεκριµένη 
αιτιολογία. 
 
 7. Η αρµόδια αρχή και οι αρµόδιες αρχές των Κ-Μ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διαβουλεύονται επί οποιουδήποτε εκκρεµούς θέµατος, µε σκοπό την επίτευξη 
συµφωνίας εντός 75 ηµερών από την κοινοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης. 
 
 8. Εάν τα εκκρεµή θέµατα ρυθµιστούν εντός της περιόδου των 75 ηµερών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 7, η αρµόδια αρχή που εκπόνησε την έκθεση 
αξιολόγησης, διαβιβάζει στον γνωστοποιούντα την σχετική απόφαση ανανέωσης 
της έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ενηµερώνει 
σχετικά τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός τριάντα (30) ηµερών. Η ισχύς της έγκρισης µπορεί 
να περιορίζεται µε συγκεκριµένη αιτιολογία. 
 
 9. Μετά από κοινοποίηση της ανανέωσης της έγκρισης σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2, ο γνωστοποιών µπορεί να εξακολουθεί να διαθέτει τους Γ.Τ.Ο. στην 
αγορά υπό τους όρους που ορίζονται στη έγκριση αυτή µέχρις ότου ληφθεί 
οριστική απόφαση ως προς την νέα γνωστοποίηση. 
 
                                                             

Άρθρο 22 
Αντιρρήσεις ενώπιον των Κοινοτικών Οργάνων 

 
 1. Εάν η αρµόδια αρχή ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβάλει και διατηρεί αντίρρηση 
σύµφωνα µε τα άρθρα 19 (Παρ. Β), 21 και 23, εκδίδεται και δηµοσιεύεται 
απόφαση µέσα σε 120 ηµέρες σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 (παρ. 2) 
της οδηγίας 2001/18 ΕΚ όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 (παρ. 1) αυτής. 
 
 2. Εάν ληφθεί θετική απόφαση από την Ευρ. Επιτροπή, χορηγείται από τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έγκριση για τη διάθεση στην αγορά ή 
ανανέωση της έγκρισης. Στην περίπτωση αυτή η έγκριση διαβιβάζεται στον 
γνωστοποιούντα και ενηµερώνονται σχετικώς οι αρµόδιες αρχές των άλλων 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός 
τριάντα (30) ηµερών από τη έκδοση της εν λόγω απόφασης. 
 
                                                                 

Άρθρο 23 
Συστηµατική Παρακολούθηση και διαχείριση νέων πληροφοριών 

 
 1. Μετά τη διάθεση ενός ή περισσότερων Γ.Τ.Ο. στην αγορά ως προϊόντων ή 
εντός προϊόντων, ο γνωστοποιών υποχρεούται στη διενέργεια συστηµατικής 
παρακολούθησης και στη σύνταξη σχετικής έκθεσης σύµφωνα µε τους όρους και 
το πρόγραµµα συστηµατικής παρακολούθησης που προβλέπονται στη έγκριση. Οι 
εκθέσεις συστηµατικής παρακολούθησης υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή η οποία 
στη συνέχεια τις κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρµόδιες αρχές των 
Κ-Μ. Βάσει των εκθέσεων αυτών η αρµόδια αρχή που παρέλαβε την αρχική 
γνωστοποίηση δύναται να αναπροσαρµόζει το πρόγραµµα παρακολούθησης µετά 
την πρώτη περίοδο της εφαρµογής του. 
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 2. Εάν υπάρξουν νέες πληροφορίες, από τους χρήστες ή από άλλες πηγές, όσον 
αφορά τους κινδύνους του ή των Γ.Τ.Ο. για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, 
µετά την έγγραφη έγκριση, ο γνωστοποιών υποχρεούται άµεσα στην λήψη όλων 
των αναγκαίων µέτρων για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος, στην χωρίς καθυστέρηση ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής καθώς 
και στην άµεση αναθεώρηση των πληροφοριών και των όρων που περιέχονται στη 
γνωστοποίηση. Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει σχετικά τα συναρµόδια Υπουργεία. 
 
 3.1. Εάν περιέλθουν σε γνώση της αρµόδιας αρχής πληροφορίες που κατά την 
κρίση της ενδέχεται να έχουν επικίνδυνες επιπτώσεις του ή των Γ.Τ.Ο. στην 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ή υπάρξουν - µετά την χορήγηση της έγκρισης 
- νέες πληροφορίες, από τους χρήστες ή άλλες πηγές, όσον αφορά τους κινδύνους 
του ή των Γ.Τ.Ο. για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, η αρµόδια αρχή 
ενηµερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και τις αρµόδιες αρχές των 
άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα συναρµόδια 
Υπουργεία. 
 
 Στην περίπτωση αυτή µπορεί να επικαλεστεί, κατά περίπτωση, τις διατάξεις του 
άρθρου 19 (Παρ. Β 1) καθώς και του άρθρου 21 (παρ. 6), εφόσον οι πληροφορίες 
κατέστησαν γνωστές πριν από την έκδοση της απόφασης έγκρισης. 
 
 3.2. Όταν οι πληροφορίες καταστούν γνωστές µετά την έγκριση, η αρµόδια αρχή, 
εντός εξήντα (60) ηµερών από την παραλαβή των νέων πληροφοριών, υποβάλλει 
έκθεση αξιολόγησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία αναφέρεται το εάν και 
πώς θα πρέπει να τροποποιηθούν οι όροι της έγκρισης ή εάν θα πρέπει να 
ανακληθεί η έγκριση. 
 
 3.3. Τα σχόλια ή οι αιτιολογηµένες αντιρρήσεις ως προς την περαιτέρω διάθεση 
των Γ.Τ.Ο. στην αγορά ή ως προς την πρόταση τροποποίησης των όρων έγκρισης 
διαβιβάζονται, εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση της έκθεσης 
αξιολόγησης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
 3.4. Η αρµόδια αρχή και οι αρµόδιες αρχές των Κ-Μ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διαβουλεύονται επί οποιοδήποτε εκκρεµούς θέµατος προς επίτευξη συµφωνίας 
εντός εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
έκθεσης αξιολόγησης. 
 
 4. Εάν η αρµόδια αρχή Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
προβάλει αιτιολογηµένες αντιρρήσεις εντός εξήντα (60) ηµερών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης των νέων πληροφοριών, ή εάν τα εκκρεµή θέµατα 
ρυθµιστούν εντός εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων εκδίδει απόφαση που τροποποιεί την απόφαση έγκρισης µετά από 
εισήγηση της επιτροπής. Η αρµόδια αρχή διαβιβάζει την τροποποιηµένη απόφαση 
έγκρισης στον γνωστοποιούντα και εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της 
εν λόγω απόφασης στις αρµόδιες αρχές των άλλων Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
 5. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των ελέγχων, τα αποτελέσµατα των 
ελέγχων που διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ 
δηµοσιοποιούνται στο κοινό µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 της 
παρούσας απόφασης. 
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Άρθρο 24 
Επισήµανση 

 
 1. Η αρµόδια αρχή σε συνεργασία µε τον Ε.Φ.Ε.Τ. και άλλες κατά περίπτωση 
συναρµόδιες αρχές, λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να εξασφαλίζει ότι, σε 
όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά, η επισήµανση και η συσκευασία των 
Γ.Τ.Ο. που διατίθενται στην αγορά ως προϊόντα ή εντός προϊόντων, είναι 
σύµφωνες προς τις σχετικές απαιτήσεις της έγκρισης που αναφέρεται στις διατάξεις 
των άρθρων 19 (Παρ. Β 6), 21 (παρ. 4 και 7), 22 (παρ. 2) και 20 (παρ. 3) καθώς 
και σύµφωνες µε τους τεχνικούς Κανονισµούς (ΕΚ) ελέγχου και πιστοποίησης 
σπόρων προς σπορά (250744/2003, 225018/2003, 225020/2003, 225021/2003) 
και κονδύλων πατάτας φύτευσης (276357/2002) και σπόρων κηπευτικών 
(236989/2003) καθώς και µε τον Κανονισµό 1829/2003/ΕΚ (ΕΕL 268/1/2003). 
 
 2. Για τα προϊόντα, για τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί η τυχαία και 
τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία επιτρεπόµενων Γ.Τ.Ο., ισχύουν τα οριζόµενα 
στον Κανονισµό 1830/2003 (ΕΕL 268/24/2003). 
 
 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται σε ίχνη ΓΤΟ σε προϊόντα που 
προορίζονται για άµεση µεταποίηση, σε ποσοστό όχι υψηλότερο του 0.9% ή σε 
χαµηλότερα όρια που καθορίζονται δυνάµει του άρθρου 30 (παρ.2) της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ, εφόσον τα ίχνη αυτά είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτα. 
 
 

Άρθρο 25 
Ελεύθερη κυκλοφορία 

 
 Με την επιφύλαξη του άρθρου 26, η αρµόδια αρχή υποχρεούται να απόσχει από 
την λήψη κάθε µέτρου που απαγορεύει, περιορίζει ή παρεµποδίζει τη διάθεση στην 
αγορά Γ.Τ.Ο. ως προϊόντων ή εντός προϊόντων, που πληρούν τις προϋποθέσεις 
που τίθενται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 
 
 

Άρθρο 26 
Εξαίρεση από την ελεύθερη κυκλοφορία - Ρήτρα διασφάλισης 

 
 1. Όταν η αρµόδια αρχή, βάσει νέων ή πρόσθετων πληροφοριών, που κατέστησαν 
διαθέσιµες µετά την ηµεροµηνία έγκρισης και οι οποίες επηρεάζουν την 
αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου, ή βάσει επανεκτίµησης υφιστάµενων 
πληροφοριών συνεπεία νέων ή πρόσθετων επιστηµονικών στοιχείων, έχει 
βάσιµους λόγους να θεωρεί ότι ένας Γ.Τ.Ο. ως προϊόν ή εντός προϊόντος, ο οποίος 
έχει γνωστοποιηθεί καταλλήλως και έχει λάβει σχετική έγκριση δυνάµει της 
παρούσας απόφασης, συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, 
δύναται µε απόφαση του Υπουργού ΑΑΤ, µετά από γνώµη της επιτροπής να 
ληφθούν µέτρα περιορισµού ή προσωρινής απαγόρευσης τη χρήσης ή/ και της 
πώλησης του συγκεκριµένου Γ.Τ.Ο. ως προϊόντος ή εντός προϊόντος. 
 
 2. Η αρµόδια αρχή σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία, σε περίπτωση 
σοβαρού κινδύνου, λαµβάνει έκτακτα µέτρα όπως η αναστολή ή η παύση διάθεσης 
στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της πληροφόρησης του κοινού. 
 
 3. Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει αµέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις 
αντίστοιχες αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών για τις δράσεις που 
αναλαµβάνει δυνάµει του παρόντος άρθρου µετά από γνώµη της επιτροπής και 
αιτιολογεί την απόφασή της, αναθεωρώντας την εκτίµηση του περιβαλλοντικού 
κινδύνου, αναφέροντας κατά πόσον και µε ποιο τρόπο θα πρέπει να 
τροποποιηθούν οι όροι της έγκρισης ή θα παύσει να ισχύει η έγκριση, και, ανάλογα 
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µε την περίπτωση αναφέρει τα νέα ή πρόσθετα στοιχεία στα οποία βασίζεται η 
απόφασή της. 
 
 4. Σχετική απόφαση λαµβάνεται εντός εξήντα (60) ηµερών µε τη διαδικασία του 
άρθρου 30 (παρ. 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ). Για τον υπολογισµό της περιόδου 
των εξήντα (60) ηµερών ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 23 (παρ. 2) της εν 
λόγω οδηγίας. 
 

Άρθρο 27 
Ενηµέρωση του κοινού - ∆ιαδικασία διαβούλευσης 

 
 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µόλις παραλάβει τη 
γνωστοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 17 (παρ. 1) κοινοποιεί στο κοινό περίληψη 
αυτής και όπου προβλέπεται εκθέσεις αξιολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 24 
(παρ.1) της οδηγίας 2001/18 ΕΚ, προκειµένου το κοινό να διατυπώσει σχόλια προς 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός 30 ηµερών. 
 
 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, για όλους τους Γ.Τ.Ο., για τη διάθεση των 
οποίων στην αγορά έχει χορηγηθεί έγκριση ή των οποίων η διάθεση στην αγορά, 
είτε ως προϊόντων είτε εντός προϊόντων, έχει απορριφθεί δυνάµει της παρούσας 
απόφασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί στο κοινό τις εκθέσεις αξιολόγησης 
που καταρτίζονται για τους εν λόγω Γ.Τ.Ο. καθώς και οι ζητηθείσες γνώµες των 
επιστηµονικών επιτροπών. Για κάθε προϊόν, καθορίζονται σαφώς ο ή οι Γ.Τ.Ο. που 
περιέχονται σε αυτό, καθώς και οι προβλεπόµενες χρήσεις. 
 
 3. Η αρµόδια αρχή µετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης που προβλέπεται στο 
άρθρο 20 προβαίνει σε δηµοσίευση σε τρεις τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες α) 
περίληψης του ως άνω θέµατος και β) γνωστοποίησης ότι διαθέτει τις απαραίτητες 
πληροφορίες και στοιχεία για την ενηµέρωση των πολιτών και των φορέων 
εκπροσώπησής τους. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
 

Τελικές ∆ιατάξεις 
 
 

Άρθρο 28 
Εµπιστευτικότητα 

 
 1. Η αρµόδια αρχή δεν αποκαλύπτει σε τρίτους εµπιστευτικές πληροφορίες που 
κοινοποιούνται ή ανταλλάσσονται δυνάµει των διατάξεων της παρούσας 
απόφασης· σχετικά δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύονται σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
 2. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να υποδεικνύει τα στοιχεία της γνωστοποίησης, που 
υποβάλλεται δυνάµει της παρούσας απόφασης, η αποκάλυψη των οποίων 
ενδέχεται να βλάψει την ανταγωνιστική θέση του και τα οποία, συνεπώς, θα πρέπει 
να θεωρούνται απόρρητα. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να αιτιολογούνται κατά 
επαληθεύσιµο τρόπο. 
 
 3. Η αρµόδια αρχή καθορίζει τα στοιχεία που θα παραµείνουν απόρρητα - κατόπιν 
διαβούλευσης µε τον ενδιαφερόµενο - και τον ενηµερώνει για την απόφασή της. 
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4. Σε καµιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται απόρρητα τα ακόλουθα 
στοιχεία, εφόσον υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6, 10, 11, 
17, 21, 23 ή 26: 
 - γενική περιγραφή του ή των Γ.Τ.Ο., όνοµα και διεύθυνση του γνωστοποιούντος, 
σκοπός της ελευθέρωσης, τοποθεσία της ελευθέρωσης και προβλεπόµενες χρήσεις, 
 
 - µέθοδοι και προγράµµατα για την συστηµατική παρακολούθηση του ή των 
Γ.Τ.Ο. και για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
 
 - εκτίµηση του περιβαλλοντικού κινδύνου. 
 
 5. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο γνωστοποιών αποσύρει την γνωστοποίηση, η 
αρµόδια αρχή υποχρεούται να διατηρεί τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των 
πληροφοριών που της παρασχέθηκαν. 
 
 

Άρθρο 29 
Επισήµανση των Γ.Τ.Ο. 

 
 1. Οι Γ.Τ.Ο. που διατίθενται για τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο υπόκεινται σε κατάλληλες απαιτήσεις επισήµανσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 24 και το παράρτηµα IV, ώστε να παρέχονται σαφείς 
πληροφορίες, στην ετικέτα ή σε συνοδευτικό έγγραφο, σχετικά µε την παρουσία 
γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών. Για το σκοπό αυτό, η φράση "Το προϊόν 
αυτό περιέχει γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς" αναγράφεται είτε στην 
ετικέτα είτε σε συνοδευτικό έγγραφο. 
 
 2. Οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παραγράφου 1 χωρίς επικαλύψεις ή 
αντιφάσεις µε τις ισχύουσες διατάξεις για την επισήµανση που προβλέπονται στην 
ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 26 
(παρ. 2) της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 
 
 

Άρθρο 30 
∆ιαβούλευση µε την ή τις επιστηµονικές επιτροπές 

 
 1. Όταν η αρµόδια αρχή διατυπώνει και διατηρεί αντιρρήσεις, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του κεφαλαίου Β του άρθρου 19, της παραγράφου 4 του άρθρου 21, της 
παραγράφου 3 του άρθρου 23, ή και του άρθρου 26, αναφορικά µε τους 
κινδύνους που παρουσιάζουν οι Γ.Τ.Ο. για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, 
ή όταν στην έκθεση αξιολόγησης, που αναφέρεται στο άρθρο 19, (Κεφ. Α) 
εκτιµάται ότι ο Γ.Τ.Ο. δεν θα πρέπει να διατεθεί στην αγορά, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή µε δική της πρωτοβουλία ή µετά από αίτηµα άλλου Κ-Μ προβαίνει σε 
σχετική διαβούλευση µε την αρµόδια αρχή ή τις επιστηµονικές επιτροπές όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 28 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 
 
 2. Η αρµόδια αρχή µπορεί µετά από σχετικό αίτηµα να ζητά την πραγµατοποίηση 
διαβούλευσης µεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιστηµονικών επιτροπών 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 
 
 

Άρθρο 31 
Ανταλλαγή πληροφοριών µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποβολή 

εκθέσεων 
 
 1. Καθιερώνεται σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ της αρµόδιας αρχής 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά την πείρα που έχει αποκτηθεί για την 
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πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται µε τη σκόπιµη απελευθέρωση ΓΤΟ και τη 
διάθεσή τους στην αγορά. Η ανταλλαγή αυτή των πληροφοριών καλύπτει και την 
ανταλλαγή πείρας ως προς την εφαρµογή του άρθρου 2 (παρ. 4. εδ. 2), την 
εκτίµηση του περιβαλλοντικού κινδύνου, τη συστηµατική παρακολούθηση, τη 
διαβούλευση µε το κοινό και την ενηµέρωσή του. 
 
 2. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 2 και του σηµείου Α.7 του παραρτήµατος IV του 
άρθρου 35 η αρµόδια αρχή συντάσσει: 
 
 α) δηµόσια µητρώα στα οποία καταγράφεται η τοποθεσία της ελευθέρωσης των 
Γ.Τ.Ο., η οποία πραγµατοποιείται δυνάµει των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ της 
παρούσας. 
 
 β) µητρώα για την καταγραφή των τοποθεσιών που καλλιεργούνται Γ.Τ.Ο. 
δυνάµει των διατάξεων του κεφαλαίου Γ', προκειµένου να είναι δυνατή η 
συστηµατική παρακολούθηση των ενδεχοµένων επιπτώσεων των ανωτέρω Γ.Τ.Ο. 
στο περιβάλλον σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 στοιχείο στ΄ του 
άρθρου 20 και της παραγράφου 1 του άρθρου 20. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω 
διατάξεων των άρθρων 20 και 23, οι εν λόγω τοποθεσίες: 
 - κοινοποιούνται στην αρµόδια αρχή και 
 - καθίστανται γνωστές στο κοινό σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρούσας 
απόφασης. 
 
 3. Η αρµόδια αρχή συντάσσει έκθεση, κάθε τρία χρόνια, σχετική µε τα µέτρα που 
λαµβάνει για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, και την 
διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση αυτή περιέχει σύντοµη 
τεκµηριωµένη έκθεση της εµπειρίας τους σχετικά µε τους Γ.Τ.Ο. που διατίθενται 
στην αγορά ως προϊόντα ή εντός προϊόντων δυνάµει της παρούσας απόφασης. 
 
 

Άρθρο 32 
Έλεγχοι 

 
 1. Η κατά περίπτωση αρµόδια αρχή πραγµατοποιεί τακτικούς και έκτακτους 
ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης. 
 
 2. Οι έλεγχοι της τήρησης από τον ενδιαφερόµενο των όρων που προβλέπονται σε 
κάθε έγκριση της γνωστοποίησης διενεργούνται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες 
υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε του ΥΑΑΤ και των συναρµόδιων Υπουργείων. 
 
 3. Η διενέργεια των ελέγχων που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 είναι 
δυνατόν να γίνεται µε ανάθεση σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις: 
 
 α) σε ειδικά διαπιστευµένους ή αναγνωρισµένους από το Κράτος φορείς 
ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς. 
 
 β) σε επιστήµονες µε εξειδικευµένες γνώσεις που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά 
στο έργο αυτό. 
 Σε περίπτωση ανάθεσης µέρους ή του συνόλου των ελέγχων σε τρίτους 
(παράγραφος α ή β) η δαπάνη θα βαρύνει τον ενδιαφερόµενο. Όποιος κάνει 
σκόπιµη ελευθέρωση ή διάθεση στην αγορά Γ.Τ.Ο., υποχρεώνεται να παρέχει κάθε 
δυνατή διευκόλυνση στα αρµόδια όργανα ελέγχου ώστε να προβαίνουν σε κάθε 
εξέταση, έλεγχο, έρευνα ή δειγµατοληψία και να συγκεντρώνουν τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους. 
 
 4. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος διαπιστώνει ότι από τη δράση του 
προκαλούνται δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία το 
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γνωστοποιεί αµέσως στις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές, προκειµένου να 
καθορισθούν το είδος και το χρονοδιάγραµµα των ληπτέων επανορθωτικών 
µέτρων. 
 

Άρθρο 33 
Κυρώσεις 

 
 Α. Σε οποιονδήποτε γίνεται αίτιος παράβασης των διατάξεων της παρούσας 
απόφασης µε πράξη ή παράλειψη επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο αυτό καθώς και οι ποινικές και αστικές κυρώσεις που 
προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 1650/1986. 
 
 Β. ∆ιοικητικές κυρώσεις 
 
 1. Σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προκαλούν ρύπανση ή υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος παραβαίνοντας διατάξεις της παρούσας απόφασης, ανεξάρτητα από 
την αστική ή ποινική ευθύνη επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιµο µέχρι 
250.0000 ευρώ. Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθµισης του 
περιβάλλοντος και ιδίως σε περίπτωση που από το είδος ή την ποσότητα των 
ρύπων ή από την έκταση και τη σηµασία της υποβάθµισης του περιβάλλοντος 
υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαρείας σωµατικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής 
διατάραξης ή καταστροφής, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 400.000 ευρώ. 
 
 Τα ως άνω πρόστιµα επιβάλλονται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε από κοινού µε τον 
κατά περίπτωση συναρµόδιο Υπουργό ύστερα από την εισήγηση της αρµόδιας 
αρχής και γνώµη της επιτροπής του άρθρου 8 (παρ. 2) ή της επιτροπής του 
άρθρου 16 της παρούσας απόφασης. 
 
 2. Αν ο φορέας που διενεργεί σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ προκαλεί ρύπανση ή άλλη 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος, επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 
του µέχρις ότου ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση ή 
υποβάθµιση. Μπορεί επίσης να επιβληθεί η οριστική διακοπή της λειτουργίας του 
φορέα και η ανάκληση της κατ' άρθρον 7 της παρούσης έγκρισής του α) αν ο 
φορέας παραλείπει να συµµορφωθεί προς τα υποδεικνυόµενα µέτρα ή β) αν η 
λήψη αποτελεσµατικών µέτρων είναι ανέφικτη και γ) αν συντρέχουν εξαιρετικοί 
λόγοι, και ιδίως σε περίπτωση που από το είδος, την έκταση ή τη σηµασία της 
υποβάθµισης υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαρείας σωµατικής βλάβης ή ευρείας 
οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, ενόψει και της σπουδαιότητας της 
επιχείρησης ή δραστηριότητας. 
 
 Η διακοπή λειτουργίας και η ανάκληση της έγκρισης επιβάλλεται µε απόφαση του 
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε από κοινού µε τον κατά περίπτωση συναρµόδιο Υπουργό µετά 
από εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 8 (παρ. 2) ή της επιτροπής του άρθρου 
16 της παρούσας απόφασης. 
 
 Με την πράξη επιβολής της απαγόρευσης λειτουργίας µπορεί να προβλέπεται και 
πρόστιµο από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για κάθε ηµέρα παράβασης της 
απαγόρευσης. Η παράβαση διαπιστώνεται µε πράξη του οργάνου που επέβαλε την 
απαγόρευση µε την οποία καταλογίζεται και το πρόστιµο. 
 
 Με απόφαση του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση λειτουργίας της 
επιχείρησης ή δραστηριότητας µπορεί σε κάθε περίπτωση να αίρεται η απαγόρευση 
αυτή αν η επιχείρηση ή δραστηριότητα λάβει αποτελεσµατικά µέτρα ώστε να 
παύσει οριστικά η ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 
 
 3. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται από τις προηγούµενες παραγράφους 
εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα για την είσπραξη δηµοσίων εσόδων (ΚΕ∆Ε) 
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και αποδίδονται στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής όπου 
προκλήθηκε η παράβαση. Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των 
διοικητικών προστίµων γίνεται σύµφωνα µε την 59388/3320/1988 κοινή 
υπουργική απόφαση "τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των 
διοικητικών προστίµων κ.τ.λ." (Β΄ 638). 
 
 4. Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων των προηγουµένων 
παραγράφων αρχίζει µε την βεβαίωση της παράβασης από το όργανο που τη 
διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση η οποία κοινοποιείται µαζί µε 
έγγραφη κλήτευση στον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του µέσα σε 5 ηµέρες 
από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί, 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, για 5 ηµέρες ακόµα. 
 
 5. Κατά των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλει ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
αρµόδια είναι τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια και το Συµβούλιο της Επικρατείας. 
 
 Γ. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στα προηγούµενα κεφάλαια Α και Β 
επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται ιδίως ως προς το 
Κεφάλαιο Γ σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας καθώς και σε 
αγορανοµικές ή υγειονοµικές διατάξεις. 
 
 

Άρθρο 34 
Μεταβατικές διατάξεις 

 
 Κάθε ενδιαφερόµενος που διενεργεί ήδη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ ή διάθεσή του στην αγορά υποχρεούται να 
υποβάλλει προς έγκριση στις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τα 
άρθρα 8 και 16, µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης, φάκελο γνωστοποίησης µε τα στοιχεία και τους όρους που 
προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. 
 
 

Άρθρο 35 
Παραρτήµατα 

 
 1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης τα 
Παραρτήµατα I-VII που ακολουθούν. 
 
 2. Τα παραρτήµατα αυτά τροποποιούνται α) όσον αφορά το Κεφάλαιο Β µε 
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και β) όσον αφορά το Κεφάλαιο Γ µε απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε τα εκάστοτε 
ισχύοντα στο Κοινοτικό ∆ίκαιο. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 (ΠΑΡ. 2Α) 

 
ΜΕΡΟΣ 1 

 
 Οι τεχνικές γενετικής τροποποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο α΄ περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων: 
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 1. τεχνικές ανασυνδυασµένου νουκλεϊκού οξέος στις οποίες περιλαµβάνεται ο 
σχηµατισµός νέων συνδυασµών γενετικού υλικού µε την εισαγωγή µορίων 
νουκλεϊκού οξέος που παρασκευάζονται, µε οιονδήποτε τρόπο, έξω από έναν 
οργανισµό, εντός οιουδήποτε ιού, βακτηριακού πλασµιδίου ή άλλου συστήµατος 
φορέων και µε την ενσωµάτωσή τους σε οργανισµό ξενιστή στον οποίο καλώς 
εχόντων των πραγµάτων, δεν υπάρχουν, ενώ είναι εντούτοις ικανά να συνεχίσουν 
την αναπαραγωγή τους, 
 
 2. τεχνικές που περιλαµβάνουν την άµεση εισαγωγή, σε οργανισµό, 
κληρονοµήσιµου υλικού που παρασκευάζεται εκτός του οργανισµού και στις οποίες 
περιλαµβάνεται η µικροέγχυση, η µακροέγχυση και η µικροέγκλειση, 
 
 3. τεχνικές σύντηξης κυττάρων (στις οποίες περιλαµβάνεται η σύντηξη 
πρωτοπλαστών) ή υβριδισµού µε τις οποίες σχηµατίζονται ζώντα κύτταρα µε νέους 
συνδυασµούς κληρονοµήσιµου γενετικού υλικού, χάρις στη σύντηξη δύο ή 
περισσοτέρων κυττάρων µε τη βοήθεια µέσων ή µεθόδων που δεν απαντούν στη 
φύση. 
 

ΜΕΡΟΣ 2 
 
 Οι τεχνικές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β΄ οι οποίες 
δεν φέρονται ως άγουσες σε γενετική τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
συνεπάγονται τη χρήση µορίων ανασυνδυασµένου DNA ή γενετικώς 
τροποποιηµένων οργανισµών παραγόµενων µε τεχνικές/ µεθόδους άλλες από 
αυτές που εξαιρούνται από το παράρτηµα IΒ: 
 
 1. γονιµοποίηση in vitro, 
 
 2. σύζευξη, µεταγωγή, µετασχηµατισµό ή οιαδήποτε άλλη διαδικασία που απαντά 
στη φύση, 
 
 3. πρόκληση πολυπλοειδίας. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2.β 

 
 Οι τεχνικές/ µέθοδοι γενετικής τροποποίησης που παράγουν οργανισµούς που 
εξαιρούνται της οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνεπάγονται τη χρήση 
µορίων ανασυνδυασµένου DNA ή γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών εκτός 
αυτών που παράγονται µε µία ή περισσότερες από τις τεχνικές/ µεθόδους που 
παρατίθενται κατωτέρω, είναι οι ακόλουθες: 
 
 1. µεταλλαξιογένεση, 
 
 2. σύντηξη φυτικών κυττάρων (στην οποία συµπεριλαµβάνεται η σύντηξη 
πρωτοπλαστών) οργανισµών οι οποίοι µπορούν να ανταλλάξουν γενετικό υλικό µε 
παραδοσιακές µεθόδους διασταύρωσης. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟY (Ε.Π.K.) 

 
 Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος χρησιµοποιούνται οι κάτωθι όροι 
ως εξής: 
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 - ο όρος "άµεσες επιπτώσεις" αναφέρεται στις πρωτογενείς επιπτώσεις στην υγεία 
των ανθρώπων ή το περιβάλλον που προξενούνται από τον ίδιο τον Γ.Τ.Ο. και δεν 
εµφανίζονται µέσω αλυσίδας σχέσεων αιτίου-αιτιατού, 
 - ο όρος "έµµεσες επιπτώσεις" αναφέρεται σε επιπτώσεις στην υγεία των 
ανθρώπων ή το περιβάλλον που εµφανίζονται µέσω αλυσίδας σχέσεων αιτίου-
αιτιατού, µέσω µηχανισµών όπως οι αλληλεπιδράσεις µε άλλους οργανισµούς, η 
µεταφορά γενετικού υλικού, ή οι αλλαγές στη χρήση ή στη διαχείριση. Οι έµµεσες 
επιπτώσεις συνήθως παρατηρούνται µε καθυστέρηση ("οψιφανείς") 
 
 - ο όρος "ταχυφανείς επιπτώσεις" αναφέρεται σε επιπτώσεις στην υγεία των 
ανθρώπων ή το περιβάλλον που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου 
απελευθέρωσης του Γ.Τ.Ο.. Οι ταχυφανείς επιπτώσεις µπορούν να είναι είτε 
άµεσες είτε έµµεσες. 
 
 - ο όρος "οψιφανείς επιπτώσεις" αναφέρεται σε επιπτώσεις στην υγεία των 
ανθρώπων ή το περιβάλλον που ενδεχοµένως δεν παρατηρούνται κατά τη διάρκεια 
της περιόδου απελευθέρωσης του Γ.Τ.Ο., καθίστανται όµως εµφανείς ως άµεσες ή 
έµµεσες επιπτώσεις είτε σε µετέπειτα στάδιο είτε αφού τερµατιστεί η 
απελευθέρωση. 
 
 Μια γενική αρχή που θα πρέπει επίσης να διέπει την εκτίµηση περιβαλλοντικής 
επικινδυνότητας είναι ότι πρέπει να διεξάγεται ανάλυση των σωρευτικών 
µακροπρόθεσµων επιπτώσεων της απελευθέρωσης και της διάθεσης στην αγορά. 
Με τον όρο σωρευτικές µακροπρόθεσµες επιπτώσεις νοούνται οι συσσωρευµένες 
επιπτώσεις των συγκαταθέσεων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και 
µεταξύ άλλων, για τη χλωρίδα και την πανίδα, τη γονιµότητα του εδάφους, την 
αποδόµηση οργανικών υλικών από το έδαφος, την αλυσίδα διατροφής των 
ανθρώπων ή των ζώων, τη βιολογική ποικιλοµορφία, την υγεία των ζώων και τα 
προβλήµατα αντοχής στα αντιβιοτικά. 
 
 

Α. Στόχος 
 
 Στόχος της εκτίµησης περιβαλλοντικού κινδύνου (Ε.Π.Κ.) είναι, σε κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά, ο προσδιορισµός και η εκτίµηση των δυνητικών δυσµενών 
επιπτώσεων - άµεσων, έµµεσων, ταχυφανών και οψιφανών - που µπορεί να έχει 
στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον η σκόπιµη απελευθέρωση Γ.Τ.Ο. και 
η διάθεσή τους στην αγορά. Η Ε.Π.Κ. πρέπει να διεξάγεται µε στόχο τον 
προσδιορισµό του κατά πόσον υπάρχει ανάγκη διαχείρισης του κινδύνου και αν 
όντως υπάρχει των καταλληλότερων χρησιµοποιητέων µεθόδων. 
 
 

Β. Γενικές αρχές 
 
 Για την εφαρµογή της αρχής της προληπτικής δράσης, όταν γίνεται Ε.Π.Κ., θα 
πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες γενικές αρχές: - τα αναγνωρισµένα 
χαρακτηριστικά του Γ.Τ.Ο. και της χρήσης του τα ικανά να προκαλέσουν δυσµενείς 
επιπτώσεις θα πρέπει να συγκρίνονται µε εκείνες που εµφανίζει ο µη 
τροποποιηµένος οργανισµός από τον οποίο προέκυψε ο Γ.Τ.Ο. και η 
χρησιµοποίησή του σε αντίστοιχες καταστάσεις, 
 
 - η Ε.Π.Κ. θα πρέπει να διενεργείται µε επιστηµονικά έγκυρο και διαφανή τρόπο, 
βάσει των διαθέσιµων επιστηµονικών και τεχνικών δεδοµένων, 
 
 - η Ε.Π.Κ. θα πρέπει να διενεργείται χωριστά για κάθε περίπτωση, πράγµα που 
σηµαίνει ότι οι απαιτούµενες πληροφορίες µπορούν να ποικίλλουν ανάλογα µε τον 
τύπο των υπόψη Γ.Τ.Ο., τη σχεδιαζόµενη χρήση τους και το δυνητικό περιβάλλον 
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υποδοχής, λαµβανοµένης υπόψη, µεταξύ άλλων, της τυχόν παρουσίας Γ.Τ.Ο. στο 
περιβάλλον, 
 
 - εάν καθίστανται διαθέσιµα νέα στοιχεία για τον Γ.Τ.Ο. και τις επιπτώσεις του 
στην υγεία των ανθρώπων στο περιβάλλον, ενδέχεται να χρειάζεται 
αναπροσανατολισµός της Ε.Π.Κ. προκειµένου να εξακριβώνεται: 
 
 - µήπως έχει µεταβληθεί ο κίνδυνος, 
 
 - µήπως είναι ανάγκη να τροποποιηθεί αντίστοιχα η διαχείριση του κινδύνου. 
 
 

Γ. Μεθοδολογία 
 

Γ.1. Χαρακτηριστικά των Γ.Τ.Ο. και των απελευθερώσεων Ανάλογα µε την 
περίπτωση, στην Ε.Π.Κ. πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι συναφείς επιστηµονικές 

και τεχνικές λεπτοµέρειες οι σχετικές µε τα χαρακτηριστικά: 
 
 - του οργανισµού-δέκτη ή των οργανισµών - γονέων, 
 
 - της γενετικής τροποποίησης/ των γενετικών τροποποιήσεων, είτε πρόκειται για 
προσθήκες είτε για απαλοιφές του γενετικού υλικού, και των σχετικών 
πληροφοριών για το φορέα και το δότη, 
 
 - των Γ.Τ.Ο., 
 
 - της σχεδιαζόµενης απελευθέρωσης ή χρήσης, καθώς και σε τι κλίµακα 
σχεδιάζεται να γίνει, 
 
 - του δυνητικού περιβάλλοντος υποδοχής και 
 
 - των αλληλεπιδράσεων µεταξύ όλων αυτών. 
 
 Στην Ε.Π.Κ. µπορούν να βοηθήσουν και πληροφορίες από απελευθερώσεις 
παρόµοιων οργανισµών και οργανισµών µε παρόµοια χαρακτηριστικά και οι 
αλληλεπιδράσεις τους µε παρόµοια περιβάλλοντα. 
 
 

Γ.2. Βήµατα στην Ε.Π.Κ. 
 
 Κατά τη συναγωγή συµπερασµάτων για την Ε.Π.Κ. θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη  
τα ακόλουθα: 
 
 1. Εντοπισµός χαρακτηριστικών που ενδέχεται να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις 
 
 Πρέπει να προσδιορίζονται όλα τα συνδεδεµένα µε τη γενετική αλλοίωση 
χαρακτηριστικά των Γ.Τ.Ο. τα οποία µπορούν να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις για 
την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον. Η σύγκριση των χαρακτηριστικών του/ 
των Γ.Τ.Ο. µε εκείνα που εµφανίζει ο µη τροποποιηµένος οργανισµός υπό 
αντίστοιχες συνθήκες απελευθέρωσης ή χρήσης, βοηθά στον εντοπισµό των 
συγκεκριµένων δυνητικών δυσµενών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη 
γενετική αλλοίωση. Σηµαντικό είναι να µην παραβλέπεται καµία δυνητικά 
δυσµενής  
επίπτωση µε το σκεπτικό ότι είναι απίθανο να εµφανιστεί. 
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 Οι δυνητικά δυσµενείς επιπτώσεις των Γ.Τ.Ο. ποικίλλουν από περίπτωση σε 
περίπτωση και µπορεί να περιλαµβάνουν: 
 
 - ασθένειες του ανθρώπου, συµπεριλαµβανοµένων των αλλεργιογόνων ή τοξικών 
επιπτώσεων (βλέπε π.χ. σηµεία II.Α.11. και II.Γ.2.i) του παραρτήµατος III.A, και 
B.7. του παραρτήµατος IIIΒ), 
 
 - ασθένειες ζώων ή φυτών, συµπεριλαµβανοµένων των τοξικών και, 
ενδεχοµένως, των αλλεργιογόνων επιπτώσεων (βλέπε π.χ. σηµεία II.Α.11. και 
II.Γ.2.i) του παραρτήµατος III Α, και Β.7. και ∆.8. του παραρτήµατος III Β), - 
επιπτώσεις στην πληθυσµιακή δυναµική των ειδών στο περιβάλλον υποδοχής και 
στη γενετική ποικιλοµορφία καθενός από τους πληθυσµούς αυτούς (βλέπε π.χ. 
σηµεία IV.Β.8., 9. και 12. του παραρτήµατος III Α), 
 
 - αλλαγές στην ευπάθεια σε παθογόνους οργανισµούς, ικανές να διευκολύνουν 
την εξάπλωση µολυσµατικών ασθενειών ή/και να δηµιουργήσουν νέες δεξαµενές ή 
νέους φορείς, 
 
 - αποδυνάµωση προφυλακτικών ή θεραπευτικών ιατρικών, κτηνιατρικών ή 
φυτοϋγειονοµικών αγωγών π.χ. µε µεταβίβαση γονιδίων που παρέχουν αντίσταση 
έναντι αντιβιοτικών χρησιµοποιούµενων στην ιατρική ή κτηνιατρική (βλέπε π.χ. 
σηµεία II.Α.11.ε και II.Γ.2.θ) iv) του παραρτήµατος III Α), 
 
 - συνέπειες στη βιογεωχηµεία (βιογεωχηµικοί κύκλοι), ειδικότερα δε στην 
ανακύκλωση του άνθρακα και του αζώτου µέσω των µεταβολών της αποσύνθεσης 
οργανικών ουσιών στο έδαφος (βλέπε π.χ. σηµεία II.Α.11.στ΄) και IV.Β.15. του 
παραρτήµατος III Α, και ∆.11. του παραρτήµατος III Β). 
 
 ∆υσµενή αποτελέσµατα µπορούν να προκύψουν αµέσως ή εµµέσως µέσω 
µηχανισµών, όπως για παράδειγµα: 
 
 - η εξάπλωση Γ.Τ.Ο. στο περιβάλλον, 
 
 - η µεταφορά του παρεµβληθέντος γενετικού υλικού σε άλλους οργανισµούς ή και 
στον ίδιο οργανισµό, είτε γενετικά τροποποιηµένο είτε όχι, 
 
 - η φαινοτυπική και γενετική αστάθεια, 
 
 - αλληλεπιδράσεις µε άλλους οργανισµούς, 
 
 - αλλαγές στη διαχείριση, συµπεριλαµβανοµένων των γεωργικών πρακτικών. 
 
 2. Εκτίµηση των δυνητικών συνεπειών κάθε δυσµενούς επίπτωσης, εάν  
εµφανιστεί: 
 
 Πρέπει να αξιολογείται το µέγεθος των συνεπειών κάθε δυνητικής δυσµενούς 
επίπτωσης που εµφανίζεται. Η εκτίµηση αυτή πρέπει να προϋποθέτει ότι αυτή η 
δυσµενής επίπτωση θα εµφανισθεί. Το µέγεθος των συνεπειών ενδέχεται να 
επηρεάζεται από το περιβάλλον στο οποίο προβλέπεται η απελευθέρωση του/των 
Γ.Τ.Ο. καθώς και από τον τρόπο απελευθέρωσης. 
 
 3. Εκτίµηση του ενδεχοµένου εµφάνισης κάθε δυνητικής δυσµενούς επίπτωσης 
που έχει εντοπισθεί. 
 
 Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο προβλέπεται η απελευθέρωση 
του/ των Γ.Τ.Ο. καθώς και ο τρόπος απελευθέρωσης επηρεάζουν καθοριστικά την 
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εκτίµηση του ενδεχόµενου ή της πιθανότητας να εµφανισθεί µια δυσµενής 
επίπτωση. 
 
 4. Εκτίµηση της επικινδυνότητας κάθε προσδιορισµένου χαρακτηριστικού του/ 
των Γ.Τ.Ο. 
 
 Πρέπει κατά το δυνατόν και σύµφωνα µε την επιτευχθείσα πρόοδο, να εκτιµάται ο 
κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον που δηµιουργεί κάθε 
προσδιορισµένο χαρακτηριστικό του Γ.Τ.Ο. που ενδέχεται να έχει δυσµενείς 
επιπτώσεις, µε συνδυασµό της πιθανότητας να εµφανισθεί η δυσµενής επίπτωση 
και του µεγέθους των συνεπειών, εάν εµφανισθεί. 
 
 5. Εφαρµογή στρατηγικών διαχείρισης της επικινδυνότητας µιας σκόπιµης 
απελευθέρωσης Γ.Τ.Ο. ή διάθεσης Γ.Τ.Ο. στην αγορά. 
 
 Στην εκτίµηση του κινδύνου µπορούν να προσδιορίζονται οι κίνδυνοι που 
χρειάζονται διαχείριση καθώς και ο καλύτερος τρόπος διαχείρισής τους και θα 
πρέπει να ορίζεται µια στρατηγική διαχείρισης του κίνδυνου. 
 
 6. Προσδιορισµός της συνολικής επικινδυνότητας των Γ.Τ.Ο. 
 
 Θα πρέπει να γίνεται εκτίµηση της συνολικής επικινδυνότητας των Γ.Τ.Ο., 
λαµβανοµένων υπόψη των τυχόν προτεινόµενων στρατηγικών διαχείρισης του 
κινδύνου. 
  

 
∆. Συµπεράσµατα σχετικά µε τις δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 

απελευθέρωσης Γ.Τ.Ο. ή της διάθεσής τους στην αγορά. 
 
 Βάσει Ε.Π.Ε. η οποία διεξήχθη σύµφωνα µε τις αρχές και τη µεθοδολογία που 
αναφέρονται στα τµήµατα Β και Γ, θα πρέπει στις κοινοποιήσεις να 
περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τα σηµεία που απαριθµούνται στα 
τµήµατα ∆.1 ή ∆.2, µε σκοπό να παρέχεται βοήθεια στην εξαγωγή συµπερασµάτων 
ως προς τις δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απελευθέρωσης Γ.Τ.Ο. ή της 
διάθεσής τους στην αγορά: 
 
 
∆.1. Στην περίπτωση Γ.Τ.Ο. εκτός των ανωτέρων φυτών 1 Πιθανότητα οι Γ.Τ.Ο. να 

γίνουν ανθεκτικότεροι και να εισβάλουν στα φυσικά ενδιαιτήµατα υπό τις 
συνθήκες της (των) προτεινόµενης(-ων) απελευθέρωσης (-εων). 

 
 2. Τυχόν επιλεκτικά πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα που προσδίδονται στους 
Γ.Τ.Ο. και η πιθανότητα αυτά να εκδηλωθούν υπό τις συνθήκες της (των) 
προτεινόµενης (-ων) απελευθέρωσης (-εων). 
 
 3. ∆υνατότητα µεταφοράς γονιδίων σε άλλα είδη υπό τις συνθήκες της 
προτεινόµενης απελευθέρωσης του Γ.Τ.Ο. και τυχόν επιλεκτικά πλεονεκτήµατα ή 
µειονεκτήµατα που προσδίδονται στα είδη αυτά. 
 
 4. ∆υνητικές ταχυφανείς ή/ και οψιφανείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
άµεσων και των έµµεσων αλληλεπιδράσεων µεταξύ του Γ.Τ.Ο. και των οργανισµών 
στόχων (ενδεχοµένως). 
 
 5. ∆υνητικές ταχυφανείς ή/ και οψιφανείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
άµεσων και των έµµεσων αλληλεπιδράσεων µεταξύ του Γ.Τ.Ο. και των οργανισµών 
µη-στόχων, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων στα πληθυσµιακά επίπεδα των 
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ανταγωνιστών, θηραµάτων, ξενιστών, συµβιοτικών οργανισµών, θηρευτών, 
παρασίτων και παθογόνων. 
 
 6. Ενδεχόµενα ταχυφανή ή/ και οψιφανή αποτελέσµατα στην υγεία του ανθρώπου 
που προκύπτουν από δυνητικές άµεσες και έµµεσες αλληλεπιδράσεις του Γ.Τ.Ο. και 
προσώπων που εργάζονται µε απελευθερώσεις Γ.Τ.Ο., έρχονται σε επαφή ή σε 
γειτνίαση µαζί τους. 
 
 7. Ενδεχόµενα ταχυφανή ή/ και οψιφανή αποτελέσµατα στην υγεία των ζώων και 
συνέπειες για την αλυσίδα ζωοτροφών/ τροφίµων που προκύπτουν από την 
κατανάλωση Γ.Τ.Ο. και οιουδήποτε προϊόντος που προέρχεται από αυτόν εάν 
προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως ζωοτροφή. 
 
 8. Ενδεχόµενα ταχυφανή ή/και οψιφανή αποτελέσµατα στις βιογεωχηµικές 
διεργασίες που προκύπτουν από δυνητικές άµεσες και έµµεσες αλληλεπιδράσεις 
του Γ.Τ.Ο. και των οργανισµών στόχων και µη-στόχων στην περιοχή της (των) 
απελευθέρωσης(-εων) Γ.Τ.Ο. 
 
 9. Ενδεχόµενες ταχυφανείς ή/ και οψιφανείς, άµεσες και έµµεσες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των ειδικών τεχνικών που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση του 
Γ.Τ.Ο. όπου αυτές είναι διαφορετικές από τις χρησιµοποιούµε- νες για τους µη-
Γ.Τ.Ο. 
 
 
∆.2. Στην περίπτωση γενετικώς τροποποιηµένων ανώτερων φυτών (Γ.Τ.Α.Φ.) 

 
 1. Πιθανότητα τα Γ.Τ.Α.Φ. να γίνουν ανθεκτικότερα από τα φυτά-δέκτες ή τα 
γονικά φυτά στα γεωργικά ενδιαιτήµατα και περισσότερο διεισδυτικά σε φυσικά 
ενδιαιτήµατα. 
 
 2. Τυχόν επιλεκτικά πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα που προσδίδονται στο 
Γ.Τ.Α.Φ.. 
 
 3. ∆υνατότητα µεταφοράς γονιδίων στα ίδια ή σε άλλα, συµβατά ως προς το 
φύλο, φυτικά είδη υπό συνθήκες φύτευσης του Γ.Τ.Α.Φ. και οιοδήποτε επιλεκτικό 
πλεονέκτηµα ή µειονέκτηµα που προσδίδεται σε αυτά τα φυτικά είδη. 
 
 4. ∆υνητικές ταχυφανείς ή/και οψιφανείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των άµεσων 
και των έµµεσων αλληλεπιδράσεων µεταξύ του Γ.Τ.Α.Φ. και των οργανισµών 
στόχων, όπως θηρευτών, παρασίτων και παθογόνων (ενδεχοµένως). 
 
 5. Ενδεχόµενες ταχυφανείς ή/ και οψιφανείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
άµεσων και των έµµεσων αλληλεπιδράσεων µεταξύ του Γ.Τ.Α.Φ. και των 
οργανισµών µη- στόχων (επίσης λαµβανοµένων υπόψη οργανισµών που 
αλληλεπιδρούν µε οργανισµούς-στόχους) συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων 
στα πληθυσµιακά επίπεδα των ανταγωνιστών, φυτοφάγων, συµβιοτικών 
οργανισµών (ενδεχοµένως), παρασίτων και παθογόνων. 
 
 6. Ενδεχόµενα ταχυφανή ή/ και οψιφανή αποτελέσµατα στην υγεία του ανθρώπου 
που προκύπτουν από δυνητικές άµεσες και έµµεσες αλληλεπιδράσεις του Γ.Τ.Α.Φ. 
και προσώπων που εργάζονται µε απελευθερώσεις Γ.Τ.Α.Φ., έρχονται σε επαφή ή 
σε γειτνίαση µαζί τους. 
 
 7. Ενδεχόµενα ταχυφανή ή/ και οψιφανή αποτελέσµατα στην υγεία των ζώων και 
συνέπειες για την αλυσίδα ζωοτροφών/ τροφίµων που προκύπτουν από την 
κατανάλωση Γ.Τ.Α.Φ. και οιουδήποτε προϊόντος που προέρχεται από αυτό εάν 
προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως ζωοτροφή. 
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 8. Ενδεχόµενες ταχυφανείς ή/ και οψιφανείς άµεσες και έµµεσες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των ειδικών τεχνικών καλλιέργειας, διαχείρισης και συγκοµιδής που 
χρησιµοποιούνται για τα Γ.Τ.Α.Φ. όταν είναι διαφορετικές από εκείνες που 
χρησιµοποιούνται για τα µη-Γ.Τ.Α.Φ. 
 
 9. Ενδεχόµενα ταχυφανή ή/ και οψιφανή αποτελέσµατα στις βιογεωχηµικές 
διεργασίες που προκύπτουν από δυνητικές άµεσες και έµµεσες αλληλεπιδράσεις 
του Γ.Τ.Ο. και των οργανισµών στόχων και µη-στόχων στην περιοχή της (των) 
απελευθέρωσης(-εων) Γ.Τ.Ο. 
 
 Ε. Κατά τα λοιπά το παρόν παράρτηµα συµπληρώνεται µε την απόφαση 
2002/623/ΕΚ. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
 Η γνωστοποίηση, που αναφέρεται στα κεφάλαια Β ή Γ της παρούσας, πρέπει να 
περιλαµβάνει, ανάλογα µε την περίπτωση, τις πληροφορίες που καθορίζονται 
κατωτέρω στα υποπαραρτήµατα. 
 
 Όλα τα σηµεία που αναφέρονται δεν έχουν, κατ' ανάγκην, εφαρµογή σε κάθε 
περίπτωση. Πρέπει, εποµένως, να αναµένεται ότι κάθε µεµονωµένη γνωστοποίηση 
θα καλύπτει µόνο ένα συγκεκριµένο υποσύνολο σηµείων, τα οποία αφορούν την 
εκάστοτε κατάσταση. 
 
 Ο βαθµός λεπτοµέρειας που απαιτείται για την κάλυψη κάθε υποσυνόλου σηµείων 
είναι επίσης δυνατόν να διαφέρει, ανάλογα µε τη φύση και την κλίµακα της 
προτεινόµενης απελευθέρωσης. 
 
 Οι µελλοντικές εξελίξεις στην γενετική τροποποίηση ενδέχεται να απαιτήσουν την 
προσαρµογή αυτού του παραρτήµατος στην τεχνική πρόοδο ή τη σύνταξη 
σηµειωµάτων προσανατολισµού σχετικά µε αυτό. Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποκτήσει επαρκή πείρα, ενδέχεται να καταστεί δυνατή η περαιτέρω 
διαφοροποίηση των απαιτήσεων πληροφόρησης για διαφορετικά είδη Γ.Τ.Ο., για 
παράδειγµα τους µονοκυττάριους οργανισµούς, τα ψάρια ή τα έντοµα, ή για ειδική 
χρήση Γ.Τ.Ο. όπως η ανάπτυξη εµβολίων, µέσω κοινοποιήσεων για την 
απελευθέρωση συγκεκριµένων Γ.Τ.Ο. 
 
 Στο φάκελο περιέχεται επίσης η περιγραφή των χρησιµοποιούµενων µεθόδων ή η 
αναφορά σε τυποποιηµένες ή διεθνώς αναγνωρισµένες µεθόδους, µαζί µε το όνοµα 
της οργάνωσης ή των οργανώσεων που είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή των 
µελετών. 
 
 Το παράρτηµα III Α εφαρµόζεται στις απελευθερώσεις όλων των τύπων γενετικώς 
τροποποιηµένων οργανισµών, εξαιρέσει των ανώτερων φυτών. Το παράρτηµα III 
Β εφαρµόζεται στην απελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων ανώτερων φυτών. 
 
 Ως "ανώτερα φυτά" νοούνται τα φυτά που ανήκουν στην ταξινοµική οµάδα 
Spermatophytae (Gymnospermae και Angiospermae). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Α 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 
 
 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 Α. Όνοµα και διεύθυνση του γνωστοποιούντος (εταιρεία ή οργάνωση). 
 
 Β. Όνοµα, προσόντα και πείρα του (των) υπεύθυνου(- ων) επιστήµονα(-ων). 
 
 Γ. Τίτλος του έργου 
 
 

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ Γ.Τ.Ο. 
 
 Α. Χαρακτηριστικά α) του δότη, β) του δέκτη ή γ) (ανάλογα µε την περίπτωση) 
του (των) γονικού (-ών) οργανισµού (-ών) 
 
 1. επιστηµονική ονοµασία, 
 
 2. συστηµατική κατάταξη/ταξινόµηση, 
 
 3. άλλες ονοµασίες (κοινή ονοµασία, όνοµα στελέχους, κ.λπ.), 
 
 4. φαινοτυπικοί και γενετικοί δείκτες, 
 
 5. βαθµός συγγένειας µεταξύ του δότη και του δέκτη ή µεταξύ των γονικών  
οργανισµών, 
 
 6. περιγραφή των µεθόδων εντοπισµού και ανίχνευσης, 
 
 7. ευαισθησία, αξιοπιστία (εκφρασµένη ποσοτικά) και βαθµός εξειδίκευσης/ 
ευαισθησίας µεθόδων ανίχνευσης και εντοπισµού, 
 
 8. περιγραφή της γεωγραφικής κατανοµής και του φυσικού ενδιαιτήµατος του 
οργανισµού καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τους φυσικούς του θηρευτές, τα 
θηράµατα, τα παράσιτα και τους ανταγωνιστές, τους συµβιωτικούς οργανισµούς 
και τους ξενιστές, 
 
 9. οργανισµοί µε τους οποίους είναι γνωστό ότι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, 
µεταφέρεται γενετικό υλικό, 
 
 10. έλεγχος της γενετικής σταθερότητας των οργανισµών και των παραγόντων 
που την επηρεάζουν 
 
 11. παθολογικά, οικολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά: 
 α) κατάταξη των κινδύνων, σύµφωνα µε τους υφιστάµενους κοινοτικούς κανόνες 
για την προστασία της υγείας του ανθρώπου ή/και την προστασία του 
περιβάλλοντος· 
 β) χρόνος γενεάς σε φυσικά οικοσυστήµατα, εγγενής και αγενής κύκλος 
αναπαραγωγής· 
 γ) πληροφορίες για την επιβίωση, συµπεριλαµβανοµένης της εποχικότητας και της 
ικανότητας σχηµατισµού δοµών επιβίωσης· 
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 δ) παθογένεια: µολυσµατικότητα, τοξινοπαραγωγή, λοιµογόνος ικανότητα, 
αλλεργειογόνος ικανότητα, φορέας παθογόνων µικροοργανισµών, πιθανοί φορείς, 
φάσµα ξενιστών όπου συµπεριλαµβάνονται οι οργανισµοί µη-στόχοι. Πιθανή 
ενεργοποίηση λανθανόντων ιών (προιών/prion), ικανότητα αποικισµού άλλων 
οργανισµών· 
 ε) αντοχή στα αντιβιοτικά και δυνατή χρήση των αντιβιοτικών αυτών στον 
άνθρωπο και σε κατοικίδιους οργανισµούς για προληπτική και θεραπευτική αγωγή· 
 στ) συµµετοχή σε περιβαλλοντικές διεργασίες: πρωτογενή παραγωγή, 
ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών, αποσύνθεση οργανικών ουσιών, αναπνοή, κ.λ.π. 
 
 12. Φύση των γηγενών φορέων: 
 α) αλληλουχία· 
 β) συχνότητα κινητοποίησης· 
 γ) ειδικότητα· 
 δ) παρουσία γονιδίων που προσδίδουν ανθεκτικότητα. 
 
 13. Ιστορικό των προηγούµενων γενετικών τροποποιήσεων. 
 
 
Β. Χαρακτηριστικά του φορέα 
 
 1. φύση και πηγή του φορέα, 
 
 2. αλληλουχία µεταθετών στοιχείων (transposons), φορέων και άλλων τµηµάτων 
DNA που δεν περιέχουν γενετικές πληροφορίες και που χρησιµοποιούνται για την 
κατασκευή του Γ.Τ.Ο. και για τη λειτουργία του εισαχθέντος φορέα και του 
ενθέµατος (insert DNA) εντός του Γ.Τ.Ο., 
 
 3. συχνότητα κινητοποίησης του ένθετου φορέα ή/και δυνατότητες µεταβίβασης 
γενετικού υλικού και µέθοδοι προσδιορισµού, 
 
 4. πληροφορίες σχετικές µε τον βαθµό στον οποίο ο φορέας περιορίζεται στο DNA 
που απαιτείται για την επίτευξη της ζητούµενης λειτουργίας. 
 
 Γ. Χαρακτηριστικά του τροποποιηµένου οργανισµού 
 
 1. Πληροφορίες σχετικά µε τη γενετική τροποποίηση: 
 
 α) µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την τροποποίηση· 
 β) µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή και την εισαγωγή του 
ενθέµατος ή των ενθεµάτων στον δέκτη, ή για την απάλειψη µίας αλληλουχίας· 
 γ) περιγραφή της δοµής του ενθέµατος ή/ και του φορέα· 
 δ) καθαρότητα του ενθέµατος από τυχόν άγνωστη αλληλουχία και πληροφορίες 
σχετικά µε το βαθµό στον οποίο η ένθετη αλληλουχία περιορίζεται στο DNA που 
απαιτείται για την επίτευξη της ζητούµενης λειτουργίας· 
 ε) µέθοδοι και κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την επιλογή· 
 στ) αλληλουχία, λειτουργική ταυτότητα και θέση του ή των εν λόγω 
τροποποιηµένων/ ενθέτων/ απαλειφθέντων τµηµάτων νουκλεϊκών οξέων µε ειδική 
αναφορά σε οιαδήποτε γνωστή επιβλαβή αλληλουχία DNA. 
 
 2. Πληροφορίες σχετικά µε τον τελικό Γ.Τ.Ο.: 
 
 α) περιγραφή του ή των γενετικών γνωρισµάτων ή φαινοτυπικών 
χαρακτηριστικών, και ιδίως των τυχόν γενετικών γνωρισµάτων και 
χαρακτηριστικών που ενδέχεται να εκφραστούν ή να µην εκφράζονται πλέον· 
 β) δοµή και ποσότητα του νουκλεϊκού οξέος του φορέα ή/και του δότη, το οποίο 
παραµένει στην τελική δοµή του τροποποιηµένου οργανισµού· 
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 γ) σταθερότητα του οργανισµού από πλευράς γενετικών γνωρισµάτων· 
 δ) ρυθµός και επίπεδο έκφρασης του νέου γενετικού υλικού. Μέθοδος και 
ευαισθησία της µέτρησης· 
 ε) δραστικότητα της (των) εκφραζόµενης(-ων) πρωτεΐνης(-ών)· 
στ) περιγραφή των µεθόδων προσδιορισµού και ανίχνευσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των µεθόδων προσδιορισµού και ανίχνευσης της ένθετης 
αλληλουχίας και του φορέα· 
 ζ) ευαισθησία, αξιοπιστία (εκφρασµένη ποσοτικά) και εξειδίκευση των µεθόδων 
ανίχνευσης και προσδιορισµού· 
η) ιστορικό προηγούµενων απελευθερώσεων ή χρήσεων του Γ.Τ.Ο.· 
 θ) κίνδυνοι για την υγεία ανθρώπων και ζώων, καθώς και για την υγεία των 
φυτών: 
 i) τοξική ή αλλεργιογόνος δράση των Γ.Τ.Ο. ή/και των προϊόντων του 
µεταβολισµού των, 
 ii) σύγκριση, από πλευράς παθογένειας, του τροποποιηµένου οργανισµού µε τον 
δότη, τον δέκτη ή (ενδεχοµένως) τον γονικό οργανισµό, 
 iii) ικανότητα αποικισµού, 
 iv) εάν ο οργανισµός είναι παθογόνος για άτοµα µε φυσιολογικό ανοσοποιητικό 
σύστηµα: 
 
 - προκαλούµενες ασθένειες και µηχανισµός παθογένειας, συµπεριλαµβανοµένης 
της ικανότητας εισβολής και εξάπλωσης στον οργανισµό, καθώς και της 
λοιµογόνου ικανότητας, 
 
 - µεταδοτικότητα, 
 
 - λοιµογόνος δόση, 
 
 - φάσµα ξενιστών, δυνατότητα µεταβολής του φάσµατος ξενιστών, 
 
 - δυνατότητα επιβίωσης εκτός του ανθρώπινου ξενιστή, 
 
 - παρουσία φορέων ή µέσων διάδοσης, 
 
 - βιολογική σταθερότητα, 
 
 - ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά, 
 
 - αλλεργιογένεια, 
 
 - ύπαρξη κατάλληλων θεραπειών, 
 
 v) άλλοι κίνδυνοι από τα προϊόντα. 
 

III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

 
 Α. Στοιχεία για την απελευθέρωση 
 
 1. περιγραφή της προτεινόµενης σκόπιµης απελευθέρωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων του (των) σκοπού(-ών) και των προβλεπόµενων 
προϊόντων, 
 
 2. προβλεπόµενες ηµεροµηνίες της απελευθέρωσης και χρονοδιάγραµµα του 
πειράµατος, συµπεριλαµβανοµένης της συχνότητας και της διάρκειας των 
απελευθερώσεων, 
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 3. προετοιµασία του τόπου πριν από την απελευθέρωση, 
 
 4. έκταση του τόπου απελευθέρωσης, 
 
 5. µέθοδος ή µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν κατά την απελευθέρωση, 
 
 6. ποσότητες Γ.Τ.Ο. που θα απελευθερωθούν, 
 
 7. δραστηριότητες στον τόπο απελευθέρωσης (τύποι και µέθοδοι καλλιεργειών, 
εξορυκτικές δραστηριότητες, άρδευση ή άλλες δραστηριότητες), 
 
 8. µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων κατά την απελευθέρωση, 
 
 9. µέτρα εξυγίανσης/απορρύπανσης της περιοχής µετά την απελευθέρωση, 
 
 10. προβλεπόµενες τεχνικές αποµάκρυνσης ή αδρανοποίησης του ή των Γ.Τ.Ο. 
µετά τη λήξη του εγχειρήµατος, 
 
 11. στοιχεία και αποτελέσµατα προηγούµενων απελευθερώσεων του ή των Γ.Τ.Ο., 
ιδίως σε διαφορετικές κλίµακες και σε διαφορετικά οικοσυστήµατα. 
 
 Β. Στοιχεία για το περιβάλλον (τόσο στον τόπο της απελευθέρωσης όσο και στο 
ευρύτερο περιβάλλον). 
 
 1. γεωγραφική θέση και στίγµα του τόπου ή των τόπων απελευθέρωσης (σε 
περίπτωση γνωστοποιήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄, ο τόπος 
ή οι τόποι απελευθέρωσης είναι αυτοί που προβλέπονται για τη χρήση του 
προϊόντος), 
 
 2. φυσική ή βιολογική γειτνίαση µε τον άνθρωπο και µε άλλους σηµαντικούς 
ζώντες οργανισµούς, 
 
 3. γειτνίαση µε σηµαντικούς βιότοπους, προστατευόµενες περιοχές ή τόπους 
άντλησης πόσιµου νερού, 
 
 4. κλιµατικά χαρακτηριστικά της ή των περιοχών που είναι πιθανόν να 
επηρεαστούν από την απελευθέρωση, 
 
 5. γεωγραφικά, γεωλογικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά, 
 
 6. χλωρίδα και πανίδα, συµπεριλαµβανοµένων των καλλιεργούµενων φυτών, των 
εκτρεφόµενων ζώων και των αποδηµητικών ειδών, 
 
 7. περιγραφή των οικοσυστηµάτων που είναι πιθανόν να επηρεαστούν από τον 
οργανισµό, είτε βάσει του προγράµµατος, είτε όχι, 
 
 8. σύγκριση του φυσικού ενδιαιτήµατος (βιότοπου) του οργανισµού - δέκτη µε 
τον ή τους προτεινόµενους τόπους απελευθέρωσης, 
 
 9. κάθε γνωστή προγραµµατισµένη ανάπτυξη ή µεταβολή στις χρήσεις γης στην 
περιοχή, που θα µπορούσε να επηρεάσει τις περιβαλλοντικές συνέπειες της 
απελευθέρωσης. 
 
 

IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Γ.Τ.Ο. ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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 Α. Χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την επιβίωση, τον πολλαπλασιασµό και τη 
διασπορά 
 
 1. βιολογικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την επιβίωση, τον πολλαπλασιασµό 
και τη διασπορά, 
 
 2. γνωστές ή προβλέψιµες περιβαλλοντικές συνθήκες που µπορούν να 
επηρεάσουν την επιβίωση, τον πολλαπλασιασµό και τη διασπορά (άνεµος, νερό, 
έδαφος, θερµοκρασία, pH, κ.λ.π.), 
 
 3. ευαισθησία σε ειδικούς παράγοντες 
 
 Β. Αλληλεπιδράσεις µε το περιβάλλον 
 
 1. προβλεπόµενο ενδιαίτηµα του ή των Γ.Τ.Ο., 
 
 2. µελέτες σχετικά µε τη συµπεριφορά και τα χαρακτηριστικά του ή των Γ.Τ.Ο. και 
των οικολογικών συνεπειών σε προσοµοιώµατα φυσικών χώρων όπως 
µικρόκοσµοι, φυτώρια, θερµοκήπια, 
 
 3. ικανότητα µεταβίβασης γενετικού υλικού: 
 
 α) σε οικοσυστήµατα που έχουν προσβληθεί, µεταβίβαση γενετικού υλικού από 
Γ.Τ.Ο. σε άλλους οργανισµούς, µετά την απελευθέρωση· 
 
 β) µεταβίβαση γενετικού υλικού από ιθαγενείς οργανισµούς σε Γ.Τ.Ο., µετά την 
απελευθέρωση, 
 
 4. πιθανότητα φυσικής επιλογής µετά την απελευθέρωση, η οποία θα µπορούσε 
να οδηγήσει στην έκφραση µη αναµενόµενων ή/και ανεπιθύµητων 
χαρακτηριστικών στον  
τροποποιηµένο οργανισµό, 
 
 5. µέτρα που λαµβάνονται για να εξασφαλισθεί και να επιβεβαιωθεί η γενετική 
σταθερότητα. Περιγραφή των γενετικών γνωρισµάτων που ενδέχεται να 
εµποδίζουν ή να ελαχιστοποιούν τη διασπορά γενετικού υλικού. Μέθοδοι για τον 
έλεγχο της γενετικής σταθερότητας, 
 
 6. οδοί βιολογικής διασποράς, γνωστοί ή δυνατοί/πιθανοί τρόποι αλληλεπίδρασης 
µε τον παράγοντα διασποράς, συµπεριλαµβανοµένης της εισπνοής, της κατάποσης, 
της επιφανειακής επαφής, της τρώσης, κ.λ.π., 
 
 7. περιγραφή οικοσυστηµάτων στα οποία θα ήταν δυνατή η διασπορά του ή των 
Γ.Τ.Ο., 
 
 8. πιθανότητες υπερβολικής αύξησης του πληθυσµού στο περιβάλλον, 
 
 9. ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του ή των Γ.Τ.Ο. σε σχέση µε τον µη 
τροποποιηµένο δέκτη ή γονικό οργανισµό(- ούς), 
 
 10. προσδιορισµός και περιγραφή των οργανισµών - στόχων (εάν υπάρχουν), 
 
 11. αναµενόµενος µηχανισµός και αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ του 
απελευθερωµένου Γ.Τ.Ο. και του οργανισµού - στόχου εφόσον χρειάζεται, 
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 12. προσδιορισµός και περιγραφή οργανισµών µη-στόχων που ενδέχεται να 
επηρεαστούν δυσµενώς από την απελευθέρωση του Γ.Τ.Ο., και των αναµενόµενων 
µηχανισµών τυχόν εντοπιζόµενης δυσµενούς αλληλεπιδράσεως, 
 
 13. πιθανότητα µεταβολών στις βιολογικές αλληλεπιδράσεις ή στο φάσµα των 
ξενιστών, µετά την απελευθέρωση, 
 
 14. γνωστές ή προβλεπόµενες αλληλεπιδράσεις στους οργανισµούς µη-στόχους 
στο περιβάλλον συµπεριλαµβανόµενων των ανταγωνιστών, θηραµάτων, ξενιστών, 
συµβιοτικών οργανισµών, θηρευτών, παρασίτων και παθογόνων, 
 
 15. γνωστή ή προβλεπόµενη συµµετοχή σε βιογεωχηµικές διαδικασίες, 
 
 16. άλλες πιθανές σηµαντικές αλληλεπιδράσεις µε το περιβάλλον. 
 
 

V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ      
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 
 Α. Τεχνικές παρακολούθησης 
 
 1. µέθοδοι για τον εντοπισµό του ή των Γ.Τ.Ο. και για την παρακολούθηση των 
επιπτώσεων της απελευθέρωσης, 
 
 2. εξειδίκευση (ως προς την αναγνώριση του ή των Γ.Τ.Ο. και τη διάκρισή τους 
από τον δότη, τον δέκτη, ή ανάλογα µε την περίπτωση, τον γονικό οργανισµό), 
ευαισθησία και αξιοπιστία των τεχνικών συστηµατικής παρακολούθησης, 
 
 3. τεχνικές για την ανίχνευση της µεταβίβασης του δοτού γενετικού υλικού σε 
άλλους οργανισµούς, 
 
 4. διάρκεια και συχνότητα της συστηµατικής παρακολούθησης. 
 
 Β. Έλεγχος της απελευθέρωσης 
 
 1. µέθοδοι και διαδικασίες αποφυγής ή/και ελαχιστοποίησης της εξάπλωσης του ή 
των Γ.Τ.Ο. πέραν του τόπου της απελευθέρωσης ή της περιοχής στην οποία έχει 
προβλεφθεί η χρήση, 
 
 2. µέθοδοι και διαδικασίες για την αποτροπή της παρείσφρησης µη 
εξουσιοδοτηµένων ατόµων στον τόπο απελευθέρωσης, 
 
 3. µέθοδοι και διαδικασίες για την αποτροπή εισόδου άλλων οργανισµών στον 
τόπο. 
 
 Γ. Επεξεργασία αποβλήτων 
 
 1. τύπος παραγόµενων αποβλήτων, 
 
 2. αναµενόµενη ποσότητα αποβλήτων, 
 
 3. περιγραφή της προβλεπόµενης επεξεργασίας. 
 
 ∆. Σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. 
 
 1. µέθοδοι και διαδικασίες για τον έλεγχο του ή των Γ.Τ.Ο. σε περίπτωση 
απρόβλεπτης εξάπλωσης, 
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 2. µέθοδοι για την απολύµανση των περιοχών που έχουν προσβληθεί, π.χ. 
εξάλειψη του ή των Γ.Τ.Ο., 
 
 3. µέθοδοι για τη διάθεση ή την εξυγίανση των φυτών, των ζώων, των εδαφών 
κ.λ.π. που έχουν εκτεθεί στον ή στους Γ.Τ.Ο. κατά τη διάρκεια της 
απελευθέρωσης, ή µετά από αυτήν, 
 
 4. µέθοδοι για την αποµόνωση της περιοχής την οποία αφορά η εξάπλωση, 
 
 5. σχέδια για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος σε 
περίπτωση εµφάνισης ανεπιθύµητων συνεπειών. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Β 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 

(Γ.Τ.Α.Φ.) (GYMNOSPERMAE ΚΑΙ ANGIOSPERMAE) 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 1. Όνοµα και διεύθυνση του γνωστοποιούντος (εταιρεία ή οργάνωση). 
 
 2. Όνοµα, προσόντα και πείρα του (των) υπεύθυνου (- ων) επιστήµονα(-ων). 
 
 3. Τίτλος του έργου 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Α) ΤΟΝ ∆ΕΚΤΗ Ή Β) (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) 

ΤΑ ΓΟΝΙΚΑ ΦΥΤΑ 
 
 1. Πλήρης ονοµασία: 
 
 α) ονοµασία οικογένειας 
 
 β) γένος 
 
 γ) είδος 
 
 δ) υποείδος 
 
 ε) ποικιλία /γενετική προέλευση 
 
 στ) κοινή ονοµασία 
 
 2. α) πληροφορίες σχετικά µε την αναπαραγωγή: 
 
 i) τρόπος (-οι) αναπαραγωγής 
 
 ii) τυχόν ειδικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αναπαραγωγή 
 
 iii) χρόνος γενεάς 
 
 β) γενετήσια συµβατότητα φύλου µε άλλα καλλιεργούµενα ή αυτοφυή φυτικά 
είδη, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής των συµβατών ειδών στην Ευρώπη. 
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3. Επιβιωσιµότητα: 
 
 α) ικανότητα δηµιουργίας δοµών επιβίωσης ή παραµονής σε λανθάνουσα 
κατάσταση· 
 
 β) τυχόν ειδικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιβιωσιµότητα. 
 
 4. ∆ιασπορά: 
 
 α) τρόποι και έκταση (π.χ. εκτίµηση της µείωσης της ποσότητας βιώσιµης γύρης 
ή/και σπόρων ανάλογα µε την απόσταση) της διασποράς· 
 
 β) τυχόν ειδικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διασπορά. 
 
 5. Γεωγραφική εξάπλωση του φυτού. 
 
 6. Στην περίπτωση φυτικών ειδών, που δεν φύονται υπό κανονικές συνθήκες, 
περιγραφή του φυσικού ενδιαιτήµατος του φυτού, συµπεριλαµβανοµένων 
πληροφοριών για τους φυσικούς θηρευτές, τα παράσιτα, τους ανταγωνιστές και 
τους συµβιωτικούς οργανισµούς. 
 
 7. Άλλες δυνητικές αλληλεπιδράσεις, συνδεόµενες µε τους Γ.Τ.Ο., του φυτού µε 
οργανισµούς στο οικοσύστηµα όπου συνήθως καλλιεργείται, ή αλλού, 
συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τις τυχόν τοξικές επιδράσεις στον 
άνθρωπο, στα ζώα και σε άλλους οργανισµούς. 
 
 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 1. Περιγραφή των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για τη γενετική τροποποίηση. 
 
 2. Φύση και πηγή του χρησιµοποιούµενου φορέα. 
 
 3. Μέγεθος, πηγή (ονοµασία) του (των) οργανισµού (-ών)/δότη(-ών) και 
προβλεπόµενη λειτουργία κάθε συστατικού κλάσµατος της περιοχής που 
προορίζεται για ένθεση. 
 

∆. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΤΟ 
 
 1. Περιγραφή των γνωρισµάτων και χαρακτηριστικών που εισήχθησαν ή 
τροποποιήθηκαν. 
 
 2. Στοιχεία για τις αλληλουχίες που πράγµατι εισήχθησαν/ απαλείφθηκαν: 
 
 - α) µέγεθος και δοµή του ενθέµατος και µέθοδοι χρησιµοποιούµενες για τον 
χαρακτηρισµό του, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τυχόν µέρη του 
φορέα που εισήχθησαν στο Γ.Τ.Α.Φ. ή σε οιονδήποτε φορέα ή ξένο DNA 
εναποµένον στο Γ.Τ.Α.Φ.· 
 
 - β) σε περίπτωση απάλειψης, µέγεθος και λειτουργία της (των) απαλειφθείσας (-
ών) περιοχής(-ών)· 
 
 - γ) αριθµός αντιγράφων του ενθέµατος· 
 
 - δ) θέση(-εις) του ενθέµατος στα φυτικά κύτταρα (ενσωµάτωση σε χρωµόσωµα, 
χλωροπλάστες, µιτοχόνδρια, ή διατήρηση σε µη ενσωµατωµένη µορφή) και 
µέθοδοι εξακρίβωσής της. 
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 3. Πληροφορίες για την έκφραση του ενθέµατος: 
 
 - α) πληροφορίες για την αναπτυξιακή έκφραση του ενθέµατος κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής του φυτού και µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον 
χαρακτηρισµό του· 
 
 - β) µέρη του φυτού όπου εκφράζεται το ένθεµα (π.χ. ρίζες, βλαστός, γύρη, 
κ.λ.π.) 
 
 4. Πληροφορίες για το πώς το γενετικώς τροποποιηµένο φυτό διαφέρει από το 
φυτό-δέκτη: 
 
 α) στον τρόπο και/ή ρυθµό αναπαραγωγής 
 
 β) στην διασπορά· 
 
 γ) στην επιβιωσιµότητα. 
 
 5. Γενετική σταθερότητα του ενθέµατος και φαινοτυπική σταθερότητα του 
Γ.Τ.Α.Φ. 
 
 6. Οποιαδήποτε µεταβολή στην ικανότητα του Γ.Τ.Α.Φ. να µεταφέρει σε άλλους 
οργανισµούς. 
 
 7. Πληροφορίες για τυχόν τοξικές, αλλεργιογόνες ή άλλες επιβλαβείς επιδράσεις 
στην ανθρώπινη υγεία λόγω της γενετικής τροποποίησης. 
 
 8. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια του Γ.Τ.Α.Φ. για την υγεία των ζώων, 
ειδικότερα όσον αφορά τυχόν τοξικές, αλλεργιογόνες ή άλλες επιβλαβείς 
επιπτώσεις της γενετικής τροποποίησης, όπου το Γ.Τ.Α.Φ. προορίζεται να 
χρησιµοποιηθεί σε ζωοτροφές. 
 
 9. Μηχανισµός αλληλεπιδράσεων µεταξύ του γενετικώς τροποποιηµένου φυτού 
και οργανισµών-στόχων (εάν υπάρχουν). 
 
 10. ∆υνητικές µεταβολές στις αλληλεπιδράσεις του Γ.Τ.Α.Φ. µε οργανισµούς µη-
στόχους που προκύπτουν από τη γενετική τροποποίηση. 
 
 11. ∆υνητικές αλληλεπιδράσεις µε το αβιοτικό περιβάλλον. 
 
 12. Περιγραφή των τεχνικών ανίχνευσης και προσδιορισµού για το γενετικώς 
τροποποιηµένο φυτό. 
 
 13. Πληροφορίες για προηγούµενες ελευθερώσεις του γενετικώς τροποποιηµένου 
φυτού, εάν υπάρχουν. 
 
 
Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΟΥ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 
 
 1. Γεωγραφική θέση και µέγεθος του (των) τόπου(-ων) απελευθέρωσης. 
 
 2. Περιγραφή του οικοσυστήµατος στο οποίο εντάσσεται ο τόπος απελευθέρωσης, 
συµπεριλαµβανοµένου του κλίµατος, της χλωρίδας και της πανίδας. 
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 3. Παρουσία γενετικά συµβατών συγγενικών φυτικών ειδών, αυτοφυών ή 
καλλιεργούµενων. 
 
 4. Εγγύτητα σε επίσηµα αναγνωρισµένους βιότοπους ή προστατευόµενες 
περιοχές, που ενδέχεται να επηρεαστούν. 
 
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 
 
 1. Σκοπός της απελευθέρωσης. 
 
 2. Προβλεπόµενη(-ες) ηµεροµηνία(-ες) και διάρκεια της απελευθέρωσης.  
 
 3. Μέθοδος µε την οποία πρόκειται να απελευθερωθούν τα γενετικώς 
τροποποιηµένα  
φυτά. 
 
 4. Μέθοδος προετοιµασίας και διαχείρισης του τόπου απελευθέρωσης πριν κατά 
και µετά την απελευθέρωση, συµπεριλαµβανοµένων των καλλιεργητικών 
πρακτικών και των µεθόδων συγκοµιδής. 
 
 5. Κατά προσέγγιση αριθµός φυτών (ή φυτά ανά m2). 
 

Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 

 
 1. Κάθε προφυλακτικό µέτρο που ελήφθη: 
 
 α) απόσταση(-εις) από γενετήσια συµβατά φυτικά είδη, αυτοφυή και 
καλλιεργούµενα· 
 
 β) τυχόν µέτρα ελαχιστοποίησης/πρόληψης της εξάπλωσης αναπαραγωγικών 
οργάνων του Γ.Τ.Α.Φ. (π.χ. γύρη, σπόροι, κόνδυλος). 
 
 2. Περιγραφή των µεθόδων καθαρισµού του τόπου µετά την απελευθέρωση. 
 
 3. Περιγραφή των µεθόδων επεξεργασίας, µετά την απελευθέρωση, για το 
γενετικώς τροποποιηµένο φυτικό υλικό, συµπεριλαµβανοµένων των αποβλήτων. 
 
 4. Περιγραφή σχεδίων και τεχνικών συστηµατικής παρακολούθησης. 
 
 5. Περιγραφή τυχόν σχεδίων για την αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτου 
ανάγκης. 
 
 6. Μέθοδοι και διαδικασίες για την προστασία του τόπου. 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 Στο παράρτηµα αυτό περιγράφονται, γενικά, οι πρόσθετες πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση γνωστοποίησης για διάθεση στην αγορά και 
πληροφορίες σχετικά µε τις απαιτήσεις επισήµανσης όσον αφορά προϊόντα τα 
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οποία περιέχουν ή συνίστανται σε Γ.Τ.Ο. που διατίθενται στην αγορά και σε Γ.Τ.Ο. 
οι οποίοι εξαιρούνται δυνάµει του άρθρου 2 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο. Οι 
πληροφορίες αυτές θα συµπληρώνονται από σηµειώµατα προσανατολισµού τα 
οποία αναφέρονται, µεταξύ άλλων, στην περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί το προϊόν και συντάσσονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου τριάντα 
(30) της ενσωµατούµενης µε την παρούσα οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12 Μαρτίου 2001 "Για την σκόπιµη 
απελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την 
κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων". 
 
 Η σήµανση των εξαιρουµένων οργανισµών, όπως απαιτείται από το άρθρο 29, 
πραγµατοποιείται µε την παροχή κατάλληλων συστάσεων και περιορισµών για τη 
χρήση: 
 
 Α. Για την γνωστοποίηση για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή 
συνίστανται σε Γ.Τ.Ο., πέρα εκείνων του παραρτήµατος ΙΙI. 
 
 Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται να παρέχονται οι πληροφορίες που αφορούν: 
 
 1. προτεινόµενη εµπορική ονοµασία του προϊόντος και ονοµασίες των Γ.Τ.Ο. που 
περιέχονται σε αυτό, καθώς και οιοσδήποτε συγκεκριµένος προσδιορισµός, 
ονοµασία, ή κωδικός που χρησιµοποιεί ο γνωστοποιών για τον προσδιορισµό του 
Γ.Τ.Ο. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης, τυχόν νέες εµπορικές ονοµασίες θα 
πρέπει να γνωστοποιούνται στην αρµόδια αρχή, 
 
 2. όνοµα και πλήρης διεύθυνση του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα ατόµου που 
είναι υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά, είτε πρόκειται για τον παρασκευαστή 
είτε για τον εισαγωγέα είτε για τον διανοµέα, 
 
 3. όνοµα και πλήρης διεύθυνση του/των προµηθευτή(-τών) δειγµάτων ελέγχου, 
 
 4. περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί το προϊόν και 
ο Γ.Τ.Ο. ως προϊόν ή εντός προϊόντων, µε προβολή των διαφορών µεταξύ της 
χρήσης ή της διαχείρισης του Γ.Τ.Ο. σε σύγκριση µε παρεµφερή προϊόντα που δεν 
έχουν τροποποιηθεί γενετικά, 
 
 5. περιγραφή της (των) γεωγραφικής(-ών) περιοχής(- ών) και ειδών 
περιβάλλοντος που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί το προϊόν στην Ευρ. Ένωση, 
περιλαµβάνοντας, όπου είναι δυνατό, εκτίµηση της κλίµακας στην οποία θα 
χρησιµοποιηθεί σε κάθε περιοχή, 
 
 6. αναµενόµενες κατηγορίες χρηστών του προϊόντος π.χ. βιοµηχανία, γεωργία και 
επαγγέλµατα που απαιτούν εξειδίκευση, καταναλωτική χρήση από το ευρύ κοινό 
 
 7. πληροφορίες σχετικά µε τη γενετική τροποποίηση προκειµένου να 
καταχωρηθούν σε ένα ή περισσότερα µητρώα καταγραφής τροποποιήσεων σε 
οργανισµούς και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανίχνευση και τον 
προσδιορισµό συγκεκριµένων προϊόντων Γ.Τ.Ο., έτσι ώστε να διευκολύνεται ο 
µετά τη διάθεση στην αγορά έλεγχος και η επιθεώρηση. Στις πληροφορίες αυτές 
θα πρέπει να περιλαµβάνονται η υποβολή, ανάλογα µε την περίπτωση, στην 
αρµόδια αρχή δειγµάτων του Γ.Τ.Ο. ή του γενετικού υλικού του και λεπτοµέρειες 
σχετικά µε τις νουκλεοτιδικές αλληλουχίες ή άλλοι τύποι πληροφοριών που 
απαιτούνται για τον προσδιορισµό του προϊόντος Γ.Τ.Ο. και των απογόνων του, 
π.χ. η µεθοδολογία για την ανίχνευση και τον προσδιορισµό του προϊόντος Γ.Τ.Ο., 
περιλαµβανοµένων πειραµατικών δεδοµένων που καταδεικνύουν την ιδιαιτερότητα 
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της µεθοδολογίας. Οι πληροφορίες που δεν είναι δυνατό, για λόγους απορρήτου, 
να παρατίθενται στο τµήµα του µητρώου στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, θα 
πρέπει να προσδιορίζονται 8. προτεινόµενη επισήµανση επί ετικέτας ή 
συνοδευτικού εγγράφου. Σε αυτήν περιλαµβάνεται - τουλάχιστον συνοπτικά- η 
εµπορική επωνυµία του προϊόντος, δήλωση ότι "το προϊόν αυτό περιέχει γενετικώς 
τροποποιηµένους οργανισµούς", η ονοµασία του Γ.Τ.Ο. και οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στο σηµείο 2. Στην σήµανση θα πρέπει να αναφέρεται µε ποιον τρόπο 
γίνεται η πρόσβαση στο τµήµα του µητρώου στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό Β. 
Ειδικά, για όσα αφορούν τις διατάξεις του άρθρου 17 της παρούσας, στην 
γνωστοποίηση περιλαµβάνονται, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο σηµείο Α, 
κατά περίπτωση, και οι παρακάτω πληροφορίες: 
 
 1. ληπτέα µέτρα σε περίπτωση ακούσιας απελευθέρωσης ή εσφαλµένης χρήσεως, 
 
 2. συγκεκριµένες οδηγίες ή συστάσεις για την αποθήκευση και το χειρισµό, 
 
 3. συγκεκριµένες οδηγίες για την παρακολούθηση και την εκπόνηση εκθέσεων 
προς τον γνωστοποιούντα και ενδεχοµένως, προς την αρµόδια αρχή, ώστε οι 
αρµόδιες αρχές να είναι επαρκώς ενήµερες σχετικά µε τυχόν ανεπιθύµητες 
ενέργειες. Οι οδηγίες αυτές είναι σύµφωνες µε το παράρτηµα VII, τµήµα Γ, 
 
 4. προτεινόµενοι περιορισµοί όσον αφορά την έγκριση χρήσεων Γ.Τ.Ο., για 
παράδειγµα σε ποιες περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιείται το προϊόν και για 
ποιους σκοπούς, 
 
 5. προτεινόµενη συσκευασία, 
 
 6. προβλεπόµενη παραγωγή ή/ και εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
 
 7. προτεινόµενη πρόσθετη επισήµανση. Αυτή µπορεί να περιέχει, τουλάχιστον 
συνοπτικά, τις πληροφορίες που αναφέρονται στα σηµεία Α.4, Α.5, Β.1, Β.2, Β.3 
και Β.4. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
(ΑΡΘΡΟ 10) 

 
 Τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, είναι τα εξής: 
 
 1. Η συστηµατική κατάταξη και η βιολογία (π.χ. τρόπος αναπαραγωγής και 
επικονίασης, ικανότητα διασταύρωσης µε συγγενή είδη, παθογένεια) του µη 
τροποποιηµένου οργανισµού (δέκτη) πρέπει να είναι γνωστή. 
 
 2. Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς γνώσεις για την ασφάλεια, όσον αφορά την υγεία 
του ανθρώπου και το περιβάλλον του γονικού οργανισµού, όπου συντρέχει λόγος, 
καθώς και των οργανισµών-δεκτών στο περιβάλλον της απελευθέρωσης. 
 
 3. Πρέπει να είναι διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τυχόν αλληλεπίδραση 
ιδιαίτερης σηµασίας για την εκτίµηση του κινδύνου, η οποία αφορά τον γονικό 
οργανισµό, όπου συντρέχει λόγος, καθώς και τον οργανισµό δέκτη και άλλους 
οργανισµούς στο οικοσύστηµα της πειραµατικής απελευθέρωσης. 
 
 4. Πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι οιοδήποτε γενετικό 
υλικό είναι σαφώς χαρακτηρισµένο. Πρέπει επίσης να διατίθενται πληροφορίες 
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σχετικά µε την κατασκευή συστηµάτων-φορέων ή αλληλουχιών γενετικού υλικού 
που χρησιµοποιείται µε το DNA-φορέα. 
 
 Στις περιπτώσεις που µια γενετική τροποποίηση περιλαµβάνει την εξάλειψη 
γενετικού υλικού, πρέπει να γνωστοποιείται το εύρος της εξάλειψής του. Τέλος, 
πρέπει να διατίθενται επαρκή στοιχεία σχετικά µε τη γενετική τροποποίηση, ώστε 
κατά τη διάρκεια µιας απελευθέρωσης να είναι δυνατός ο εντοπισµός των Γ.Τ.Ο. 
και των απογόνων τους. 
 
 5. Ο γενετικώς τροποποιηµένος οργανισµός δεν πρέπει να παρουσιάζει 
πρόσθετους ή αυξηµένους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή για το 
περιβάλλον υπό τους όρους της πειραµατικής απελευθέρωσης, οι οποίοι δεν 
αναφύονται κατά τις απελευθερώσεις του αντίστοιχου γονικού οργανισµού, όπου 
συντρέχει λόγος, και των οργανισµών-δεκτών. Ενδεχόµενη ικανότητα εξάπλωσης 
στο περιβάλλον και εισβολής σε άλλα µη συνδεόµενα οικοσυστήµατα, καθώς και η 
ικανότητα µεταβίβασης γενετικού υλικού σε άλλους οργανισµούς στο περιβάλλον, 
δεν πρέπει να επιφέρουν δυσµενή αποτελέσµατα. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 Στην έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση 
περιλαµβάνονται, ειδικότερα, τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
 1. Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών του οργανισµού δέκτη που ενδιαφέρουν 
την εκτίµησή του ή των συγκεκριµένων Γ.Τ.Ο., καθώς και προσδιορισµός τυχόν 
γνωστών κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον, που 
απορρέουν από την απελευθέρωση στο περιβάλλον του µη τροποποιηµένου 
οργανισµού δέκτη. 
 
 2. Περιγραφή του αποτελέσµατος της γενετικής τροποποίησης στον 
τροποποιηµένο οργανισµό. 
 
 3. Εκτίµηση του κατά πόσον η γενετική τροποποίηση έχει χαρακτηρισθεί επαρκώς 
από πλευράς εκτίµησης των ενδεχόµενων κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου 
και για το περιβάλλον. 
 
 4. Προσδιορισµός των τυχόν νέων κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και για 
το περιβάλλον, οι οποίοι ενδέχεται να ανακύψουν από την απελευθέρωση του ή 
των εν λόγω Γ.Τ.Ο., σε σύγκριση µε την απελευθέρωση του ή των αντίστοιχων µη 
τροποποιηµένων οργανισµών, βάσει της εκτίµησης επικινδυνότητας για το 
περιβάλλον, η οποία διεξάγεται σύµφωνα µε το παράρτηµα II. 
 
 5. Τελικό συµπέρασµα για το εάν ο/οι εν λόγω Γ.Τ.Ο. δύναται (-νται) να 
διατεθεί(-ούν) στην αγορά ως προϊόν(-τα) ή ως συστατικό(-ά) προϊόντος(-ων) και 
υπό ποίους όρους, ή εάν οι εν λόγω Γ.Τ.Ο. δεν πρέπει να διατεθούν στην αγορά ή 
εάν απαιτείται η γνώµη άλλων αρµόδιων αρχών των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συγκεκριµένα 
θέµατα Ε.Π.Κ., µε σαφή προσδιορισµό των θεµάτων αυτών. Στα συµπεράσµατα 
αναφέρεται σαφώς η προταθείσα χρήση, η διαχείριση του κινδύνου και το σχέδιο 
συστηµατικής παρακολούθησης που προτείνεται. Στην περίπτωση που το 
συµπέρασµα της απόφασης είναι ότι οι Γ.Τ.Ο. δεν θα πρέπει να διατεθούν στην 
αγορά, η αρµόδια αρχή αιτιολογεί την απόφασή της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) 
 
 Στο παρόν παράρτηµα περιγράφονται σε γενικές γραµµές ο επιτευκτέος στόχος 
και οι ακολουθητέες γενικές αρχές για το σχεδιασµό του σχεδίου συστηµατικής 
παρακολούθησης. 
 
Α. Στόχος 
 
 Στόχος του σχεδίου παρακολούθησης είναι: 
 
 - να επιβεβαιώσει την ορθότητα των τυχόν παραδοχών της Ε.Π.Κ. σχετικά µε την 
εµφάνιση και τις επιπτώσεις των δυνητικών δυσµενών επιπτώσεων του Γ.Τ.Ο. ή 
της χρησιµοποίησής του και 
 
 - να εντοπίσει την εµφάνιση δυσµενών επιπτώσεων του Γ.Τ.Ο. ή της 
χρησιµοποίησής του για την υγεία των ανθρώπων ή το περιβάλλον, τα οποία δεν 
είχε προβλέψει η Ε.Π.Κ. 
 
Β. Γενικές αρχές 
 
 Η συστηµατική παρακολούθηση διενεργείται µετά τη έγκριση για τη διάθεση 
Γ.Τ.Ο. στην αγορά. 
 
Τα στοιχεία που συλλέγονται χάρη στην παρακολούθηση θα πρέπει να 
ερµηνεύονται υπό το πρίσµα των άλλων υπαρχουσών περιβαλλοντικών συνθηκών 
και δραστηριοτήτων. Όπου παρατηρούνται αλλαγές στο περιβάλλον, θα πρέπει να 
µελετάται η διεξαγωγή περαιτέρω εκτιµήσεων για να εξακριβώνεται αν όντως 
οφείλονται στο Γ.Τ.Ο. ή στη χρησιµοποίησή του, καθότι µπορούν και να 
οφείλονται σε άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες και όχι την διάθεση του 
Γ.Τ.Ο. στην αγορά. 
 
 Η πείρα και τα δεδοµένα που αντλούνται χάρη στην παρακολούθηση των 
πειραµατικών ελευθερώσεων Γ.Τ.Ο. µπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασµό του 
µετέπειτα καθεστώτος παρακολούθησης, ο οποίος απαιτείται προκειµένου να 
διατεθεί στην αγορά ο ίδιος ο Γ.Τ.Ο. ή τα προϊόντα που τον περιέχουν. 
 
Γ. Σχεδιασµός του σχεδίου παρακολούθησης 
 
 Το σχέδιο παρακολούθησης: 
 
 1. Είναι αναλυτικό, για κάθε περίπτωση χωριστά, λαµβάνοντας υπόψη την Ε.Π.Κ.. 
 
 2. Λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του Γ.Τ.Ο., τα χαρακτηριστικά και την 
κλίµακα της σχεδιαζόµενης χρησιµοποίησής του και το φάσµα περιβαλλοντικών 
συνθηκών όπου αναµένεται να απελευθερωθεί. 
 
 3. Περιλαµβάνει γενική επιτήρηση για µη αναµενόµενες δυσµενείς επιπτώσεις και 
εάν χρειάζεται ειδική - για κάθε περίπτωση- παρακολούθηση µε επίκεντρο τις 
δυσµενείς επιπτώσεις που προσδιορίζονται στην Ε.Π.Κ.: 
 
 3.1. η ειδική για την περίπτωση παρακολούθηση διενεργείται επί αρκετό χρονικό 
διάστηµα ώστε ν' ανιχνεύονται οι ταχυφανείς και άµεσες, καθώς επίσης, όπου 
συντρέχει η περίπτωση, οι οψιφανείς ή έµµεσες επιπτώσεις που έχουν 
προσδιοριστεί στην Ε.Π.Κ. 
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 3.2. η επιτήρηση, αν συντρέχει η περίπτωση, χρησιµοποιεί τις ήδη καθιερωµένες 
πρακτικές τακτικής επιτήρησης, όπως η παρακολούθηση των γεωργικών 
καλλιεργητικών ποικιλιών, των φυτοπροστατευτικών, κτηνιατρικών και ιατρικών 
προϊόντων. Θα πρέπει να περιλαµβάνει εξήγηση του τρόπου µε τον οποίο θα 
τίθενται στη διάθεση του κατόχου της συναίνεσης οι σχετικές πληροφορίες που 
συλλέγονται µε τις καθιερωµένες πρακτικές τακτικής επιτήρησης. 
 
 4. ∆ιευκολύνει την, κατά συστηµατικό τρόπο, παρατήρηση της απελευθέρωσης 
του Γ.Τ.Ο. στο περιβάλλον υποδοχής και την ερµηνεία των παρατηρήσεων αυτών 
σε σχέση µε την ασφάλεια της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. 
 
 5. Προσδιορίζει ποιος (ο γνωστοποιών, οι χρήστες) εκτελεί τα διάφορα  
καθήκοντα που επιβάλλει το σχέδιο παρακολούθησης και ποιος έχει την ευθύνη να 
εξασφαλίσει ότι το σχέδιο παρακολούθησης οργανώνεται και εκτελείται όπως 
πρέπει, καθώς και εξασφαλίζει την ύπαρξη κάποιας οδού µέσω της οποίας να 
ενηµερώνονται ο κάτοχος της συναίνεσης και η αρµόδια αρχή για τις τυχόν 
παρατηρούµενες δυσµενείς επιπτώσεις για την υγεία των ανθρώπων και το 
περιβάλλον, µε ιδιαίτερη αναφορά στις χρονικές στιγµές και διαστήµατα για την 
υποβολή εκθέσεων µε τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης. 
 
 6. ∆ίδει ιδιαίτερη προσοχή στους µηχανισµούς εντοπισµού και επιβεβαίωσης τυχόν 
παρατηρούµενων δυσµενών επιπτώσεων για την υγεία των ανθρώπων και το 
περιβάλλον και να παρέχεται στον κάτοχο της συναίνεσης ή, κατά περίπτωση, στην 
αρµόδια αρχή, η δυνατότητα να λαµβάνουν τα µέτρα τα αναγκαία για την 
προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. 
 
∆. Κατά τα λοιπά το παρόν παράρτηµα συµπληρώνεται µε την απόφαση 
2002/811/ΕΚ. 
 
 
 

Άρθρο 36 
 
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ' αριθ. 
88470/1883/1995 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1008) καθώς και κάθε διάταξη 
που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέµατα που 
ρυθµίζονται από αυτήν. 
 
 

Άρθρο 37 
 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 30, η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 

Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2005 
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êáéùìÜôùí, õãéåéíÞò êáé áóöÜëåéáò ôùí åñãáæïìÝíùí �
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á´ 112).

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò õð' áñéè. 59388/3363/1988 êïéíÞò
õðïõñãéêÞò áðüöáóçò «Ôñüðïò, üñãáíá êáé äéáäéêáóßá
åðéâïëÞò êáé åßóðñáîçò ôùí äéïéêçôéêþí ðñïóôßìùí ôïõ
Üñèñïõ 30 ôïõ Í. 1650/1986 (Â´ 638).

9. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 (ðáñ. 28 êáé 29) ôïõ
Ð. Ä/ôïò 28/28-1-1993» êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí ðïõ
äéáôçñïýíôáé áðü ôïí Õðïõñãü êáé ôéò ðåñéöåñåéáêÝò
õðçñåóßåò äéáíïìáñ÷éáêïý åðéðÝäïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ
ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí Åñãùí» (Á´ 9).

10. Ôçí Ïäçãßá 98/81/ÅÊ ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 26çò
Ïêôùâñßïõ 1988 ôùí Åõñ. ÊïéíïôÞôùí (EEL 330/13/5-12-
1998) «ãéá ôçí ôñïðïðïßçóç ôçò Ïäçãßáò 90/219/ÅÏÊ
ãéá ôçí ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ãåíåôéêþò ôñïðïðïéçìÝíùí
ìéêñïïñãáíéóìþí» êáé ôçí áðüöáóç 2001/204/ÅÊ ôïõ
Óõìâïõëßïõ ôçò 8çò Ìáñôßïõ 2001 ôùí Åõñ. ÊïéíïôÞôùí.

11. Ôçí õð' áñéè. Å(2000) 2736/27/9/2000 áðüöáóç ôçò
ÅðéôñïðÞò Åõñ. ÊïéíïôÞôùí «ãéá ôéò êáèïäçãçôéêÝò óç-
ìåéþóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôçí áîéïëüãçóç ôïõ êéíäýíïõ, ïé
ïðïßåò áíáöÝñïíôáé óôï ðáñÜñôçìá ÉÉÉ ôçò Ïäçãßáò
90/219/ÅÏÊ ãéá ôçí ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ãåíåôéêþò ôñï-
ðïðïéçìÝíùí ìéêñïïñãáíéóìþí».

12. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 29Á ôïõ Í. 1558/1985,
üðùò áõôü óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/
1992 (Á´ 154) êáé áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï Üñèñï 1 (ðáñ.
2á) ôïõ Í. 2469/1997 (Á´ 38).

13. Ôçí õð' áñéè. ÄÉÄÊ-Ö.1-2-22875/31-10-2001 êïéíÞ
áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôçò Õðïõñãïý Åóùôå-
ñéêþí, Äçì. Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò «ÁíÜèåóç áñ-
ìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò Åóùôåñéêþí, Äçì. Äéïß-
êçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò» (Â´ 1480).

14. Ôçí õð' áñéè. 1100383/1330/Á0006/31-10-2001 êïé-
íÞ áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Åèíé-
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êÞò Ïéêïíïìßáò «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõ-
ðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí» (Â´1485).

15. Ôçí áñéè. 6459/31-10-2001 êïéíÞ áðüöáóç ôïõ Ðñù-
èõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò «ÁíÜ-
èåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò Õãåßáò êáé Ðñü-
íïéáò» (Â´ 1480).

16. Ôçí áñéè. 399580/31-10-2001 êïéíÞ áðüöáóç ôïõ
Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Ãåùñãßáò «ÁíÜèåóç
áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò Ãåùñãßáò» (B' 1479).

17. Ôçí áñéè. Õ6/31-10-2001 êïéíÞ áðüöáóç ôïõ Ðñù-
èõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôá-
îßáò êáé Äçìïóßùí ̧ ñãùí óôïõò Õöõðïõñãïýò ÐåñéâÜë-
ëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí Åñãùí» (Â´ 1484), áðï-
öáóßæïõìå:

¢ñèñï 1
Óêïðüò.

Ìå áõôÞí ôçí áðüöáóç áðïóêïðåßôáé ç åöáñìïãÞ ôùí
äéáôÜîåùí ôùí Üñèñùí 8, 10, 12, 15, 20, 28, 29 êáé 30 ôïõ
Í. 1650/1986 «ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò» êáé
óõã÷ñüíùò ç åíáñìüíéóç ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò Ïäçãßáò
98/81/ÅÊ ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 26çò Ïêôùâñßïõ 1998 ôùí
Åõñ. ÊïéíïôÞôùí «ãéá ôçí ôñïðïðïßçóç ôçò Ïäçãßáò
90/219/ÅÏÊ ãéá ôçí ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ãåíåôéêþò ôñï-
ðïðïéçìÝíùí ìéêñïïñãáíéóìþí», ðïõ Ý÷åé äçìïóéåõèåß
óôçí ÅëëçíéêÞ ãëþóóá óôçí Åðßóçìç Åöçìåñßäá ôùí Åõ-
ñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí (ÅL L 330/13/5-12-1998), þóôå ìå
ôïí êáèïñéóìü ôùí áíáãêáßùí ìÝôñùí íá ðåñéïñßæïíôáé ïé
åíäå÷üìåíåò áñíçôéêÝò óõíÝðåéåò êáé íá áîéïëïãïýíôáé
ïé êßíäõíïé ãéá ôçí õãåßá ôùí áíèñþðùí êáé ôï ðåñéâÜëëïí
áðü ôçí ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ãåíåôéêþò ôñïðïðïéçìÝíùí
ìéêñïïñãáíéóìþí.

¢ñèñï 2
Ïñéóìïß.

Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò íïïýíôáé ùò:
á) «ìéêñïïñãáíéóìüò», êÜèå ìéêñïâéáêÞ ïíôüôçôá, êõô-

ôáñéêÞ Þ ìç, éêáíÞ ðñïò áíáðáñáãùãÞ Þ ðñïò ìåôáâßâá-
óç ãåíåôéêïý õëéêïý, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí éþí, ôùí
éïåéäþí, ôùí êáëëéåñãåéþí æùúêþí êáé öõôéêþí êõôôÜñùí

â) «ãåíåôéêþò ôñïðïðïéçìÝíïò ìéêñïïñãáíéóìüò (ÃÔÌ),
êÜèå ìéêñïïñãáíéóìüò Þ ïñãáíéóìüò áíôßóôïé÷á óôïí
ïðïßï ôï ãåíåôéêü õëéêü Ý÷åé õðïóôåß áëëáãÝò ìå ôñüðï
ðïõ äåí óõìâáßíåé êáôÜ ôéò öõóéïëïãéêÝò äéáäéêáóßåò
óýæåõîçò Þ/êáé öõóéêïý áíáóõíäõáóìïý.

Óýìöùíá ìå ôïí ïñéóìü áõôü:
i) ç ãåíåôéêÞ ôñïðïðïßçóç åðéôõã÷Üíåôáé ôïõëÜ÷éóôïí

ìå ôéò ôå÷íéêÝò ðïõ åêôßèåíôáé óôï ðáñÜñôçìá É, ìÝñïò Á.
ii) ïé ôå÷íéêÝò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï ðáñÜñôçìá É, ìÝñïò

Â, äåí èåùñåßôáé üôé åðéöÝñïõí ãåíåôéêÞ ôñïðïðïßçóç.
ã) «ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç», êÜèå äñáóôçñéüôçôá êáôÜ

ôçí ïðïßá ìéêñïïñãáíéóìïß ôñïðïðïéïýíôáé ãåíåôéêþò Þ
êÜèå äñáóôçñéüôçôá êáôÜ ôçí ïðïßá ïé ÃÔÌ êáëëéåñãïý-
íôáé, áðïèçêåýïíôáé, ìåôáöÝñïíôáé, êáôáóôñÝöïíôáé,
áðïññßðôïíôáé Þ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé êáè' ïéïíäÞðïôå Üë-
ëïí ôñüðï, êáé ãéá ôçí ïðïßá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åéäéêÜ
ðåñéïñéóôéêÜ ìÝôñá ãéá íá ðåñéïñéóôåß ç åðáöÞ ôïõò ìå
ôïí åõñýôåñï ðëçèõóìü êáé ôï ðåñéâÜëëïí.

å) «áôý÷çìá», êÜèå ðåñéóôáôéêü ðïõ óõíåðÜãåôáé óç-
ìáíôéêÞ êáé ìç åóêåììÝíç åëåõèÝñùóç ÃÔÌ êáôÜ ôç äéÜñ-
êåéá ôçò ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñÞóçò ôïõò êáé ôï ïðïßï ìðïñåß
íá èÝóåé óå Üìåóï Þ ìåëëïíôéêü êßíäõíï ôçí áíèñþðéíç
õãåßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí.

óô) «÷ñÞóôçò», êÜèå öõóéêü Þ íïìéêü ðñüóùðï õðåýèõ-
íï ãéá ôçí ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ÃÔÌ óõìðåñéëáìâáíïìÝ-
íùí ôùí éäéùôéêþí Þ äçìüóéùí åñåõíçôéêþí ÉäñõìÜôùí
êáé Éíóôéôïýôùí, ôùí éäéùôéêþí Þ äçìüóéùí íïóïêïìåßùí,
ôùí ÁÅÉ êáé ÔÅÉ.

æ) «ãíùóôïðïßçóç», ç õðïâïëÞ óôçí áñìüäéá áñ÷Þ ôùí
áðáéôïýìåíùí óôïé÷åßùí óýìöùíá ìå ôá Üñèñá 5 êáé 6
ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò.

ç) «áñìüäéá áñ÷Þ» ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñïýóáò
áðüöáóçò ïñßæåôáé ôï Õðïõñãåßï ÐÅ×ÙÄÅ üðùò ðñï-
âëÝðåôáé óôï Üñèñï 8 ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò.

¢ñèñï 3
Ðåäßï åöáñìïãÞò.

1. Ç ðáñïýóá áðüöáóç äåí åöáñìüæåôáé:
á) Óôçí áðïèÞêåõóç, êáëëéÝñãåéá, ìåôáöïñÜ, êáôá-

óôñïöÞ, áðüññéøç Þ ÷ñÞóç ÃÔÌ ðïõ äéáôßèåíôáé óôçí
áãïñÜ óýìöùíá ìå ôçí ÅèíéêÞ Þ ÊïéíïôéêÞ íïìïèåóßá
áíáöïñéêÜ ìå ôç óêüðéìç áðåëåõèÝñùóç ãåíåôéêþò ôñï-
ðïðïéçìÝíùí ìéêñïïñãáíéóìþí óôï ðåñéâÜëëïí Þ äõíÜ-
ìåé Üëëùí äéáôÜîåùí ôçò ÅèíéêÞò Þ ÊïéíïôéêÞò íïìïèå-
óßáò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí åéäéêÞ åêôßìçóç ôùí êéíäýíùí
ãéá ôï ðåñéâÜëëïí áíÜëïãç ìå åêåßíç ðïõ êáèïñßæåôáé
óôçí ÅèíéêÞ Þ ÊïéíïôéêÞ íïìïèåóßá ó÷åôéêÜ ìå ôç óêüðéìç
åëåõèÝñùóç Ã.Ô.Ì., ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç ðåñéïñé-
óìÝíç ÷ñÞóç ðëçñïß ôïõò ôõ÷üí üñïõò óýìöùíá ìå ôïõò
ïðïßïõò Ý÷åé ÷ïñçãçèåß ç Ýãêñéóç äéÜèåóçò óôçí áãïñÜ.

â) Ìå ôçí åðéöýëáîç ôïõ Üñèñïõ 4 ðáñÜãñ. 1 ç ðáñïý-
óá áðüöáóç äåí åöáñìüæåôáé:

- óôéò ðåñéðôþóåéò êáôÜ ôéò ïðïßåò ç ãåíåôéêÞ ôñïðïðïß-
çóç åðéôõã÷Üíåôáé ìå ôç ÷ñÞóç ôùí ôå÷íéêþí/ìåèüäùí
ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï ðáñÜñôçìá ÉÉ ìÝñïò Á, Þ

- ãéá ðåñéïñéóìÝíåò ÷ñÞóåéò üðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé
ìüíïí ôýðïé ÃÔÌ ðïõ ðëçñïýí ôá êñéôÞñéá ôïõ ðáñáñôÞ-
ìáôïò ÉÉ ìÝñïò Â, üðùò Ý÷ïõí ðñïóäéïñéóèåß óôçí Áðü-
öáóç 2001/204/Å.Ê. ìå ôá ïðïßá äéáóöáëßæåôáé ç áíèñþ-
ðéíç õãåßá êáé ç ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò. Áõôïß ïé
ôýðïé ÃÔÌ áðáñéèìïýíôáé óôï ðáñÜñôçìá ÉÉ ìÝñïò Ã.

2. Ïé ðñïûðïèÝóåéò, ïé äéáäéêáóßåò êáé ïé õðï÷ñåþóåéò
ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôá Üñèñá 4 (ðáñ. 2), 5 (ðáñáã. 2.1(óô)
6, 7, 8, 9, 10 êáé 11 ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò äåí åöáñ-
ìüæïíôáé óôçí ïäéêÞ, óéäçñïäñïìéêÞ, ðïôÜìéá, èáëÜóóéá
êáé áåñïðïñéêÞ ìåôáöïñÜ ÃÔÌ.

3. Ïé äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò åöáñìüæïíôáé
ìå ôçí åðéöýëáîç åöáñìïãÞò åéäéêþí äéáôÜîåùí ôçò êåß-
ìåíçò íïìïèåóßáò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðñïóôáóßá ôùí åñãá-
æüìåíùí áðü êéíäýíïõò ëüãù ôçò ÝêèåóÞò ôïõò óå âéïëï-
ãéêïýò ðáñÜãïíôåò êáôÜ ôçí åñãáóßá.

¢ñèñï 4
ÊáôÜôáîç ÃÔÌ.

1. Ç áñìüäéá áñ÷Þ êáé ôá óõíáñìüäéá Õðïõñãåßá ðïõ
óõìðñÜôïõí óôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò
ëáìâÜíïõí üëá ôá êáôÜëëçëá ìÝôñá þóôå íá áðïöåýãï-
íôáé áñíçôéêÝò åðéðôþóåéò óôï ðåñéâÜëëïí êáé ôçí áí-
èñþðéíç õãåßá áðü ôçí ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ÃÔÌ.

2. Ãéá ôïõò óêïðïýò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ïé ÃÔÌ
êáôáôÜóóïíôáé óýìöùíá ìå ôéò êáôåõèõíôÞñéåò ãñáììÝò
ôçò ÅðéôñïðÞò Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí ùò åîÞò:

Êáôçãïñßá 1: äñáóôçñéüôçôåò ìçäåíéêïý Þ áìåëçôÝïõ
êéíäýíïõ, äçëáäÞ äñáóôçñéüôçôåò êáôÜ ôéò ïðïßåò ôï åðß-
ðåäï ðåñéïñéóìïý 1 üðùò ðåñéãñÜöåôáé óôï ÐáñÜñôçìá
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IV åßíáé ôï êáôÜëëçëï ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò áíèñþðéíçò
õãåßáò êáé ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.

Êáôçãïñßá 2: äñáóôçñéüôçôåò ÷áìçëïý êéíäýíïõ, äç-
ëáäÞ äñáóôçñéüôçôåò êáôÜ ôéò ïðïßåò ôï åðßðåäï ðåñéï-
ñéóìïý 2 üðùò ðåñéãñÜöåôáé óôï ÐáñÜñôçìá IV åßíáé
ôï êáôÜëëçëï ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò áíèñþðéíçò õãåßáò
êáé ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.

Êáôçãïñßá 3: äñáóôçñéüôçôåò ìÝôñéïõ êéíäýíïõ, äçëá-
äÞ äñáóôçñéüôçôåò êáôÜ ôéò ïðïßåò ôï åðßðåäï ðåñéïñé-
óìïý 3 üðùò ðåñéãñÜöåôáé óôï ÐáñÜñôçìá IV åßíáé ôï
êáôÜëëçëï ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò áíèñþðéíçò õãåßáò êáé
ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.

Êáôçãïñßá 4: äñáóôçñéüôçôåò õøçëïý êéíäýíïõ, äçëá-
äÞ äñáóôçñéüôçôåò êáôÜ ôéò ïðïßåò ôï åðßðåäï ðåñéïñé-
óìïý 4 üðùò ðåñéãñÜöåôáé óôï ÐáñÜñôçìá IV åßíáé ôï
êáôÜëëçëï ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò áíèñþðéíçò õãåßáò êáé
ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.

¼ôáí õðÜñ÷åé áìöéâïëßá ùò ðñïò ôçí êáôçãïñßá ðïõ
åíäåßêíõôáé ãéá ôçí ðñïôåéíüìåíç ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç,
èá ðñÝðåé íá åöáñìüæïíôáé ôá áõóôçñüôåñá ðåñéïñéóôé-
êÜ ìÝôñá, åêôüò åÜí åðáñêÞ áðïäåéêôéêÜ óôïé÷åßá áðü
óõìöþíïõ ìå ôçí áñìüäéá áñ÷Þ ôïõ Üñèñïõ 8, äéêáéïëï-
ãïýí ôçí åöáñìïãÞ ëéãüôåñï ðåñéïñéóôéêþí ìÝôñùí.

¢ñèñï 5
Ðñþôç ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ÃÔÌ.

Õðï÷ñåþóåéò ÷ñÞóôç:

1. Ç ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ÃÔÌ ðñáãìáôïðïéåßôáé ìåôÜ
áðü Ýãêñéóç ç ïðïßá ÷ïñçãåßôáé óôïí åíäéáöåñüìåíï áðü
ôçí áñìüäéá áñ÷Þ ôïõ Üñèñïõ 8 óýìöùíá ìå ôç äéáäéêá-
óßá ôïõ Üñèñïõ 9 ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò.

2. Ãéá ôç ÷ïñÞãçóç ôçò Ýãêñéóçò áõôÞò ï åíäéáöåñüìå-
íïò ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç ôçò ÷ñÞóçò õðïâÜëëåé óôçí ùò
Üíù áñìüäéá áñ÷Þ öÜêåëëï ï ïðïßïò ðåñéëáìâÜíåé:

- ÌåëÝôç åêôßìçóçò ôùí êéíäýíùí óôïõò ïðïßïõò åíäÝ-
÷åôáé ïé ðåñéïñéóìÝíåò ÷ñÞóåéò íá åêèÝóïõí ôçí áíèñþ-
ðéíç õãåßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí

- Ãíùóôïðïßçóç ç ïðïßá ðåñéëáìâÜíåé ôïõëÜ÷éóôïí ôá
óôïé÷åßá ðïõ áðáñéèìïýíôáé óôï ÐáñÜñôçìá V ôïõ Üñ-
èñïõ 19 ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò.

Åéäéêüôåñá:
2.1. ÌåëÝôç åêôßìçóçò ôçò åðéêéíäõíüôçôáò ãéá ôçí

ðñáãìáôïðïßçóç ôçò ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñÞóçò Ã.Ô.Ì.
á) Ãéá ôçí åêôßìçóç ôçò åðéêéíäõíüôçôáò ï ÷ñÞóôçò ðñÝ-

ðåé íá ÷ñçóéìïðïéåß ùò åëÜ÷éóôï êñéôÞñéï ôá óôïé÷åßá åêôß-
ìçóçò êáé ôç äéáäéêáóßá ðïõ åêôßèåíôáé óôï ÐáñÜñôçìá
ÉÉÉ.

â) ÊáôÜ ôçí åêôßìçóç ôùí êéíäýíùí ï ÷ñÞóôçò ëáìâÜíåé
éäéáßôåñá õðüøç ôï èÝìá ôçò äéÜèåóçò áðïâëÞôùí êáé
êáôáëïßðùí. ÅÜí ðáñáóôåß áíÜãêç, åöáñìüæåé ôá áðá-
ñáßôçôá ìÝôñá áóöáëåßáò ãéá íá ðñïóôáôåõèïýí ç áí-
èñþðéíç õãåßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí.

ã) Ç åêôßìçóç áõôÞ ðñÝðåé íá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá ôçí
ôåëéêÞ êáôÜôáîç ôùí ðåñéïñéóìÝíùí ÷ñÞóåùí óå 4 êáôç-
ãïñßåò óýìöùíá ìå ôç äéáäéêáóßá ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò ÉÉÉ,
ç ïðïßá èá êáôáëÞîåé óôïí êáèïñéóìü åðéðÝäùí ðåñéïñé-
óìïý óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï (ä) êáé (å) ôïõ Üñèñïõ
áõôïý.

ä) Åêôüò ôùí ðåñéðôþóåùí, ãéá ôéò ïðïßåò ç ðáñÜãñá-
öïò 2 ôïõ ðáñáñôÞìáôïò IV åðéôñÝðåé êáé ôçí åöáñìïãÞ
Üëëùí ìÝôñùí, ï ÷ñÞóôçò åöáñìüæåé ôéò ãåíéêÝò áñ÷Ýò
êáé ôá êáôÜëëçëá ìÝôñá ðåñéïñéóìïý êáé ðñïóôáóßáò ôïõ
ðáñáñôÞìáôïò IV ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óôçí êáôçãïñßá ðå-

ñéïñéóìÝíçò ÷ñÞóçò, þóôå ç Ýêèåóç ôùí ÷þñùí åñãá-
óßáò êáé ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò óå ïðïéïíäÞðïôå ÃÔÌ íá
äéáôçñåßôáé óôá ÷áìçëüôåñá åöéêôÜ åðßðåäá êáé íá åîá-
óöáëßæåôáé õøçëü åðßðåäï áóöÜëåéáò.

å) Ç åêôßìçóç ôçò åðéêéíäõíüôçôáò êáé ôá åöáñìïæüìå-
íá ìÝôñá ðåñéïñéóìïý êáé ðñïóôáóßáò åðáíåîåôÜæïíôáé
áðü ôïí ÷ñÞóôç êáé õðïâÜëëïíôáé ãñáðôþò óôçí áñìüäéá
áñ÷Þ åôçóßùò, êáèþò êáé Üìåóá ÷ùñßò êáèõóôÝñçóç óå
ðåñßðôùóç ðïõ:

- ôá åöáñìïæüìåíá ìÝôñá ðåñéïñéóìïý äåí åðáñêïýí
ðëÝïí Þ ç êáôçãïñßá óôçí ïðïßá åß÷áí õðá÷èåß ïé ðåñéïñé-
óìÝíåò ÷ñÞóåéò äåí åßíáé ðëÝïí ç ïñèÞ, Þ

- õðÜñ÷ïõí âÜóéìåò õðüíïéåò üôé ç åêôßìçóç äåí åßíáé
ðëÝïí åðáñêÞò õðü ôï öùò ôùí íÝùí åðéóôçìïíéêþí êáé
ôå÷íéêþí ãíþóåùí.

óô) Ôá áñ÷åßá ôçò åêôßìçóçò ôçò åðéêéíäõíüôçôáò ôç-
ñïýíôáé áðü ôïí ÷ñÞóôç êáé ôßèåíôáé óôç äéÜèåóç ôçò áñ-
ìüäéáò áñ÷Þò óå êáôÜëëçëç ìïñöÞ ùò ìÝñïò ôçò ãíù-
óôïðïßçóçò ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôçí ðáñÜãñáöï 7 ôïõ
Üñèñïõ áõôïý êáé áðü ôï Üñèñï 8 (ðáñáã.1ã) Þ åöüóïí
æçôçèïýí.

2.2. Ãíùóôïðïßçóç ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôçò ðåñéï-
ñéóìÝíçò ÷ñÞóçò ÃÔÌ.

á) Ùò ðñïò ôçí êáôçãïñßá 1:
Ç ãíùóôïðïßçóç ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé ôïõëÜ÷éóôïí

ôá óôïé÷åßá ðïõ áðáñéèìïýíôáé óôï ÐáñÜñôçìá V ìÝñïò
Á.

â) Ùò ðñïò ôçí êáôçãïñßá 2:
Ç ãíùóôïðïßçóç ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé ôïõëÜ÷éóôïí

ôá óôïé÷åßá ðïõ áðáñéèìïýíôáé óôï ÐáñÜñôçìá V ìÝñïò
Â.

ã) Ùò ðñïò ôçí êáôçãïñßá 3 Þ 4:
Ç ãíùóôïðïßçóç ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé ôïõëÜ÷éóôïí

ôá óôïé÷åßá ðïõ áðáñéèìïýíôáé óôï ÐáñÜñôçìá V ìÝñïò
Ã.

¢ñèñï 6
Åðüìåíåò ðåñéïñéóìÝíåò ÷ñÞóåéò ÃÔÌ.

óå åãêåêñéìÝíåò åãêáôáóôÜóåéò.

Ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç åðüìåíùí ðåñéïñéóìÝíùí
÷ñÞóåùí ÃÔÌ óå åãêáôáóôÜóåéò ðïõ Ý÷ïõí åãêñéèåß áðü
ôçí áñìüäéá áñ÷Þ óýìöùíá ìå ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôïõ Üñ-
èñïõ 5 ï ÷ñÞóôçò õðï÷ñåïýôáé:

á) Ùò ðñïò ôçí êáôçãïñßá 1:
Íá åíçìåñþíåé ôçí áñìüäéá áñ÷Þ ðñïêåéìÝíïõ áõôÞ íá

êñßíåé åÜí áðáéôåßôáé Þ ü÷é õðïâïëÞ íÝáò ãíùóôïðïßçóçò.
Óå êÜèå ðåñßðôùóç ïé ÷ñÞóôåò ÃÔÌ ïöåßëïõí íá ôçñïýí

ðñáêôéêÜ ãéá êÜèå åêôßìçóç êéíäýíùí óýìöùíá ìå ôï
Üñèñï 5 (ðáñáã.2.1.) êáé íá ôá èÝôïõí óôç äéÜèåóç ôçò
áñìüäéáò áñ÷Þò (Üñèñï 8) åöüóïí áõôÞ ôá æçôÞóåé.

â) Ùò ðñïò ôçí êáôçãïñßá 2:
Íá õðïâÜëëåé ãíùóôïðïßçóç óôçí áñìüäéá áñ÷Þ ìå ôá

óôïé÷åßá ðïõ áðáñéèìïýíôáé óôï ÐáñÜñôçìá V ìÝñïò Â.
ã) Ùò ðñïò ôçí êáôçãïñßá 3 Þ 4:
Íá õðïâÜëëåé ãíùóôïðïßçóç óôçí áñìüäéá áñ÷Þ ìå ôá

óôïé÷åßá ðïõ áðáñéèìïýíôáé óôï ÐáñÜñôçìá V ìÝñïò Ã.

´Añèñï 7
ÐáñÜâïëá.

1. Óå êÜèå ðåñßðôùóç õðïâïëÞò ôïõ öáêÝëëïõ ãíùóôï-
ðïßçóçò óôçí áñìüäéá áñ÷Þ (Üñèñï 8) ï ÷ñÞóôçò õðï-
÷ñåïýôáé óôçí êáôáâïëÞ ó÷åôéêïý ðáñáâüëïõ ôï ýøïò
ôïõ ïðïßïõ êáèïñßæåôáé ùò åîÞò:

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 11047



á) Ãéá ðñþôç ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ÃÔÌ ðïõ êáôáôÜóóå-
ôáé:

- óôçí êáôçãïñßá 1 óôï ðïóü ôùí 176 EURO
- óôçí êáôçãïñßá 2 óôï ðïóü ôùí 235 ÅURO
- óôçí êáôçãïñßá 3 óôï ðïóü ôùí 325 EURO
- óôçí êáôçãïñßá 4 óôï ðïóü ôùí 440 EURO
â) Ãéá åðüìåíç ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ÃÔÌ ðïõ êáôáôÜó-

óåôáé:
- óôéò êáôçãïñßåò 1 êáé 2 óôï ðïóü ôùí 150 EURO
- óôçí êáôçãïñßá 3 óôï ðïóü ôùí 235 EURO
- óôçí êáôçãïñßá 4 óôï ðïóü ôùí 294 EURO
2. Tá ðïóÜ ôùí áíùôÝñù ðáñáâüëùí, ðïõ ìðïñïýí íá

áíáðñïóáñìüæïíôáé ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí
ÐÅ×ÙÄÅ êáé Ïéêïíïìéêþí êáôáôßèåíôáé óå ïðïéïäÞðïôå
Äçìüóéï Ôáìåßï êáé áðïäßäïíôáé óôï ÅÔÅÑÐÓ óå åéäéêü
êùäéêü óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò. Ôá ðïóÜ áõôÜ
äéáôßèåíôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôéò äáðÜíåò áîéïëüãçóçò
ôïõ öáêÝëëïõ.

¢ñèñï 8
Áñìüäéá Áñ÷Þ - Óýóôáóç ÅðéôñïðÞò.

1. Áñìüäéá áñ÷Þ ãéá ôçí ðáñáëáâÞ êáé ôç âåâáßùóç ðá-
ñáëáâÞò ôïõ öáêÝëëïõ ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 5
(ðáñ. 1) êáèþò êáé ãåíéêÜ ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜ-
îåùí ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ïñßæåôáé ôï Õðïõñãåßï
ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçì. ´Åñãùí (ÃåíéêÞ
Ä/íóç Ðåñ/íôïò), ôï ïðïßï óôo ðëáßóéo ôùí áñìïäéïôÞ-
ôùí ôïõ óõíôïíßæåé ôá óõíáñìüäéá Õðïõñãåßá Ïéêïíïìé-
êþí (Ãåíéêü ×çìåßï ôïõ ÊñÜôïõò), Ãåùñãßáò, Åñãáóßáò
êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò, ÁíÜ-
ðôõîçò (ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Åñåõíáò) êáé Ðáéäåßáò, êáé
Üëëá åíäå÷ïìÝíùò êáôÜ ðåñßðôùóç óõíáñìüäéá Õðïõñ-
ãåßá ãéá ôç ëÞøç êáé ôçí åöáñìïãÞ ôùí áíáãêáßùí ìÝôñùí
ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí ðåñéïñé-
óìÝíçò ÷ñÞóçò ãåíåôéêþò ôñïðïðïéçìÝíùí ìéêñïïñãá-
íéóìþí (ÃÔÌ).

2. Ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôïõ óõíôïíéóôéêïý áõôïý
Ýñãïõ óõóôÞíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐÅ×ÙÄÅ
äéûðïõñãéêÞ ÅðéôñïðÞ áðü åêðñïóþðïõò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ
êáé ôùí óõíáñìüäéùí Õðïõñãåßùí Ïéêïíïìéêþí (Ãåíéêü
×çìåßï ôïõ ÊñÜôïõò), Ãåùñãßáò, Åñãáóßáò êáé Êïéíùíé-
êþí Áóöáëßóåùí, Õãåßáò Ðñüíïéáò, ÁíÜðôõîçò (ÃåíéêÞ
Ãñáììáôåßá Åñåõíáò) êáé Ðáéäåßáò. Óôçí ÅðéôñïðÞ ìðï-
ñïýí íá óõììåôÝ÷ïõí åðßóçò êáé åðéóôÞìïíåò, ïé ïðïßïé
ëüãù ôùí åîåéäéêåõìÝíùí ãíþóåþí ôïõò ìðïñïýí íá
óõíåéóöÝñïõí ïõóéáóôéêÜ óôï Ýñãï ôçò ÅðéôñïðÞò êáôÜ
ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñï 7 (ðáñ.5 êáé 6) ôçò ðáñïýóáò.

3. ÌÝóá óå 15 çìÝñåò áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôçò ðá-
ñïýóáò áðüöáóçò, êÜèå Õðïõñãåßï ãíùóôïðïéåß åããñÜ-
öùò óôçí áñìüäéá ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ
ÕÐÅ×ÙÄÅ ôçí åéäéêÜ êáèïñéóìÝíç õðçñåóßá ôïõ (contact
point) ðïõ èá åßíáé åðéöïñôéóìÝíç ìå ôçí ðáñáëáâÞ ôùí
öáêÝëùí (Üñèñï 5 ðáñ. 1) êáèþò êáé üëùí ôùí åããñÜöùí
ðïõ áöïñïýí ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò, êáé
ôçí åí óõíå÷åßá äéáâßâáóÞ ôïõò óôçí êáôÜ ðåñßðôùóç
áñìüäéá õðçñåóßá ôïõ åí ëüãù Õðïõñãåßïõ.

´Añèñï 9
ÌÝôñá êáé äéáäéêáóßåò

áîéïëüãçóçò ôçò ãíùóôïðïßçóçò.

1. Ç áñìüäéá Õðçñåóßá Ðåñ/íôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ ìåôÜ
ôçí ðáñáëáâÞ ôïõ öáêÝëëïõ ôçò ãíùóôïðïßçóçò áðï-
óôÝëëåé ÷ùñßò êáèõóôÝñçóç áíôßãñáöá ôïõ öáêÝëëïõ

áõôïý óôéò åéäéêÜ êáèïñéóìÝíåò õðçñåóßåò ôùí Õðïõñ-
ãåßùí ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï 3 ôïõ Üñèñïõ 8
þóôå ìÝ÷ñé ôç óýãêëçóç ôçò ðñþôçò óýóêåøçò ôçò åðé-
ôñïðÞò ïé êáôÜ ðåñßðôùóç áñìüäéåò õðçñåóßåò ôïõò íá
Ý÷ïõí ïñßóåé ôïõò åêðñïóþðïõò ôïõò óôçí åðéôñïðÞ êáé
íá Ý÷ïõí äéáìïñöþóåé åðéóôçìïíéêÜ ôåêìçñéùìÝíåò áðü-
øåéò - åéóçãÞóåéò ðñïò ôçí åðéôñïðÞ, åðß ôùí óôïé÷åßùí
åêåßíùí ôçò ãíùóôïðïßçóçò ðïõ áíáöÝñïíôáé óå èÝìáôá
ôçò áñìïäéüôçôÜò ôïõò.

2. Ç åðéóôçìïíéêÞ ôåêìçñßùóç ôçò åéóÞãçóçò Þ ôùí
áðüøåùí êÜèå Õðïõñãåßïõ äéáóöáëßæåôáé åßôå áðü åîåé-
äéêåõìÝíïõò åðéóôÞìïíåò-õðáëëÞëïõò ôïõ åí ëüãù
Õðïõñãåßïõ åßôå áðü åðéóôçìïíéêÜ éíóôéôïýôá Þ åñåõíçôé-
êÜ êÝíôñá Þ éäñýìáôá ðïõ åðïðôåýïíôáé áðü ôï Õðïõñ-
ãåßï áõôü Þ ìå áíÜèåóç óå ðáíåðéóôçìéáêÜ éäñýìáôá Þ
åîåéäéêåõìÝíïõò åðéóôÞìïíåò ôïõ åóùôåñéêïý Þ ôïõ åîù-
ôåñéêïý. ÌÝóá óå 15 çìÝñåò áðü ôçí ðáñáëáâÞ ôçò ãíù-
óôïðïßçóçò êÜèå Õðïõñãåßï ïñßæåé åããñÜöùò ôïí êáôÜ
ôá ïñéæüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï áõôÞ åêðñüóùðü ôïõ ðïõ
èá ìåôÝ÷åé ùò ìÝëïò ôçò åðéôñïðÞò ãéá ôç íüìéìç óõ-
ãêñüôçóÞ ôçò.

3. Ç åðéóôçìïíéêÜ ôåêìçñéùìÝíç åéóÞãçóç êÜèå Õðïõñ-
ãåßïõ óõíßóôáôáé:

(á) óôçí áîéïëüãçóç ôùí óôïé÷åßùí åêåßíùí ôçò ãíù-
óôïðïßçóçò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí áñìïäéüôçôÜ ôïõ,

- ùò ðñïò ôçí áêñßâåéá, ôçí ðëçñüôçôá êáé ôçí ïñèüôç-
ôá ôçò åêôßìçóçò ôïõ Üñèñïõ 4 êáé ôçò êáôçãïñßáò ðå-
ñéïñéóìÝíùí ÷ñÞóåùí, êáé

- üðïõ áðáéôåßôáé, ùò ðñïò ôçí åðÜñêåéá ôùí ìÝôñùí
ðåñéïñéóìïý êáé Üëëùí ðñïóôáôåõôéêþí ìÝôñùí, ôçò äéá-
÷åßñéóçò ôùí áðïâëÞôùí, óôá ðëáßóéá åöáñìïãÞò ôçò
õöéóôÜìåíçò ó÷åôéêÞò íïìïèåóßáò, ôùí áóöáëåßáò, êá-
èþò êáé ôùí ìÝôñùí áíôéìåôþðéóçò êáôáóôÜóåùí Ýêôá-
êôçò áíÜãêçò

(â) óôçí åíäå÷üìåíç åðéâïëÞ ðñüóèåôùí üñùí êáèþò
êáé óôçí ðñüâëåøç ìÝôñùí ãéá ôçí ðñüëçøç áôõ÷çìÜôùí
êáé ôïí ðåñéïñéóìü ôùí óõíåðåéþí ôïõò óôç Äçìüóéá
Õãåßá êáé ôï ÐåñéâÜëëïí.

4. Ç åðéôñïðÞ óõãêáëåßôáé óôï ÕÐÅ×ÙÄÅ ìå ìÝñéìíá
ôçò áñìüäéáò Õðçñåóßáò ôçò ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò Ðåñé-
âÜëëïíôïò:

- åíôüò 25 çìåñþí áðü ôçí ðáñáëáâÞ ôçò ãíùóôïðïßç-
óçò, ðñïêåéìÝíïõ ãéá ãíùóôïðïéÞóåéò ðïõ õðïâëÞèçêáí
óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 6

- åíôüò 50 çìåñþí áðü ôçí ðáñáëáâÞ ôçò ãíùóôïðïßç-
óçò, ðñïêåéìÝíïõ ãéá ãíùóôïðïéÞóåéò ðïõ õðïâëÞèçêáí
óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5 êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç åöüóïí
Ý÷åé ðñïçãçèåß ç äéáäéêáóßá ðïõ ðåñéãñÜöåôáé óôçí ðá-
ñÜãñáöï 1 ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ,

5. ́Åñãï ôçò ÅðéôñïðÞò áõôÞò åßíáé:
(á) ç óõíïëéêÞ áîéïëüãçóç êÜèå ãíùóôïðïßçóçò áðü

ôéò ðñïâëåðüìåíåò óôï Üñèñï 5,
- ùò ðñïò ôç óõììüñöùóÞ ôçò ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ðá-

ñïýóáò áðüöáóçò
- ùò ðñïò ôçí áêñßâåéá êáé ôçí ðëçñüôçôá ôùí ðáñå÷ï-

ìÝíùí óôïé÷åßùí êáé ôçí ïñèüôçôá ôçò åêôßìçóçò ôïõ Üñ-
èñïõ 4 êáé ôçò êáôçãïñßáò ðåñéïñéóìÝíùí ÷ñÞóåùí

- üðïõ áðáéôåßôáé, ùò ðñïò ôçí åðÜñêåéá ôùí ìÝôñùí ðå-
ñéïñéóìïý êáé Üëëùí ðñïóôáôåõôéêþí ìÝôñùí, ôçò äéá÷åß-
ñéóçò ôùí áðïâëÞôùí, óôá ðëáßóéá åöáñìïãÞò ôçò õöé-
óôÜìåíçò ó÷åôéêÞò íïìïèåóßáò, ôùí ìÝôñùí áóöÜëåéáò
êáèþò êáé ôùí ìÝôñùí áíôéìåôþðéóçò êáôáóôÜóåùí Ýêôá-
êôçò áíÜãêçò þóôå íá äéáóöáëßæåôáé ç ðëÝïí áêßíäõíç
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ãéá ôç äçìüóéá õãåßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí, ðåñéïñéóìÝíç
÷ñÞóç ôùí ÃÔÌ.

(â) ç åéóÞãçóç ðñïò ôïí Õðïõñãü ÐÅ×ÙÄÅ ôïõ ãåíéêïý
ó÷åäßïõ Ýêôáêôçò áíÜãêçò êáô'åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 11
(ðáñ. Á1) ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò.

(ã) ç ãíùìïäüôçóç ãéá êÜèå èÝìá ðïõ áíáêýðôåé áðü
ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôçò áðüöáóçò áõôÞò.

6. Ç ÅðéôñïðÞ ìåôÜ ôï Ýñãï ôçò áîéïëüãçóçò êÜèå ãíù-
óôïðïßçóçò:

(á) åéóçãåßôáé óôïí Õðïõñãü ÐÅ×ÙÄÅ ôçí Ýãêñéóç Þ
áðüññéøç êáôÜ ðåñßðôùóç ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôçò
ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñÞóçò ôùí ÃÔÌ.

(â) äéáôõðþíåé ðñïò ôïí Õðïõñãü ÐÅ×ÙÄÅ ôéò ó÷åôéêÝò
áíôéññÞóåéò ôçò, åðáñêþò áéôéïëïãçìÝíåò, üôáí äéáðé-
óôùèåß áðü Ýíá Þ ðåñéóóüôåñá ìÝëç ôçò üôé ôï ðåñéå-
÷üìåíï ôçò ãíùóôïðïßçóçò äåí äéáóöáëßæåé êáé èÝôåé óå
êßíäõíï ôç Äçìüóéá Õãåßá êáé ôï ÐåñéâÜëëïí. Óôçí ðñï-
êåéìÝíç ðåñßðôùóç ç åéóÞãçóç ôçò åðéôñïðÞò åßíáé áñ-
íçôéêÞ êáé äåóìåýåé ôïí Õðïõñãü ÐÅ×ÙÄÅ.

7. ÅÜí ç åéóÞãçóç åßíáé èåôéêÞ èá ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜ-
íåôáé óôï ðåñéå÷üìåíü ôçò:

- áîéïëüãçóç ôçò áíáãêáéüôçôáò êáôÜñôéóçò åéäéêïý
ó÷åäßïõ Ýêôáêôçò áíÜãêçò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 13
(ðáñáã. Á1), ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí ðåñéïñé-
óìÝíçò ÷ñÞóçò ÃÔÌ, ðñïôåßíïíôáò ìÝôñá ãéá ôçí áóöÜ-
ëåéá êáé ôçí áíôéìåôþðéóç áôõ÷çìÜôùí ìå ðëÞñç êáôá-
ãñáöÞ ôùí êéíäýíùí ðïõ ðåñéêëåßïõí ïé åñãáóßåò áõôÝò.
Ôá ðñïôåéíüìåíá áõôÜ ìÝôñá áíáöÝñïíôáé óôï ÷þñï Ýîù
áðü ôçí óõãêåêñéìÝíç åãêáôÜóôáóç.

- åíäå÷ïìÝíùò ôçí åðéâïëÞ ðñüóèåôùí üñùí êáèþò êáé
ôçí ðñüâëåøç ìÝôñùí ãéá ôçí ðñüëçøç áôõ÷çìÜôùí êáé
ôïí ðåñéïñéóìü ôùí óõíåðåéþí ôïõò óôç Äçìüóéá Õãåßá
êáé ôï ÐåñéâÜëëïí. Ç ôÞñçóç ôùí ðñüóèåôùí üñùí êáé
ìÝôñùí áðïôåëåß áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí ÷ï-
ñÞãçóç ôçò Ýãêñéóçò ãéá ôçí ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ÃÔÌ.

8. Åéäéêüôåñá ùò ðñïò ôç äéáäéêáóßá êáé ôïõò üñïõò
áîéïëüãçóçò ôçò ãíùóôïðïßçóçò:

1. Ç ÅðéôñïðÞ ìðïñåß, üôáí êñßíåôáé áíáãêáßï:
á) íá æçôÜ áðü ôï ÷ñÞóôç, ìÝóù ôçò áñìüäéáò ÃåíéêÞò

Ä/íóçò ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ, íá ðáñÜó÷åé ðå-
ñéóóüôåñá óôïé÷åßá Þ íá ôñïðïðïéÞóåé ôéò óõíèÞêåò ôçò
ðñïôåéíüìåíçò ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñÞóçò Þ ôçí êáôçãïñßá
óôçí ïðïßá Ý÷åé êáôáôáãåß ç ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç Þ ÷ñÞ-
óåéò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, ç áñìüäéá áñ÷Þ ìðïñåß íá
áðáéôÞóåé íá ìçí áñ÷ßóåé ç ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç, åöüóïí
ðñïôåßíåôáé, Þ, åöüóïí âñßóêåôáé óå åîÝëéîç, íá áíáóôá-
ëåß Þ íá äéáêïðåß, Ýùò üôïõ äþóåé ôçí ÝãêñéóÞ ôçò âáóé-
æüìåíç óôá ðåñáéôÝñù óôïé÷åßá ðïõ èá Ý÷ïõí õðïâëçèåß
Þ óôéò ôñïðïðïéçìÝíåò óõíèÞêåò ôçò ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñÞ-
óçò.

â) íá åéóçãåßôáé óôïí Õðïõñãü ÐÅ×ÙÄÅ ôïí ðåñéïñéóìü
ôçò ÷ñïíéêÞò äéÜñêåéáò ãéá ôçí ïðïßá åðéôñÝðåôáé ç ðå-
ñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç Þ íá èÝôåé ïñéóìÝíåò åéäéêÝò ðñïûðï-
èÝóåéò ãéá ôçí ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç.

9. Áíôßãñáöï ôïõ öáêÝëëïõ ôçò ãíùóôïðïßçóçò åêôüò
áðü ôá óôïé÷åßá ðïõ óõíéóôïýí áðüññçôï óýìöùíá ìå ôï
Üñèñï 16, êïéíïðïéåßôáé áðü ôï ÕÐÅ×ÙÄÅ ìÝóá óå Ýíá (1)
ìÞíá áðü ôçí áîéïëüãçóÞ ôïõ ìáæß ìå ôç ó÷åôéêÞ ãíùìï-
äüôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò, êáôÜ ôï ìÝñïò ðïõ áíáöÝñåôáé óå
ðñïôåéíüìåíá ìÝôñá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç áôõ÷çìÜôùí
(ðáñáã.6 óôïé÷åßï (á) ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ), óôçí õðç-
ñåóßá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôçò ïéêåßáò Íïìáñ÷éáêÞò
Áõôïäéïßêçóçò ãéá ôçí êáôÜñôéóç ôïõ åéäéêïý ó÷åäßïõ

Ýêôáêôçò áíÜãêçò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 13 (ðáñáã. Á.2)
ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò.

10. Ç Ýãêñéóç ôçò ãíùóôïðïßçóçò áðü ôïí Õðïõñãü ÐÅ-
×ÙÄÅ ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï Üñèñï áõôü ÷ïñçãåßôáé áíå-
îÜñôçôá áðü ôç ÷ïñçãÞóç ó÷åôéêþí áäåéþí Þ åãêñßóåùí
ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü Üëëåò äéáôÜîåéò ôçò êåßìåíçò íï-
ìïèåóßáò êáé äçìïóéïðïéåßôáé ìå ìÝñéìíá ôçò áñìüäéáò
Õðçñåóßáò ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ óå åéäéêÞ éóôï-
óåëßäá ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ. Ç éóôïóåëßäá áõôÞ èá åíçìåñþíå-
ôáé êáôÜ ìÞíá êáé èá åßíáé åýêïëá ðñïóâÜóéìç óôï êïéíü.

¢ñèñï 10
´Åíáñîç Þ ðñáãìáôïðïßçóç

ôùí ðåñéïñéóìÝíùí ÷ñÞóùí ÃÔÌ.

1. Ùò ðñïò ôçí êáôçãïñßá 1:
á) Ïé åðüìåíåò ðåñéïñéóìÝíåò ÷ñÞóåéò ôçò êáôçãïñßáò

1 óå åãêáôáóôÜóåéò ðïõ Ý÷ïõí åãêñéèåß óýìöùíá ìå ôï
Üñèñï 5 åßíáé äõíáôü íá ðñáãìáôïðïéïýíôáé ÷ùñßò íÝá
ãíùóôïðïßçóç åöüóïí Ýôóé êñßíåôáé áðü ôçí áñìüäéá
áñ÷Þ óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 8 (ðáñ.1á).

2. á) Ç ðñþôç ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ÃÔÌ ôçò êáôçãïñßáò
2 Þ áíþôåñçò êáôçãïñßáò, ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß
45 çìÝñåò ìåôÜ ôçí õðïâïëÞ ôçò ãíùóôïðïßçóçò óôï
ÕÐÅ×ÙÄÅ, ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé äåí áíôéôßèåôáé ó' áõôü
ç ÅðéôñïðÞ, Þ êáé íùñßôåñá, ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé õðÜñ-
÷åé ó÷åôéêÞ óýìöùíç ãíþìç ôçò ÅðéôñïðÞò.

2. â) Ç åðüìåíç ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ÃÔÌ ôçò êáôçãï-
ñßáò 2 Þ áíþôåñçò êáôçãïñßáò óå åãêáôÜóôáóç ðïõ Ý÷åé
åãêñéèåß óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5 ìðïñåß íá ðñáãìáôï-
ðïéçèåß áìÝóùò ìåôÜ ôçí õðïâïëÞ ôçò íÝáò ãíùóôïðïßç-
óçò óôçí áñìüäéá áñ÷Þ åöüóïí ðñïçãïõìÝíùò áõôÞ êñß-
íåé üôé ðëçñïýíôáé ïé áðáñáßôçôåò áðáéôÞóåéò ÷ïñÞãçóçò
ôçò ó÷åôéêÞò Ýãêñéóçò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï áéôþí ÷ñÞ-
óôçò æçôÞóåé ðñïçãïõìÝíùò íÝá Ýãêñéóç áðü ôçí áñìü-
äéá áñ÷Þ, ç Ýãêñéóç áõôÞ ÷ïñçãåßôáé óýìöùíá ìå ôç äéá-
äéêáóßá ôïõ Üñèñïõ 9 êáé êïéíïðïéåßôáé óôïí ÷ñÞóôç áðü
ôçí áñìüäéá õðçñåóßá ðåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ ìÝ-
óá óå 45 çìÝñåò áðü ôçí õðïâïëÞ ôïõ öáêÝëëïõ ôçò ãíù-
óôïðïßçóçò.

3. Ùò ðñïò ôçí êáôçãïñßá 3 Þ 4:
Ïé ðåñéïñéóìÝíåò ÷ñÞóåéò ôçò êáôçãïñßáò 3 Þ 4 äåí åðé-

ôñÝðåôáé íá ðñáãìáôïðïéïýíôáé ÷ùñßò ôçí ðñïçãïýìåíç
Ýãêñéóç áðü ôçí áñìüäéá áñ÷Þ. Ç áñìüäéá Õðçñåóßá
ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ êïéíïðïéåß óôïí ÷ñÞóôç
ãñáðôþò ôç ó÷åôéêÞ áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐÅ×ÙÄÅ:

i) ôï áñãüôåñï åíôüò 45 çìåñþí ìåôÜ ôçí õðïâïëÞ ôçò
íÝáò ãíùóôïðïßçóçò, óå ðåñßðôùóç åðüìåíùí ðåñéïñé-
óìÝíùí ÷ñÞóåùí ÃÔÌ óå åãêåêñéìÝíåò åãêáôáóôÜóåéò
åöüóïí ðëçñïýíôáé ïé áðáéôÞóåéò ôçò ó÷åôéêÞò Ýãêñéóçò
ãéá ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç éäßáò Þ áíþôåñçò êáôçãïñßáò
áðü ôçí ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ðïõ ðñüêåéôáé íá ðñáãìá-
ôïðïéçèåß êáé

ii) ôï áñãüôåñï åíôüò 90 çìåñþí ìåôÜ ôçí õðïâïëÞ ôçò
ãíùóôïðïßçóçò, ãéá ôéò ëïéðÝò ðåñéðôþóåéò

4. ÊáôÜ ôïí õðïëïãéóìü ôùí ÷ñïíôéêþí ðåñéüäùí ðïõ
áíáöÝñïíôáé óôéò ðáñáãñÜöïõò 2 êáé 3 äåí ëáìâÜíïíôáé
õðüøç ïé ÷ñïíéêÝò ðåñßïäïé êáôÜ ôéò ïðïßåò ç áñìüäéá
áñ÷Þ:

- áíáìÝíåé ôá ôõ÷üí ðåñáéôÝñù óôïé÷åßá ðïõ ìðïñåß íá
Ý÷åé æçôÞóåé áðü ôïí ãíùóôïðïéïýíôá, óýìöùíá ìå ôçí
ðáñÜãñáöï 1 óôïé÷åßï á,

- äéåîÜãåé äçìüóéá Ýñåõíá Þ äéáâïýëåõóç óýìöùíá ìå
ôï Üñèñï 12.
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¢ñèñï 11
Ðåñßðôùóç ôñïðïðïßçóçò ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñÞóçò ÃÔÌ.

1. ÅÜí ï ÷ñÞóôçò ðëçñïöïñçèåß íÝá ó÷åôéêÜ óôïé÷åßá Þ
ôñïðïðïéÞóåé ôçí ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç êáôÜ ôñüðï ðïõ
èá ìðïñïýóå íá Ý÷åé óçìáíôéêÝò åðéðôþóåéò üóïí áöïñÜ
ôïõò êéíäýíïõò ðïõ åíÝ÷åé, åíçìåñþíåé ôï ôá÷ýôåñï
äõíáôüí ôçí áñìüäéá ÃåíéêÞ Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ
ÕÐÅ×ÙÄÅ êáé ôñïðïðïéåß ôç ãíùóôïðïßçóç ðïõ ðñïâëÝ-
ðåôáé óôï Üñèñï 5 ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò.

2. ÅÜí áñãüôåñá ðåñéÝëèïõí óôçí áñìüäéá ÃåíéêÞ
Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ ðëçñïöïñßåò ùò
ðñïò ôïõò êéíäýíïõò ðïõ ðåñéêëåßåé ç ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞ-
óç, ðïõ èá ìðïñïýóáí íá Ý÷ïõí óçìáíôéêÝò åðéðôþóåéò
óôçí Äçìüóéá Õãåßá êáé ôï ÐåñéâÜëëïí, ç ÅðéôñïðÞ ìÝóù
ôçò ùò Üíù ÃåíéêÞò Ä/íóçò ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ×Ù-
ÄÅ ìðïñåß íá áðáéôåß áðü ôï ÷ñÞóôç ôçí ôñïðïðïßçóç ôùí
óõíèçêþí ôçò ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñÞóçò Þ ôçí ðñïóùñéíÞ Þ
ïñéóôéêÞ äéáêïðÞ ôçò.

¢ñèñï 12
Äéáäéêáóßá õðïâïëÞò áðüøåùí ôùí ðïëéôþí.

1. Åßíáé äõíáôüí ç ÅðéôñïðÞ êáôÜ ôç äéáäéêáóßá áîéïëü-
ãçóçò ôïõ öáêÝëëïõ (Üñèñï 5 ðáñ. 1) íá æçôÜ ìÝóù ôçò
áñìüäéáò ÃåíéêÞò Ä/íóçò ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ
ôç ãíþìç ôùí ðïëéôþí êáé ôùí öïñÝùí åêðñïóþðçóÞò
ôïõò ôçò ðåñéï÷Þò üðïõ ðñüêåéôáé íá ðñáãìáôïðïéçèåß ç
ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ÃÔÌ ãéá èÝìáôá ðïõ áíáöÝñïíôáé
óôçí ðñïôåéíüìåíç áõôÞ ÷ñÞóç ôçñïõìÝíùí ôùí äéáôÜîå-
ùí ôïõ Üñèñïõ 16 ôçò ðáñïýóáò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ,
ôï ïéêåßï Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï ðñïâáßíåé óå äçìïóßåõ-
óç óôïí ôïðéêü ôýðï ðåñßëçøçò ôùí ùò Üíù èåìÜôùí,
ãíùóôïðïßçóçò üôé äéáèÝôåé ôéò áðáñáßôçôåò ðëçñïöï-
ñßåò êáé óôïé÷åßá ãéá ôçí åíçìÝñùóç ôùí ðïëéôþí êáé ôùí
öïñÝùí åêðñïóþðçóÞò ôïõò êáé ðñüóêëçóçò ðñïò áõ-
ôïýò ãéá íá äéáôõðþóïõí ôéò áðüøåéò ôïõò åðß ôùí ùò Üíù
èåìÜôùí ìÝóá óå ðñïèåóìßá 15 çìåñþí áðü ôç äçìï-
óßåõóç ôçò ðñüóêëçóçò áõôÞò. Ðåñßëçøç ôçò äçìïóßåõ-
óçò áõôÞò áíáñôÜôáé ìå ìÝñéìíá ôïõ Íïìáñ÷éáêïý Óõì-
âïõëßïõ óôïí ðßíáêá áíáêïéíþóåùí ôçò Íïìáñ÷ßáò.

2. Ç äéáäéêáóßá ðñüóêëçóçò ôùí ðïëéôþí êáé ôùí öïñÝ-
ùí åêðñïóþðçóÞò ôïõò êáé õðïâïëÞò ôùí áðüøåùí äåí
ìðïñåß íá õðåñâáßíåé ôéò 30 çìÝñåò áðü ôçí çìåñïìçíßá
ðáñáëáâÞò áðü ôï Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï ôùí èåìÜôùí
ðïõ ôïõ äéáâéâÜóôçêáí áðü ôï Õðïõñãåßï ÐÅ×ÙÄÅ.
Óôç óõíÝ÷åéá, ôï Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï äéáâéâÜæåé ôéò
äéáôõðùèåßóåò áðüøåéò ôùí ðïëéôþí êáé ôùí öïñÝùí óôçí
áñìüäéá ÃåíéêÞ Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ. Ïé
áðüøåéò áõôÝò ôùí ðïëéôþí êáé ôùí öïñÝùí åêðñïóþ-
ðçóÞò ôïõò óõíåêôéìþíôáé áðü ôïí Õðïõñãü ÐÅ×ÙÄÅ êá-
ôÜ ôï óôÜäéï Ýãêñéóçò ôçò ãíùóôïðïßçóçò.

3. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ç ðñïôåéíüìåíç ðåñéïñéóìÝíç
÷ñÞóç ÃÔÌ åßíáé äéáíïìáñ÷éáêïý Þ äéáðåñéöåñåéáêïý
åðéðÝäïõ, ç ùò Üíù äéáäéêáóßá ãéá ôçí ðáñï÷Þ ãíþìçò
ôùí ðïëéôþí êáé ôùí öïñÝùí åêðñïóþðçóÞò ôïõò ðñïò
ôçí ÅðéôñïðÞ ãßíåôáé ìå ìÝñéìíá ôçò áñìüäéáò Ä/íóçò
Ðåñ/íôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ ìå äçìïóßåõóç óå äýï ôïõëÜ÷é-
óôïí çìåñÞóéåò åöçìåñßäåò åèíéêÞò åìâÝëåéáò.

¢ñèñï 13
ÌÝôñá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç êéíäýíïõ áôõ÷Þìáôïò.

Á. ÐÑÏËÇÐÔÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ
Á.1. Ó×ÅÄÉÁ ÅÊÔÁÊÔÇÓ ÁÍÁÃÊÇÓ (ÃÅÍÉÊÏ-ÅÉÄÉÊÏ)
Ôá ó÷Ýäéá Ýêôáêôçò áíÜãêçò åðéäéþêïõí:

- ôïí ðåñéïñéóìü êáé ôç èÝóç õðü Ýëåã÷ï ðåñéóôáôéêþí
áíåðÜñêåéáò ôùí ìÝôñùí ðåñéïñéóìïý ôçò ÷ñÞóçò ÃÔÌ
Ýôóé þóôå íá åëá÷éóôïðïéïýíôáé ïé åðéðôþóåéò êáé íá ðå-
ñéïñßæïíôáé ïé êßíäõíïé (Üìåóïé Þ Ýììåóïé) ðïõ ðñïêáëïý-
íôáé óôïí Üíèñùðï, óôï ðåñéâÜëëïí êáé óôá áãáèÜ,

- ôçí åöáñìïãÞ ôùí áíáãêáßùí ìÝôñùí ðñïóôáóßáò ôïõ
áíèñþðïõ êáé ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò áðü ôéò åðéðôþóåéò
áôõ÷çìÜôùí,

- ôçí áíáêïßíùóç ôùí áíáãêáßùí ðëçñïöïñéþí óôï êïé-
íü êáé óôéò ïéêåßåò Õðçñåóßåò Þ Áñ÷Ýò ôçò ðåñéï÷Þò,

- ôçí áðïêáôÜóôáóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ìåôÜ áðü ôï
áôý÷çìá.

1) Ãåíéêü Ó÷Ýäéï ́Åêôáêôçò ÁíÜãêçò
Ôï Õðïõñãåßï ÐÅ×ÙÄÅ ìÝóù ôçò ÊåíôñéêÞò Äéåýèõí-

óçò ÐÓÅÁ (Ðïëéôéêïý Ó÷åäéáóìïý ÅêôÜêôïõ ÁíÜãêçò) ìå-
ñéìíÜ ãéá ôçí êáôÜñôéóç åíüò ãåíéêïý ó÷åäßïõ Ýêôáêôçò
áíÜãêçò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç áôõ÷Þìáôïò áðü ôçí ðå-
ñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ÃÔÌ, óå óõíåñãáóßá ìå ôá Õðïõñãåßá
ÁíÜðôõîçò, ÅèíéêÞò Áìõíáò, Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò, Åñãá-
óßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, êáé Üëëïõò êáôÜ ðåñß-
ðôùóç óõíáñìüäéïõò öïñåßò êáé ìåôÜ áðü åéóÞãçóç ôçò
ÅðéôñïðÞò.

Ôï ó÷Ýäéï áõôü ðïõ áíáöÝñåôáé óôï ÷þñï Ýîù áðü ôéò
åí ëüãù åãêáôáóôÜóåéò, õðïãñÜöåôáé áðü ôïí Õðïõñãü
ÐÅ×ÙÄÅ êáé êïéíïðïéåßôáé åí óõíå÷åßá óôá ùò Üíù
Õðïõñãåßá êáèþò êáé óå üëåò ôéò õðçñåóßåò ÐïëéôéêÞò
Ðñïóôáóßáò ôùí Ðåñéöåñåéþí êáé ôùí Õðçñåóéþí Ðïëéôé-
êÞò Ðñïóôáóßáò ôùí Íïìáñ÷éáêþí ÁõôïäéïéêÞóåùí ôçò
×þñáò, ðñïêåéìÝíïõ íá óõíôá÷èïýí ôá ÅéäéêÜ Ó÷Ýäéá,
üðùò ðñïâëÝðåôáé ðáñáêÜôù óôï åäÜöéï 2 ôçò ðáñá-
ãñÜöïõ áõôÞò (Á). Ôï Ãåíéêü Ó÷Ýäéï áðïôåëåß ðñïóèÞêç
óôï ÐáñÜñôçìá Á ôïõ Ãåíéêïý Ó÷åäßïõ ÐïëéôéêÞò Ðñï-
óôáóßáò «ÎÅÍÏÊÑÁÔÇÓ» (Â´ 12/19-1-1998), ðïõ Ý÷åé
åãêñéèåß áðü ôïí Õðïõñãü Åóùôåñéêþí Äçì.Äéïßêçóçò
êáé ÁðïêÝíôñùóçò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï ôñßôï (ðá-
ñáã.10ã) ôïõ Í.2347/1995) (Á´ 221), ðïõ ôñïðïðïéåß ôï
Üñèñï 18 ôïõ Í.2344/1995 (Á´ 212).

2) ÅéäéêÜ Ó÷Ýäéá ́Åêôáêôçò ÁíÜãêçò
á) Ï áóêþí ôçí äñáóôçñéüôçôá ðáñÝ÷åé óôçí Õðçñåóßá

ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôçò ïéêåßáò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôï-
äéïßêçóçò ôéò áíáãêáßåò ðëçñïöïñßåò, þóôå áõôÞ íá
äéåõêïëõíèåß óôçí êáôÜñôéóç ôïõ åîùôåñéêïý ó÷åäßïõ
Ýêôáêôçò áíÜãêçò ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç ôçò äñáóôçñéüôç-
ôáò.

â) Ç Õðçñåóßá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôçò ïéêåßáò Íï-
ìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò ìåñéìíÜ þóôå:

- Óå óõíåñãáóßá ìå ôéò Õðçñåóßåò ôçò ïéêåßáò Íïìáñ-
÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò êáé ôçò ÐåñéöÝñåéáò, Üëëá êáôÜ
ðåñßðôùóç óõíáñìüäéá Õðïõñãåßá, êáèþò êáé ìå Ýíáí
åêðñüóùðï ôçò åãêáôÜóôáóçò êáé ìåôÜ áðü ãíþìç ôçò
åðéôñïðÞò, íá êáôáñôßóåé åîùôåñéêü ó÷Ýäéï Ýêôáêôçò
áíÜãêçò, ìå ôá ìÝôñá ðïõ ðñÝðåé íá ëáìâÜíïíôáé óôïí
åêôüò ôçò åãêáôÜóôáóçò ÷þñï, ìå âÜóç ôï ãåíéêü ó÷Ý-
äéï Ýêôáêôçò áíÜãêçò.

- Ôï ó÷Ýäéï Ýêôáêôçò áíÜãêçò íá åöáñìüæåôáé ÷ùñßò
êáèõóôÝñçóç, áðü ôïí áóêïýíôá ôçí åêìåôÜëëåõóç êáé
ôéò åìðëåêüìåíåò óå áõôÜ áñìüäéåò áñ÷Ýò.

- Ôï ó÷Ýäéï Ýêôáêôçò áíÜãêçò íá åðáíåîåôÜæåôáé, íá
äïêéìÜæåôáé êáé åíäå÷ïìÝíùò íá áíáèåùñåßôáé êáé íá
åêóõã÷ñïíßæåôáé ôïõëÜ÷éóôïí êÜèå ôñßá (3) ÷ñüíéá. Ç åðá-
íåîÝôáóç áõôÞ ëáìâÜíåé õðüøç ôéò ìåôáôñïðÝò óôç ó÷å-
ôéêÞ åãêáôÜóôáóç, óôéò ïéêåßåò õðçñåóßåò Ýêôáêôçò áíÜ-
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ãêçò, ôéò íÝåò ôå÷íéêÝò ãíþóåéò êáé ôéò ãíþóåéò üóïí áöï-
ñÜ óôçí áíôéìåôþðéóç áôõ÷çìÜôùí.

- Ôï ó÷Ýäéï Ýêôáêôçò áíÜãêçò íá äéáâéâÜæåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ.

ã) Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ó÷åäßïõ Ýêôáêôçò áíÜãêçò,
áñìüäéá åßíáé ç Õðçñåóßá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôçò ïé-
êåßáò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ïé
äõíáôüôçôåò ôçò Õðçñåóßáò áõôÞò äåí åðáñêïýí ãéá ôçí
êáôáóôïëÞ ôïõ áôõ÷Þìáôïò, áñìüäéá ãéá ôçí åöáñìïãÞ
ôïõ ó÷åäßïõ Ýêôáêôçò áíÜãêçò åßíáé ç Õðçñåóßá Ðïëé-
ôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôçò ïéêåßáò ÐåñéöÝñåéáò. ÅÜí ç Ýêôáóç
êáé ïé åðéðôþóåéò ôïõ áôõ÷Þìáôïò åßíáé áíåîÝëåãêôåò, ç
ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò áîéïëïãåß, áí
ôï áñìüäéï üñãáíï áíôéìåôþðéóÞò ôïõ èá åßíáé ôï Óõíôï-
íéóôéêü Íïìáñ÷éáêü ´Ïñãáíï (ÓÍÏ) Þ ôï Óõíôïíéóôéêü
Äéûðïõñãéêü ́Ïñãáíï (ÓÄÏ).

Á.2. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÃÉÁ ÌÅÔÑÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ - ÅÍÇ-
ÌÅÑÙÓÇ ÔÏÕ ÊÏÉÍÏÕ

1. Ç áñìüäéá Õðçñåóßá Ðåñ/íôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ ìå âÜ-
óç ôï öÜêåëëï ãíùóôïðïßçóçò ðïõ ôçò Ý÷åé äéáâéâáóèåß,
ôçí åéóÞãçóç ôçò åðéôñïðÞò êáé ôï åéäéêü ó÷Ýäéï Ýêôáêôçò
áíÜãêçò ðïõ Ý÷åé êáôáñôéóèåß óýìöùíá ìå ôï ðñïçãïý-
ìåíï åäÜöéï (2) ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò (Á), áðïóôÝëëåé
ìÝóá óå Ýíá (1) ìÞíá óôï ïéêåßï Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï
ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí ðëÞñç åíçìÝñùóç ôùí ðñïóþðùí
ðïõ åíäÝ÷åôáé íá èéãïýí áðü ôï áôý÷çìá ó÷åôéêÜ ìå ôá
ìÝôñá áóöÜëåéáò êáé ôç óôÜóç ðïõ èá ðñÝðåé íá ôçñÞ-
óïõí óå ðåñßðôùóç áôõ÷Þìáôïò.

2. Ôï Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï ìåñéìíÜ:
- ãéá ôç äçìïóßåõóç óôïí ôïðéêü ôýðï ðåñßëçøçò ôùí ùò

Üíù ðëçñïöïñéáêþí óôïé÷åßùí êáé ãíùóôïðïßçóçò ðñïò
ôï êïéíü üôé äéáèÝôåé ëåðôïìåñÝóôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá
ôçí åíçìÝñùóÞ ôïõ

- ãéá ôçí áíÜñôçóç áíôéãñÜöïõ ôçò ùò Üíù äçìïóßåõ-
óçò óôïí ðßíáêá áíáêïéíþóåùí ôçò Íïìáñ÷ßáò

- ãéá ôçí ðáñï÷Þ ðëÞñïõò åíçìÝñùóçò ôùí êáôïßêùí ìå
êÜèå ðñüóöïñï ìÝóï ãéá ôá ëçðôÝá êáôÜëëçëá ìÝôñá
áóöÜëåéáò êáé ôç óôÜóç ðïõ èá ðñÝðåé íá ôçñåßôáé óå
ðåñßðôùóç áôõ÷Þìáôïò

- ãéá ôç äéåíÝñãåéá áóêÞóåùí åôïéìüôçôáò óå óõíåñãá-
óßá ìå ôçí Õðçñåóßá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôçò Íïìáñ-
÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò êáé ôïí ïéêåßï (ïõò) äÞìï (ïõò) Þ
êïéíüôçôá (åò), ïé êÜôïéêïé ôïõ (ùí) ïðïßïõ (ùí) åíäÝ÷åôáé
íá ðñïóâëçèïýí áðü áôý÷çìá.

3. Ïé áíáöåñüìåíåò óôï åäÜöéï 2(á) ðëçñïöïñßåò ôß-
èåíôáé Üìåóá áðü ôçí áñìüäéá Õðçñåóßá Ðåñ/íôïò ôïõ
ÕÐÅ×ÙÄÅ óôç äéÜèåóç ôùí Üëëùí åíäéáöåñïìÝíùí Êñá-
ôþí Ìåëþí ùò âÜóç ãéá êÜèå áíáãêáßá äéáâïýëåõóç óôï
ðëáßóéï ôùí äéìåñþí ôïõò ó÷Ýóåùí. Êáô'áíáëïãßá åÜí ç
óõãêåêñéìÝíç åãêáôÜóôáóç âñßóêåôáé óå Üëëï ÊñÜôïò
ÌÝëïò ç ÅëëÜäá ìÝóù ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ ëáìâÜíåé ùò åí-
äéáöåñüìåíï ÊñÜôïò ÌÝëïò ôéò ßäéåò ðëçñïöïñßåò ôéò
ïðïßåò ôï ÊñÜôïò ÌÝëïò ðáñÝ÷åé óôïõò õðçêüïõò ôïõ.

4. Ïé ðëçñïöïñßåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï åäÜöéï 2(á)
åðáíáëáìâÜíïíôáé ìå ôïí ôñüðï ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï
åäÜöéï 2(â) êáé áíáðñïóáñìüæïíôáé áðü ôçí ÅðéôñïðÞ óå
êáôÜëëçëá ÷ñïíéêÜ äéáóôÞìáôá êáé ðÜíôùò ü÷é ðÝñá ôùí
ôñéþí (3) ÷ñüíùí þóôå íá ðåñéÝ÷ïõí ôá íåþôåñá óôïé÷åßá.

Â. ÊÁÔÁÓÔÁËÔÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ
1. Õðï÷ñåþóåéò ôïõ ÷ñÞóôç:
´Ïôáí óõìâåß áôý÷çìá, ï ÷ñÞóôçò ïöåßëåé íá åíçìåñþ-

óåé áìÝóùò ôçí Õðçñåóßá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôçò ïé-
êåßáò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò êáé ôéò áñìüäéåò áñ-

÷Ýò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï ó÷Ýäéï Ýêôáêôçò áíÜãêçò ðïõ
êáôáñôßæåôáé óýìöùíá ìå ôçí ðáñáã. Á(1) ôïõ Üñèñïõ
áõôïý êáé íá ôïõò ðáñÝ÷åé ôá áêüëïõèá óôïé÷åßá:

- ôéò ðåñéóôÜóåéò õðü ôéò ïðïßåò óõíÝâç ôï áôý÷çìá,
- ôçí ôáõôüôçôá êáé ôéò ðïóüôçôåò ôùí ÃÔÌ ðïõ åëåõèå-

ñþèçêáí,
- êÜèå áíáãêáßá ðëçñïöïñßá ãéá ôçí áîéïëüãçóç ôùí

åðéðôþóåùí ôïõ áôõ÷Þìáôïò óôç äçìüóéá õãåßá êáé óôï
ðåñéâÜëëïí.

- ôá ìÝôñá ðïõ åëÞöèçóáí.
2. Ôï ÕÐÅ×ÙÄÅ, óå óõíåñãáóßá ìå ôá óõíáñìüäéá

Õðïõñãåßá, ðñÝðåé:
- íá åîáóöáëßæåé ôç ëÞøç üëùí ôùí áíáãêáßùí ìÝôñùí

êáé íá åíçìåñþíåé áìÝóùò êÜèå êñÜôïò ìÝëïò ðïõ åíäÝ-
÷åôáé íá èéãåß áðü ôï áôý÷çìá,

- íá óõëëÝãåé, êáôÜ ôï äõíáôü, ôá áíáãêáßá óôïé÷åßá ãéá
ôçí ðëÞñç áíÜëõóç ôïõ áôõ÷Þìáôïò êáé, üðïõ áðáéôåßôáé,
íá äéáôõðþíåé óõóôÜóåéò ãéá ôçí áðïöõãÞ áíÜëïãùí
áôõ÷çìÜôùí óôï ìÝëëïí êáé ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôùí óõíå-
ðåéþí ôïõò.

3. Ôï ÕÐÅ×ÙÄÅ:
á) Äéáâïõëåýåôáé, ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðñïôåéíüìåíç åöáñ-

ìïãÞ ôùí ó÷åäßùí Ýêôáêôçò áíÜãêçò, ìå ôá Üëëá ÊñÜôç-
ÌÝëç ðïõ åíäÝ÷åôáé íá èéãïýí óå ðåñßðôùóç áôõ÷Þìáôïò
óôï ðëáßóéï äéáäéêáóßáò ðïõ èåóðßæåé ç ÅðéôñïðÞ Åõñ.
ÊïéíïôÞôùí ãéá ôçí áíôáëëáãÞ ðëçñïöïñéþí ìåôáîý
Êñáôþí Ìåëþí.

â) Åíçìåñþíåé ôï óõíôïìüôåñï äõíáôüí ôçí ÅðéôñïðÞ
Åõñ. ÊïéíïôÞôùí ãéá üëá ôá áôõ÷Þìáôá ðïõ åìðßðôïõí
óôï ðåäßï åöáñìïãÞò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò, ðáñÝ÷ï-
íôáò ëåðôïìÝñåéåò ó÷åôéêÜ ìå ôéò ðåñéóôÜóåéò õðü ôéò
ïðïßåò óõíÝâç ôï áôý÷çìá, ôçí ôáõôüôçôá êáé ôéò ðïóü-
ôçôåò ôùí ÃÔÌ ðïõ åëåõèåñþèçêáí, ôá ìÝôñá ðïõ åëÞ-
öèçóáí êáé ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôÜ ôïõò, êáèþò êáé ìéá
áíÜëõóç ôïõ áôõ÷Þìáôïò ìå óõóôÜóåéò ãéá ôïí ðåñéï-
ñéóìü ôùí óõíåðåéþí ôïõ áôõ÷Þìáôïò êáé ôçí áðïöõãÞ
áíÜëïãùí áôõ÷çìÜôùí óôï ìÝëëïí. Ç åíçìÝñùóç áõôÞ
ãßíåôáé åããñÜöùò ìåôÜ áðü ãíþìç ôçò ÅðéôñïðÞò.

ã) ËáìâÜíåé ãíþóç ôïõ ìçôñþïõ áôõ÷çìÜôùí ðïõ êá-
ôáñôßæåé ç ÅðéôñïðÞ Åõñ. ÊïéíïôÞôùí êáé áíáöÝñåôáé óå
áôõ÷Þìáôá ðïõ Ý÷ïõí óõìâåß óôá ÊñÜôç ÌÝëç êáé åìðß-
ðôïõí óôï ðåäßï åöáñìïãÞò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò.
Ôï ìçôñþï áõôü ðåñéëáìâÜíåé åðßóçò ôçí áíÜëõóç ôùí
áéôßùí ôùí áôõ÷çìÜôùí, ôçí ðåßñá ðïõ áðïêôÞèçêå êáé ôá
ìÝôñá ðïõ Ý÷ïõí ëçöèåß ãéá ôçí áðïöõãÞ áíÜëïãùí áôõ-
÷çìÜôùí óôï ìÝëëïí.

¢ñèñï 14
Åëåã÷ïé.

1. Ç áñìüäéá Äéåýèõíóç ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ
ðñáãìáôïðïéåß ôáêôéêïýò êáé Ýêôáêôïõò åëÝã÷ïõò ãéá ôç
äéáðßóôùóç ôçò ôÞñçóçò ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðáñïýóáò
áðüöáóçò.

2. Ïé Ýëåã÷ïé ôçò ôÞñçóçò áðü ôïí ÷ñÞóôç ÃÔÌ ôùí
üñùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óå êÜèå Ýãêñéóç ôçò ãíùóôï-
ðïßçóçò äéåíåñãïýíôáé áðü ôéò êáè' ýëçí áñìüäéåò õðç-
ñåóßåò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ êáé ôùí óõíáñìüäéùí Õðïõñãåßùí.

3. Ãéá ôç äéåíÝñãåéá ôùí åëÝã÷ùí ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôéò
ðáñáãñÜöïõò 1 êáé 2 åßíáé äõíáôüí íá ãßíåôáé áíÜèåóç
óýìöùíá ìå ôéò åêÜóôïôå êåßìåíåò äéáôÜîåéò:

á) óå åéäéêÜ äéáðéóôåõìÝíïõò Þ áíáãíùñéóìÝíïõò áðü
ôï ÊñÜôïò öïñåßò çìåäáðïýò Þ áëëïäáðïýò.
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â) óå åðéóôÞìïíåò ìå åîåéäéêåõìÝíåò ãíþóåéò ðïõ èá
óõíåéóöÝñïõí ïõóéáóôéêÜ óôï Ýñãï áõôü.

Óå ðåñßðôùóç áíÜèåóçò ìÝñïõò Þ ôïõ óõíüëïõ ôùí
åëÝã÷ùí áðü ôï ÕÐÅ×ÙÄÅ óå ôñßôïõò (ðáñÜãñáöïò á Þ
â) ç äáðÜíç èá âáñýíåé ôïí ÷ñÞóôç ÃÔÌ.

Ïé ÷ñÞóôåò ðïõ êÜíïõí ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ÃÔÌ õðï-
÷ñåþíïíôáé íá ðáñÝ÷ïõí êÜèå äõíáôÞ äéåõêüëõíóç óôá
áñìüäéá üñãáíá åëÝã÷ïõ þóôå íá ðñïâáßíïõí óå êÜèå
åîÝôáóç, Ýëåã÷ï, Ýñåõíá Þ äåéãìáôïëçøßá êáé íá óõãêå-
íôñþíïõí ôéò áíáãêáßåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åêôÝëåóç
ôïõ Ýñãïõ ôïõò.

4. Ôá ðïñßóìáôá ôùí åëÝã÷ùí ðïõ äéåíåñãïýíôáé áðü
ôá óõíáñìüäéá Õðïõñãåßá åêôüò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ äéáâé-
âÜæïíôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ
ÕÐÅ×ÙÄÅ.

5. Óå ðåñßðôùóç ðïõ êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá ôçò åãêáôÜ-
óôáóçò Þ ôïõ ÷þñïõ ôçò äñáóôçñéüôçôáò äéáðéóôùèïýí
áðü ôïõò åëÝã÷ïõò ðïõ äéåíåñãåß ï ÷ñÞóôçò ÃÔÌ óå
åöáñìïãÞ ôùí ïñéæüìåíùí óôá ðáñáñôÞìáôá ÉÉÉ êáé ÉV
ôïõ Üñèñïõ 16, äõóìåíåßò åðéðôþóåéò óôï ðåñéâÜëëïí êáé
ôç äçìüóéá õãåßá ôï ãíùóôïðïéåß áìÝóùò óôï ÕÐÅ×ÙÄÅ
ðñïêåéìÝíïõ íá êáèïñéóèïýí ìÝóù ôçò åðéôñïðÞò ôï åß-
äïò êáé ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá ôùí ëçðôÝùí åðáíïñèùôéêþí
ìÝôñùí.

¢ñèñï 15
ÊáôÜñôéóç åêèÝóåùí ðñïò ÅðéôñïðÞ

Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí.

1. Óôï ôÝëïò êÜèå Ýôïõò, ç áñìüäéá ÃåíéêÞ Ä/íóç Ðåñé-
âÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ äéáâéâÜæåé óôçí åðéôñïðÞ ðïõ
ðñïâëÝðåôáé óôï Üñèñï 21 ôçò ïäçãßáò 90/219/ÅÏÊ (üñ-
ãáíï åðéêïõñéêü ôçò ÅðéôñïðÞò Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞ-
ôùí) óõíïðôéêÞ Ýêèåóç ó÷åôéêÜ ìå ôéò ðåñéïñéóìÝíåò ÷ñÞ-
óåéò ðïõ ãíùóôïðïéÞèçêáí óýìöùíá ìå ôá Üñèñá 5 êáé 6
ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò (ÃÔÌ êáôçãïñßáò 3 Þ 4). Óôçí
Ýêèåóç áõôÞ ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç ðåñéãñáöÞ, ïé ðñïôåé-
íüìåíåò ÷ñÞóåéò êáé ïé åíäå÷üìåíïé êßíäõíïé áðü ôïõò
Ã.Ô.Ì.

Ç Ýêèåóç áõôÞ êáôáñôßæåôáé áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ôïõ Üñ-
èñïõ 8, ç ïðïßá óõãêáëåßôáé ðñïò ôïýôïõ áðü ôç ÃåíéêÞ
Äéåýèõíóç ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ.

2. ÁíÜ ôñéåôßá êáé ãéá ðñþôç öïñÜ óôéò 5 Éïõíßïõ 2003, ç
áñìüäéá ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ
äéáâéâÜæåé óôçí ÅðéôñïðÞ Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí óõíï-
ðôéêÞ Ýêèåóç ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðåßñá ðïõ Ý÷åé áðïêôçèåß áðü
ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò.

Áðü ôñéåôßá êáé ãéá ðñþôç öïñÜ óôéò 5 Éïõíßïõ 2004, ç
ÅðéôñïðÞ Åõñ.ÊïéíïôÞôùí äçìïóéåýåé ðåñßëçøç âáóéæü-
ìåíç óôéò åêèÝóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï 2.

¢ñèñï 16
ÈÝìáôá ÁðïññÞôïõ.

1. Ïé áñìüäéåò áñ÷Ýò êáé ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò ðïõ
áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 8 êáèþò êáé ç ÅðéôñïðÞ Åõñ.
ÊïéíïôÞôùí äåí áíáêïéíþíïõí óå ôñßôïõò êáíÝíá óôïé-
÷åßï ôï ïðïßï Ý÷åé áðïöáóéóôåß íá ðáñáìåßíåé åìðéóôåõôé-
êü óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 3, êáé Ý÷åé ãíùóôïðïéçèåß
Þ Ý÷åé ðåñéÝëèåé óå ãíþóç ôïõò äõíÜìåé ôçò ðáñïýóáò
áðüöáóçò êáé ðñïóôáôåýïõí ôá äéêáéþìáôá ðíåõìáôéêÞò
éäéïêôçóßáò ðïõ áöïñïýí ôá ðáñáëçöèÝíôá óôïé÷åßá.

2. Ï ãíùóôïðïéþí ìðïñåß íá õðïäåßîåé ôá óôïé÷åßá ôùí
ãíùóôïðïéÞóåùí, ðïõ õðïâÜëëåé äõíÜìåé ôçò ðáñïýóáò
áðüöáóçò ôá ïðïßá ðñÝðåé íá èåùñçèïýí åìðéóôåõôéêÜ,

üôáí ç áðïêÜëõøÞ ôïõò èßãåé Ýíá Þ ðåñéóóüôåñá áðü ôá
óçìåßá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ðáñÜãñáöïò 1 ôçò
õð'áñéè.77921/1440/1995 êïéíÞò õðïõñãéêÞò áðüöáóçò
«Åëåýèåñç ðñüóâáóç ôïõ êïéíïý óôéò äçìüóéåò áñ÷Ýò
ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðåñéâÜëëïí». Ïé ðåñéðôþ-
óåéò áõôÝò ðñÝðåé íá áéôéïëïãïýíôáé êáôÜ ôñüðï åðáëç-
èåýóéìï.

3. Áöïý æçôÞóåé ôç ãíþìç ôïõ ãíùóôïðïéïýíôïò, ç Åðé-
ôñïðÞ ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï Üñèñï 8 ãíùìïäïôåß ùò
ðñïò ôá óôïé÷åßá ôá ïðïßá ðñÝðåé íá ðáñáìåßíïõí áðüñ-
ñçôá êáé ôïí åíçìåñþíåé ó÷åôéêÜ ìÝóù ôçò áñìüäéáò õðç-
ñåóßáò ðåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ.

4. Óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí ìðïñïýí íá ðáñáìåßíïõí
åìðéóôåõôéêÜ ôá áêüëïõèá óôïé÷åßá, åöüóïí õðïâÜëëï-
íôáé óýìöùíá ìå ôá Üñèñá 5, 6 êáé 10 ôçò ðáñïýóáò áðü-
öáóçò:

- ôá ãåíéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ Þ ôùí ÃÔÌ, ôï üíïìá êáé
ç äéåýèõíóç ôïõ ãíùóôïðïéïýíôïò êáé ï ôüðïò ÷ñÞóçò,

- ïé ìÝèïäïé êáé ôá ó÷Ýäéá ãéá ôç ìüíéìç ðáñáêïëïýèç-
óÞ ôïõ Þ ôùí ãåíåôéêþò ôñïðïðïéçìÝíùí ìéêñïïñãáíé-
óìþí êáé ôçí áíôéìåôþðéóç êáôáóôÜóåùí åêôÜêôïõ áíÜ-
ãêçò,

- ç åêôßìçóç ôùí áíáìåíüìåíùí åðéðôþóåùí, éäßùò äå
ôùí ôõ÷üí åðéâëáâþí åðéðôþóåùí óôçí áíèñþðéíç õãåßá
êáé ôï ðåñéâÜëëïí.

5. Áí ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï, ï ãíùóôïðïéþí áðïóýñåé
ôç ãíùóôïðïßçóç, ïé áñìüäéåò áñ÷Ýò ðñÝðåé íá óÝâïíôáé
ôïí åìðéóôåõôéêü ÷áñáêôÞñá ôùí óôïé÷åßùí ðïõ Ý÷ïõí
ëÜâåé.

¢ñèñï 17
Êõñþóåéò.

Á. Óå ïðïéïíäÞðïôå ãßíåôáé áßôéïò ðáñÜâáóçò ôùí äéá-
ôÜîåùí ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ìå ðñÜîç Þ ðáñÜëåéøç
åðéâÜëëïíôáé ïé äéïéêçôéêÝò êõñþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé
óôï Üñèñï áõôü êáèþò êáé ïé ðïéíéêÝò êáé áóôéêÝò êõñþ-
óåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôá Üñèñá 28, 29 ôïõ Í. 1650/
1986.

Â. ÄéïéêçôéêÝò êõñþóåéò:
1. Óå öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá ðïõ ðñïêáëïýí ñý-

ðáíóç Þ õðïâÜèìéóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ðáñáâáßíïíôáò
äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò, áíåîÜñôçôá áðü ôçí
áóôéêÞ Þ ðïéíéêÞ åõèýíç åðéâÜëëåôáé ùò äéïéêçôéêÞ êý-
ñùóç ðñüóôéìï ìÝ÷ñé 100.000.000 äñ÷. Óå ðåñßðôùóç
åîáéñåôéêÜ óïâáñÞò ñýðáíóçò Þ õðïâÜèìéóçò ôïõ ðåñé-
âÜëëïíôïò êáé éäßùò óå ðåñßðôùóç ðïõ áðü ôï åßäïò Þ ôçí
ðïóüôçôá ôùí ñýðùí Þ áðü ôçí Ýêôáóç êáé ôçí óçìáóßá
ôçò õðïâÜèìéóçò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò õðÜñ÷åé êßíäõíïò
èáíÜôïõ Þ âáñåßáò óùìáôéêÞò âëÜâçò Þ åõñåßáò ïéêïëï-
ãéêÞò äéáôÜñáîçò Þ êáôáóôñïöÞò, åðéâÜëëåôáé ðñüóôéìï
ìÝ÷ñé 1.000.000.000 äñá÷ìÝò.

Ôá ùò Üíù ðñüóôéìá åðéâÜëëïíôáé áðü ôïí Õðïõñãü
ÐÅ×ÙÄÅ áðü êïéíïý ìå ôïí êáôÜ ðåñßðôùóç óõíáñìüäéï
Õðïõñãü ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò áñìüäéáò ãéá ôïõò
åëÝã÷ïõò áñ÷Þò (Üñèñï 14) êáé ãíþìç ôçò ÅðéôñïðÞò ôïõ
Üñèñïõ 8.

2. Áí ï öïñÝáò ðïõ äéåíåñãåß ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ÃÔÌ
ðñïêáëåß ñýðáíóç Þ Üëëç õðïâÜèìéóç ôïõ ðåñéâÜëëï-
íôïò, åðéâÜëëåôáé ðñïóùñéíÞ áðáãüñåõóç ôçò ëåéôïõñ-
ãßáò ôïõ ìÝ÷ñéò üôïõ ëçöèïýí ôá êáôÜëëçëá ìÝôñá þóôå
íá áðïôñÝðåôáé ç ñýðáíóç Þ ç õðïâÜèìéóç. Ìðïñåß åðß-
óçò íá åðéâëçèåß ç ïñéóôéêÞ äéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ
öïñÝá êáé ç áíÜêëçóç ôçò êáô' Üñèñïí 7 ôïõ ðáñüíôïò
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ÝãêñéóÞò ôïõ á) áí ï öïñÝáò ðáñáëåßðåé íá óõììïñöù-
èåß ðñïò ôá õðïäåéêíõüìåíá ìÝôñá Þ â) áí ç ëÞøç áðïôå-
ëåóìáôéêþí ìÝôñùí åßíáé áíÝöéêôç êáé ã) áí óõíôñÝ÷ïõí
åîáéñåôéêïß ëüãïé, êáé éäßùò óå ðåñßðôùóç ðïõ áðü ôï
åßäïò, ôçí Ýêôáóç Þ ôç óçìáóßá ôçò õðïâÜèìéóçò õðÜñ÷åé
êßíäõíïò èáíÜôïõ Þ âáñåßáò óùìáôéêÞò âëÜâçò Þ åõ-
ñåßáò ïéêïëïãéêÞò äéáôÜñáîçò Þ êáôáóôñïöÞò, åíüøåé
êáé ôçò óðïõäáéüôçôáò ôçò åðé÷åßñçóçò Þ äñáóôçñéüôç-
ôáò. Ç äéáêïðÞ ëåéôïõñãßáò êáé ç áíÜêëçóç ôçò Ýãêñéóçò
åðéâÜëëåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò,
×ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí ̧ ñãùí áðü êïéíïý ìå ôïí êáôÜ
ðåñßðôùóç óõíáñìüäéï Õðïõñãü ìåôÜ áðü åéóÞãçóç ôçò
åðéôñïðÞò.

Ìå ôçí ðñÜîç åðéâïëÞò ôçò áðáãüñåõóçò ëåéôïõñãßáò
ìðïñåß íá ðñïâëÝðåôáé êáé ðñüóôéìï áðü 10.000.000 äñ÷.
Ýùò 100.000.000 äñ÷. ãéá êÜèå çìÝñá ðáñÜâáóçò ôçò
áðáãüñåõóçò. Ç ðáñÜâáóç äéáðéóôþíåôáé ìå ðñÜîç ôïõ
ïñãÜíïõ ðïõ åðÝâáëå ôçí áðáãüñåõóç ìå ôçí ïðïßá êáé
êáôáëïãßæåôáé ôï ðñüóôéìï.

Ìå áðüöáóç ôïõ ïñãÜíïõ ðïõ åðÝâáëå ôçí áðáãüñåõ-
óç ëåéôïõñãßáò ôçò åðé÷åßñçóçò Þ äñáóôçñéüôçôáò ìðï-
ñåß, óå êÜèå ðåñßðôùóç íá áßñåôáé ç áðáãüñåõóç áõôÞ, áí
ç åðé÷åßñçóç Þ ç äñáóôçñéüôçôá ëÜâåé áðïôåëåóìáôéêÜ
ìÝôñá, þóôå íá ðáýóåé ïñéóôéêÜ ç ñýðáíóç Þ õðïâÜèìé-
óç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.

3. Ôá ðñüóôéìá ðïõ åðéâÜëëïíôáé áðü ôéò ðñïçãïýìåíåò
ðáñáãñÜöïõò åéóðñÜôôïíôáé óýìöùíá ìå ôï íüìï ãéá
ôçí åßóðñáîç äçìïóßùí åóüäùí êáé áðïäßäïíôáé óôïõò
ïñãáíéóìïýò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò ôçò ðåñéï÷Þò üðïõ
ðñïêëÞèçêå ç ðáñÜâáóç». Ï ôñüðïò, ôá üñãáíá êáé ç
äéáäéêáóßá åßóðñáîçò ôùí äéïéêçôéêþí ðñïóôßìùí ãßíåôáé
óýìöùíá ìå ôçí 59388/3320/1988 êïéíÞ õðïõñãéêÞ áðü-
öáóç «ôñüðïò, üñãáíá êáé äéáäéêáóßá åðéâïëÞò êáé åß-
óðñáîçò ôùí äéïéêçôéêþí ðñïóôßìùí ... ê.ô.ë.» (Â´ 638).

4. Ç äéáäéêáóßá åðéâïëÞò ôùí äéïéêçôéêþí êõñþóåùí
ôùí ðñïçãïõìÝíùí ðáñáãñÜöùí áñ÷ßæåé ìå ôçí âåâáßù-
óç ôçò ðáñÜâáóçò áðü ôï üñãáíï ðïõ ôçí äéáðéóôþíåé, ôï

ïðïßï óõíôÜóóåé ó÷åôéêÞ Ýêèåóç, ç ïðïßá êïéíïðïéåßôáé
ìáæß ìå Ýããñáöç êëÞôåõóç óôïí ðáñáâÜôç íá õðïâÜëåé
ôéò áðüøåéò ôïõ ìÝóá óå 5 çìÝñåò áðü ôçí êïéíïðïßçóç
ôçò êëÞôåõóçò. Ç ðñïèåóìßá áõôÞ ìðïñåß íá ðáñáôáèåß,
ýóôåñá áðü áßôçóç ôïõ åíäéáöåñïìÝíïõ, ãéá 5 çìÝñåò
áêüìá.

5. ÊáôÜ ôùí äéïéêçôéêþí êõñþóåùí ðïõ åðéâÜëëåé ï
Õðïõñãüò ÐÅ×ÙÄÅ áñìüäéá åßíáé ôá ÄéïéêçôéêÜ ÄéêáóôÞ-
ñéá êáé ôï Óõìâïýëéï Åðéêñáôåßáò.

Ã. Ïé êõñþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôá ðñïçãïýìåíá êå-
öÜëáéá Á êáé Â åðéâÜëëïíôáé áíåîÜñôçôá áðü ôéò êõñþ-
óåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óå Üëëåò äéáôÜîåéò ôçò êåßìåíçò
íïìïèåóßáò.

¢ñèñï 18
ÌåôáâáôéêÝò äéáôÜîåéò.

ÊÜèå ÷ñÞóôçò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 2 (ðáñ. óô) ðïõ
äéåíåñãåß Þäç êáôÜ ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôçò ðáñïýóáò
áðüöáóçò ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç ÃÔÌ õðï÷ñåïýôáé:

á) óå ðåñßðôùóç ðñþôçò ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñÞóçò ÃÔÌ
íá õðïâÜëëåé ðñïò Ýãêñéóç óôçí áñìüäéá áñ÷Þ óýìöùíá
ìå ôï Üñèñï 8 ìÝóá óå ôñåéò (3) ìÞíåò áðü ôçí Ýíáñîç
éó÷ýïò ôçò áðüöáóçò áõôÞò öÜêåëëï ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ
ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 5 áõôÞò.

â) óå ðåñßðôùóç åðüìåíùí ðåñéïñéóìÝíùí ÷ñÞóåùí
ÃÔÌ íá õðïâÜëëåé ðñïò Ýãêñéóç óôçí áñìüäéá áñ÷Þ óýì-
öùíá ìå ôï Üñèñï 8 ìÝóá óå óáñÜíôá ðÝíôå (45) çìÝñåò
áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôçò áðüöáóçò áõôÞò öÜêåëëï ìå
ôá óôïé÷åßá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 6 áõôÞò.

¢ñèñï 19
ÐáñáñôÞìáôá.

Ðñïóáñôþíôáé êáé áðïôåëïýí áíáðüóðáóôï ìÝñïò ôçò
ðáñïýóáò áðüöáóçò ôá ÐáñáñôÞìáôá É, ÉÉ, ÉÉÉ, ÉV êáé V ðïõ
áêïëïõèïýí.
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ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É

ÌÅÑÏÓ Á´

Ïé ôå÷íéêÝò ãåíåôéêÞò ôñïðïðïßçóçò ðïõ áíáöÝñïíôáé
óôï Üñèñï 2 óôïé÷åßï â) óçìåßï (i) ðåñéëáìâÜíïõí, ìåôá-
îý Üëëùí:

1. Ôå÷íéêÝò áíáóõíäõáóìÝíïõ íïõêëåúíéêïý ïîÝïò ïé
ïðïßåò óõíåðÜãïíôáé ôï ó÷çìáôéóìü íÝùí óõíäõáóìþí
ãåíåôéêïý õëéêïý ìå ôçí ðáñåìâïëÞ ìïñßùí íïõêëåúíéêïý
ïîÝïò, ôá ïðïßá ðáñÜãïíôáé åêôüò ôùí ïñãáíéóìþí ìå
ïðïéïäÞðïôå ìÝóï, óå éïýò, âáêôçñéáêÜ ðëáóìßäéá Þ Üë-
ëá óõóôÞìáôá öïñÝùí, êáé ôçí åíóùìÜôùóç ôùí ôåëåõ-
ôáßùí óå ïñãáíéóìü-îåíéóôÞ, óôïí ïðïßï äåí áðáíôþíôáé
óôç öýóç, áëëÜ óôïí ïðïßï ìðïñïýí íá ðïëëáðëáóéÜæï-
íôáé óõíå÷þò.

2. Ôå÷íéêÝò ðïõ óõíåðÜãïíôáé ôçí Üìåóç åéóáãùãÞ, óå
Ýíá ìéêñïïñãáíéóìü, êëçñïíïìÞóéìïõ õëéêïý ðïõ ðáñá-
óêåõÜæåôáé åêôüò ôïõ ìéêñïïñãáíéóìïý, êáé óôéò ïðïßåò
ðåñéëáìâÜíïíôáé ç ìéêñïÝã÷õóç, ç ìáêñïÝã÷õóç êáé ç ìé-
êñïÝãêëåéóç.

3. Ôå÷íéêÝò óýíôçîçò Þ õâñéäéóìïý êõôôÜñùí, ìå ôéò
ïðïßåò ó÷çìáôßæïíôáé æþíôá êýôôáñá ìå íÝïõò óõíäõá-
óìïýò êëçñïíïìÞóéìïõ ãåíåôéêïý õëéêïý ÷Üñç óôç óý-
íôçîç äýï Þ ðåñéóóüôåñùí êõôôÜñùí ìÝóù ìåèüäùí ðïõ
äåí õðÜñ÷ïõí óôç öýóç.

ÌÅÑÏÓ Â´

ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÐÏÕ ÄÅÍ ÅÐÉÖÅÑÏÕÍ
ÃÅÍÅÔÉÊÇ ÔÑÏÐÏÐÏÉÇÓÇ

Ôå÷íéêÝò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 2 óôïé÷åßï â) óç-
ìåßï (ii) ïé ïðïßåò äåí èåùñåßôáé üôé ïäçãïýí óå ãåíåôéêÞ
ôñïðïðïßçóç, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé äåí óõíåðÜãïíôáé
ôç ÷ñÞóç ìïñßùí áíáóõíäõáóìÝíùí íïõêëåúíéêþí ïîÝùí
Þ ÃÔÌ ðïõ Ý÷ïõí ëçöèåß ìå Üëëåò ìåèüäïõò åêôüò áðü
åêåßíåò ðïõ åîáéñïýíôáé óýìöùíá ìå ôï ðáñÜñôçìá ÉÉ ìÝ-
ñïò Á:

1. Ãïíéìïðïßçóç in vitro.
2. ÖõóéêÝò äéåñãáóßåò, üðùò óýæåõîç, ìåôáãùãÞ, ìåôá-

ó÷çìáôéóìüò.
3. ÅðáãùãÞ ðïëõðëïåéäßáò.
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ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ

ÌÅÑÏÓ Á´

Ôå÷íéêÝò/ìÝèïäïé ãåíåôéêÞò ôñïðïðïßçóçò ìå ôéò
ïðïßåò ëáìâÜíïíôáé ìéêñïïñãáíéóìïß ðïõ åîáéñïýíôáé
áðü ôï ðåäßï åöáñìïãÞò ôçò ïäçãßáò, ìå ôçí ðñïûðüèå-
óç üôé äåí óõíåðÜãïíôáé ôç ÷ñÞóç ìïñßùí áíáóõíäõá-
óìÝíïõ íïõêëåúíéêïý ïîÝïò Þ Üëëùí ÃÔÌ åêôüò áðü åêåß-
íïõò ðïõ ðáñÜãïíôáé ìå ìßá Þ ðåñéóóüôåñåò áðü ôéò áêü-
ëïõèåò ôå÷íéêÝò/ìåèüäïõò:

1. ÌåôáëëáîïãÝíåóç
2. Óýíôçîç êõôôÜñùí (óôçí ïðïßá óõìðåñéëáìâÜíåôáé ç

óýíôçîç ðñùôïðëáóôþí) áðü ðñïêáñõùôéêÜ åßäç ðïõ
áíôáëëÜóóïõí ãåíåôéêü õëéêü ìå ãíùóôÝò öõóéïëïãéêÝò
äéåñãáóßåò

3. Óýíôçîç êõôôÜñùí (óôçí ïðïßá óõìðåñéëáìâÜíåôáé ç
óýíôçîç ðñùôïðëáóôþí) áðü ïðïéïäÞðïôå åõêáñõùôéêü
åßäïò êáèþò êáé ðáñáãùãÞ õâñéäùìÜôùí êáé óýíôçîç öõ-
ôéêþí êõôôÜñùí

4. Áõôïêëùíïðïßçóç, ðïõ óõíßóôáôáé óôçí áöáßñåóç
áëëçëïõ÷éþí íïõêëåúíéêþí ïîÝùí áðü êýôôáñá ïñãáíé-
óìþí, áêïëïõèïýìåíç Þ ìç áðü åðáíåéóáãùãÞ ôïõ óõíü-
ëïõ Þ ìÝñïõò ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ íïõêëåúíéêïý ïîÝïò (Þ

óõíèåôéêïý éóïäõíÜìïõ), ìå Þ ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç åíæõ-
ìéêÞ Þ ìç÷áíéêÞ åðåîåñãáóßá, óå êýôôáñá ôïõ ßäéïõ åß-
äïõò Þ öõëïãåíåôéêþò óõããåíþí åéäþí, ôá ïðïßá áíôáë-
ëÜóóïõí ãåíåôéêü õëéêü ìå öõóéïëïãéêÝò äéåñãáóßåò,
åöüóïí ï ëáìâáíüìåíïò ìéêñïïñãáíéóìüò äåí åßíáé ðé-
èáíüí íá ðñïêáëÝóåé áóèÝíåéåò óôïí Üíèñùðï, ôá æþá Þ
ôá öõôÜ.

Ç áõôïêëùíïðïßçóç ìðïñåß íá ðåñéëáìâÜíåé ôç ÷ñÞóç
áíáóõíäõáóìÝíùí öïñÝùí ìå ìáêñü éóôïñéêü áóöáëïýò
÷ñÞóçò óôïõò óõãêåêñéìÝíïõò ìéêñïïñãáíéóìïýò.

ÌÅÑÏÓ Â´

ÊñéôÞñéá ðïõ äéáóöáëßæïõí ôçí áóöÜëåéá ôùí ÃÔÌ
ãéá ôçí áíèñþðéíç õãåßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí:

¸÷ïõí êáèïñéóèåß ìå ôçí Áðüöáóç 2001/204/Å.Ê. ôïõ
Óõìâïõëßïõ ôçò 8-3-2001 ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
óýìöùíá ìå ôç äéáäéêáóßá ôïõ Üñèñïõ 20 Á ôçò Ïäçãßáò
98/81/Å.Ê.

ÌÅÑÏÓ Ã´

Ôýðïé ÃÔÌ ðïõ ðëçñïýí ôá êñéôÞñéá ôïõ ÌÝñïõò Â:
Óõìðëçñïýôáé äéá ôçò äéáäéêáóßáò ôïõ Üñèñïõ 21 ôçò

Ïäçãßáò 98/81/Å.Ê.
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ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ

ÁÑ×ÅÓ ÐÏÕ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÔÇÑÏÕÍÔÁÉ
ÊÁÔÁ ÔÇÍ ÁÍÁÖÅÑÏÌÅÍÇ ÓÔÏ ÁÑÈÑÏ 5,

ÐÁÑÁÃÑÁÖÏÓ 2 ÅÊÔÉÌÇÓÇ.

Ôï ðáñüí ðáñÜñôçìá ðåñéãñÜöåé óå ãåíéêÝò ãñáììÝò
ôá óôïé÷åßá ðïõ ðñÝðåé íá ëáìâÜíïíôáé õðüøç êáé ôç äéá-
äéêáóßá ðïõ ðñÝðåé íá ôçñåßôáé ãéá ôç äéåíÝñãåéá ôçò åêôß-
ìçóçò ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 5 ðáñÜãñáöïò 2. Èá
óõìðëçñùèåß éäßùò üóïí áöïñÜ ôï êáôùôÝñù ìÝñïò Â,
áðü ïäçãßåò ðïõ èá êáôáñôéóèïýí áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ìå
ôç äéáäéêáóßá ôïõ Üñèñïõ 21 ôçò Ïäçãßáò 98/81/Å.Ê.

Ïé åí ëüãù ïäçãßåò èá óõìðëçñùèïýí ôï áñãüôåñï
óôéò 5 Éïõíßïõ 2000.

Á. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÇÓ ÅÊÔÉÌÇÓÇÓ

1. Ùò äõíçôéêþò åðéâëáâåßò åðéðôþóåéò ðñÝðåé íá èåù-
ñïýíôáé ïé åîÞò:

- ðñüêëçóç áóèåíåéþí óôïí Üíèñùðï, óõìðåñéëáìâá-
íüìåíùí ôùí áëëåñãéêþí Þ ôïîéêþí åðéðôþóåùí,

- ðñüêëçóç áóèåíåéþí óôá æþá Þ ôá öõôÜ,
- äõóìåíåßò åðéðôþóåéò áðü ôçí áäõíáìßá èåñáðåßáò

áóèåíåéþí Þ ðáñï÷Þò áðïôåëåóìáôéêÞò ðñïöýëáîçò,
- äõóìåíåßò åðéðôþóåéò áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ôçí åîÜ-

ðëùóç óôï ðåñéâÜëëïí,
- äõóìåíåßò åðéðôþóåéò áðü ôç öõóéêÞ ìåôáâßâáóç Ýí-

èåôïõ ãåíåôéêïý õëéêïý óå Üëëïõò ïñãáíéóìïýò.
2. Ç áíáöåñüìåíç óôï Üñèñï 5 ðáñÜãñáöïò 2.1 (åä. á´)

åêôßìçóç ðñÝðåé íá âáóßæåôáé óôá áêüëïõèá êñéôÞñéá:
á) óôïí åíôïðéóìü äõíçôéêþò åðéâëáâþí åðéðôþóåùí,

éäßùò äå åêåßíùí ðïõ Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå:
i) ôï ìéêñïïñãáíéóìü äÝêôç,
ii) ôï Ýíèåôï (äïèÝí) ãåíåôéêü õëéêü,
iii) ôï öïñÝá,
iv) ôï ìéêñïïñãáíéóìü äüôç (åöüóïí áõôüò Ý÷åé ÷ñçóé-

ìïðïéçèåß óôç óõãêåêñéìÝíç ðñÜîç),
v) ôïí ëáìâáíüìåíï ÃÔÌ.
â) óôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò äñáóôçñéüôçôáò
ã) óôç óïâáñüôçôá ôùí äõíçôéêþò åðéâëáâþí åðéðôþ-

óåùí
ä) óôçí ðéèáíüôçôá íá õðÜñîïõí åðéâëáâåßò åðéðôþ-

óåéò.

Â. ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ

3. Ôï ðñþôï óôÜäéï ôçò äéáäéêáóßáò åêôßìçóçò åßíáé ï
åíôïðéóìüò ôùí åðéâëáâþí éäéïôÞôùí ôïõ ìéêñïïñãáíé-
óìïý äÝêôç êáé, åíäå÷ïìÝíùò, ôïõ ìéêñïïñãáíéóìïý äü-
ôç, ôùí åðéâëáâþí éäéïôÞôùí ðïõ óõíäÝïíôáé ìå ôï öïñÝá
Þ ôï Ýíèåôï ãåíåôéêü õëéêü, óõìðåñéëáìâáíüìåíçò ôçò
ìåôáâïëÞò õöéóôÜìåíùí éäéïôÞôùí ôïõ äÝêôç.

4. ÃåíéêÜ, ìüíïí ïé ÃÔÌ ïé ïðïßïé ðáñïõóéÜæïõí ôá áêü-
ëïõèá ÷áñáêôçñéóôéêÜ èåùñïýíôáé êáôÜëëçëïé íá ðåñé-
ëçöèïýí óôçí êáôçãïñßá 1 üðùò ïñßæåôáé óôï Üñèñï 5:

i) ï äÝêôçò Þ ãïíéêüò ìéêñïïñãáíéóìüò åßíáé áðßèáíï íá
ðñïêáëÝóåé áóèÝíåéá óå áíèñþðïõò, æþá Þ öõôÜ(1),

ii) ç öýóç ôïõ öïñÝá êáé ôïõ Ýíèåôïõ õëéêïý åßíáé ôÝôïéá
þóôå íá ìçí ðáñÝ÷ïõí óôïí ÃÔÌ öáéíüôõðï ðïõ åíäÝ÷å-
ôáé íá ðñïêáëÝóåé áóèÝíåéá óå áíèñþðïõò, æþá Þ öõ-
ôÜ(1), Þ ðïõ åíäÝ÷åôáé íá Ý÷åé áñíçôéêÝò åðéðôþóåéò óôï
ðåñéâÜëëïí,

iii) ï ÃÔÌ åßíáé áðßèáíï íá ðñïêáëÝóåé áóèÝíåéá óå áí-
èñþðïõò, æþá Þ öõôÜ(2) êáé åßíáé áðßèáíï íá Ý÷åé áñíçôé-
êÝò åðéðôþóåéò óôï ðåñéâÜëëïí.

5. Ãéá íá åíçìåñùèåß ðåñß ôçí åöáñìïãÞ ôçò äéáäéêá-
óßáò, ï ÷ñÞóôçò ðñÝðåé êáô' áñ÷Üò íá ëÜâåé õðüøç ôç óõ-
íáöÞ êïéíïôéêÞ íïìïèåóßá (êáé éäßùò ôçí ïäçãßá 90/679/
ÅÏÊ ôïõ Óõìâïõëßïõ (2). Ìðïñïýí åðßóçò íá óõíåêôéìç-
èïýí êáé ôá äéåèíÞ Þ åèíéêÜ óõóôÞìáôá ôáîéíüìçóçò (ð.÷.
Ð.Ï.Õ, Í.É.Ç. ê.ëð.) êáèþò êáé ïé áíáèåùñÞóåéò ôïõò ëüãù
íÝùí åðéóôçìïíéêþí ãíþóåùí êáé ôå÷íéêÞò ðñïüäïõ. Ôá
óõóôÞìáôá áõôÜ áöïñïýí ôïõò öõóéêïýò ìéêñïïñãáíé-
óìïýò êáé âáóßæïíôáé óõíÞèùò óôçí éêáíüôçôá áõôþí íá
ðñïêáëÝóïõí áóèÝíåéåò óôïí Üíèñùðï, óôá æþá êáé óôá
öõôÜ êáèþò êáé óôç óïâáñüôçôá êáé ôç ìåôáäïôéêüôçôá
ôçò áóèÝíåéáò. Ç ïäçãßá 90/679/ÅÏÊ êáôáôÜóóåé ôïõò
ìéêñïïñãáíéóìïýò, ùò âéïëïãéêïýò ðáñÜãïíôåò, óå ôÝó-
óåñéò êáôçãïñßåò êéíäýíïõ âÜóåé ôùí ðéèáíþí åðéðôþ-
óåùí óôçí õãåßá åíüò õãéïýò åíÞëéêïò. Ç êáôÜôáîç áõôÞ
ìðïñåß íá ëçöèåß ùò ðñüôõðï ãéá ôçí ôáîéíüìçóç ôùí
äñáóôçñéïôÞôùí ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñÞóçò óå ôÝóóåñéò êá-
ôçãïñßåò êéíäýíïõ, êáôÜ ôï Üñèñï 4 (ðáñ. 2). Ï ÷ñÞóôçò
ìðïñåß åðßóçò íá óõíåêôéìÞóåé êáé ôá óõóôÞìáôá ôáîéíü-
ìçóçò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôá ðáèïãüíá ôùí öõôþí êáé
ôùí æþùí (ðïõ óõíÞèùò áðïöáóßæïíôáé óå åèíéêü åðßðå-
äï). ÁõôÜ ôá óõóôÞìáôá ôáîéíüìçóçò äßäïõí áðëþò ìßá
ðñïóùñéíÞ Ýíäåéîç ôçò êáôçãïñßáò êéíäýíïõ ìéáò äñá-
óôçñéüôçôáò êáé ôçò áíôßóôïé÷çò äÝóìçò ìÝôñùí åëÝã÷ïõ
êáé ðåñéïñéóìïý.

6. Ç äéáäéêáóßá ðñïóäéïñéóìïý ôïõ êéíäýíïõ, ç ïðïßá
äéåîÜãåôáé óýìöùíá ìå ôá óçìåßá 3 Ýùò 5 ðáñáðÜíù,
ðñÝðåé íá ïäçãåß óôïí ðñïóäéïñéóìü ôïõ åðéðÝäïõ åðé-
êéíäõíüôçôáò ðïõ óõíäÝåôáé ìå ôïí ÃÔÌ.

7. Óôç óõíÝ÷åéá, ôá ìÝôñá ðåñéïñéóìïý êáé ðñïóôáóßáò
ðñÝðåé íá åðéëÝãïíôáé âÜóåé ôïõ åðéðÝäïõ åðéêéíäõíüôç-
ôáò ðïõ óõíäÝåôáé ìå ôïõò ÃÔÌ, ëáìâÜíïíôáò óõã÷ñü-
íùò õðüøç:

i) ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ðïõ åßíáé ðéèá-
íü íá åêôåèåß (ð.÷. êáôÜ ðüóïí õðÜñ÷ïõí, óôï ðåñéâÜëëïí
ðïõ åßíáé ðéèáíü íá åêôåèåß óôïõò ÃÔÌ, ãíùóôïß æþíôåò
ïñãáíéóìïß ðïõ ìðïñïýí íá õðïóôïýí ôç äõóìåíÞ åðß-
äñáóç ôùí ìéêñïïñãáíéóìþí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôç
äñáóôçñéüôçôá ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñÞóçò),

ii) ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò äñáóôçñéüôçôáò (ð.÷. ç êëßìá-
êá, ç öýóç ôçò)

iii) ïðïéáäÞðïôå ìç óõíÞèç åíÝñãåéá (ð.÷. åìâïëéáóìü
ôùí æþùí ìå ÃÔÌ, åîïðëéóìü ðïõ åíäÝ÷åôáé íá äçìéïõñ-
ãÞóåé áåñïëýìáôá).

Ï óõíõðïëïãéóìüò ôùí óçìåßùí i) ùò iii) ðáñáðÜíù ãéá
ôç óõãêåêñéìÝíç äñáóôçñéüôçôá ìðïñåß íá áõîÞóåé, íá
ìåéþóåé Þ íá áöÞóåé áìåôÜâëçôï ôï åðßðåäï åðéêéíäõíü-
ôçôáò ðïõ óõíäÝåôáé ìå ôïí ÃÔÌ üðùò ïñßæåôáé óôçí ðá-
ñÜãñáöï 6.

8. Ç áíÜëõóç ðïõ äéåîÜãåôáé óýìöùíá ìå ôá áíùôÝñù
ðñÝðåé íá ïäçãåß ôåëéêÜ óôçí Ýíôáîç ôçò äñáóôçñéüôçôáò
óå ìßá áðü ôéò êáôçãïñßåò ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óôï Üñèñï
4 (ðáñ.2).

9. Ç ôåëéêÞ êáôÜôáîç ôçò ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñÞóçò ðñÝðåé
íá åðéâåâáéþíåôáé ìå ôçí åðáíåîÝôáóç ôçò ïëïêëçñùìÝ-
íçò åêôßìçóçò ôïõ Üñèñïõ 5 ðáñÜãñáöïò 2.

11056 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

(1)  Áõôü èá ðñÝðåé íá éó÷ýåé ìüíïí ãéá ôá æþá êáé ôá öõôÜ óôï ðåñéâÜëëïí ðïõ åßíáé ðéèáíü íá åêôåèïýí.
(2) EE L 374 ôçò 31.12.1990, ó. 1-12, ïäçãßá üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ôåëåõôáßá áðü ôçí ïäçãßá 97/59/ôçò ÅðéôñïðÞò (EE L 282 ôçò
15.10.1997, ó.33), êáé üðùò åíáñìïíßóèçêå óôçí åëëçíéêÞ íïìïèåóßá ìå ôá Ð.Ä.186/95 (ÖÅÊ 97/Á/95), Ð.Ä. 174/97 (ÖÅÊ 150/Á/97)  êáé
Ð.Ä. 15/99 (ÖÅÊ 9/Á/99).



ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ IV

ÌÅÔÑÁ ÐÅÑÉÏÑÉÓÌÏÕ ÊÁÉ ÁËËÁ ÌÅÔÑÁ
ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ

ÃåíéêÝò áñ÷Ýò:

1. Óôïõò ðßíáêåò ðïõ áêïëïõèïýí ðáñáôßèåíôáé ôá óôïé-
÷åéþäç ìÝôñá êáé áðáéôÞóåéò ðïõ êáôÜ êáíüíá áðáéôïý-
íôáé ãéá êÜèå åðßðåäï ðåñéïñéóìïý.

Ï ðåñéïñéóìüò åðéôõã÷Üíåôáé åðßóçò ìå ôçí åöáñìïãÞ
ïñèþí ðñáêôéêþí åñãáóßáò, ôçí åêðáßäåõóç, ôç ÷ñÞóç
êáôÜëëçëïõ åîïðëéóìïý ðåñéïñéóìïý êáé ìå åéäéêÜ ó÷å-
äéáóìÝíåò åãêáôáóôÜóåéò. Óå üëåò ôéò äñáóôçñéüôçôåò
ðïõ áöïñïýí ÃÔÌ ðñÝðåé íá åöáñìüæïíôáé ïé áñ÷Ýò ïñ-
èÞò ìéêñïâéïëïãéêÞò ðñáêôéêÞò êáé ïé áêüëïõèåò áñ÷Ýò
ïñèÞò åðáããåëìáôéêÞò áóöÜëåéáò êáé õãéåéíÞò:

i) ç Ýêèåóç ôïõ ÷þñïõ åñãáóßáò êáé ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò
óå ÃÔÌ ðñÝðåé íá ðáñáìÝíåé óôï ÷áìçëüôåñï äõíáôü åðß-
ðåäï,

ii) óôçí ðçãÞ ôïõ êéíäýíïõ ðñÝðåé íá åöáñìüæïíôáé ôå-
÷íéêÜ ìÝôñá åëÝã÷ïõ, ôá ïðïßá íá óõìðëçñþíïíôáé åíäå-
÷ïìÝíùò áðü åíäåäåéãìÝíï ðñïóôáôåõôéêü éìáôéóìü êáé
åîïðëéóìü ãéá ôï ðñïóùðéêü,

iii) ôá ìÝôñá åëÝã÷ïõ êáé ï åîïðëéóìüò ðñÝðåé íá åëÝã-
÷ïíôáé êáé íá ôçñïýíôáé,

iv) óå ðåñßðôùóç áíÜãêçò ðñÝðåé íá ðñáãìáôïðïéïý-
íôáé Ýëåã÷ïé ãéá íá äéáðéóôùèåß áí õðÜñ÷ïõí ïñãáíéóìïß
ïé ïðïßïé õðïâëÞèçêáí óå ìßá äéáäéêáóßá êáé åßíáé âéþóé-
ìïé åêôüò ôïõ ðñùôïãåíïýò öõóéêïý ðåñéïñéóìïý,

v) ôï ðñïóùðéêü ðñÝðåé íá åêðáéäåýåôáé êáôÜëëçëá,
vi) åöüóïí õðÜñ÷åé áíÜãêç, ðñÝðåé íá óõóôáèïýí åðé-

ôñïðÝò Þ õðïåðéôñïðÝò ãéá ôç âéïëïãéêÞ ðñïóôáóßá,
vii) åöüóïí áðáéôåßôáé, ðñÝðåé íá èåóðßæïíôáé êáé íá

åöáñìüæïíôáé ôïðéêïß êþäéêåò ðñáêôéêÞò ãéá ôçí áóöÜ-
ëåéá ôïõ ðñïóùðéêïý,

viii) üðïõ åßíáé óêüðéìï, ðñÝðåé íá åðéóçìáßíïíôáé ïé âéï-
ëïãéêïß êßíäõíïé,

ix) ðñÝðåé íá õðÜñ÷ïõí åéäéêÝò åãêáôáóôÜóåéò êáèáñé-
óìïý êáé áðïëýìáíóçò ôïõ ðñïóùðéêïý,

x) ðñÝðåé íá ôçñïýíôáé ôá êáôÜëëçëá áñ÷åßá,
xi) ðñÝðåé íá áðáãïñåýåôáé óôïõò åñãáæüìåíïõò íá

ôñùíå, íá ðßíïõí, íá êáðíßæïõí, íá ÷ñçóéìïðïéïýí êáëëõ-
íôéêÜ Þ íá áðïèçêåýïõí ôñüöéìá ãéá ôçí áíèñþðéíç êá-
ôáíÜëùóç óôï ÷þñï åñãáóßáò,

xii) ðñÝðåé íá áðáãïñåýåôáé ç ÷ñÞóç óéöùíßùí äéÜ ôïõ
óôüìáôïò,

xiii) ðñÝðåé íá ðáñÝ÷ïíôáé ãñáðôÝò ôõðïðïéçìÝíåò ïäç-
ãßåò ëåéôïõñãßáò áíÜëïãá ìå ôçí ðåñßðôùóç, þóôå íá åîá-
óöáëßæåôáé ç áóöÜëåéá,

xiv) ðñÝðåé íá äéáôßèåíôáé áðïôåëåóìáôéêÜ áðïëõìáíôé-
êÜ êáé íá ðáñÝ÷ïíôáé êáèïñéóìÝíåò äéáäéêáóßåò áðïëý-
ìáíóçò ãéá ôçí ðåñßðôùóç äéáöõãÞò ÃÔÌ,

xv) ðñÝðåé íá ðñïâëÝðåôáé áóöáëÞò áðïèÞêåõóç ôïõ
ìïëõóìÝíïõ åñãáóôçñéáêïý åîïðëéóìïý êáé õëéêïý áíÜ-
ëïãá ìå ôçí ðåñßðôùóç

2. Ïé ôßôëïé ôùí ðéíÜêùí åßíáé åíäåéêôéêïß:
Ï Ðßíáêáò Éá ðåñéÝ÷åé ôéò óôïé÷åéþäåéò áðáéôÞóåéò ãéá

åñãáóôçñéáêÝò äñáóôçñéüôçôåò.
Óôïí Ðßíáêá Éâ ðáñáôßèåíôáé ïé ðñïóèÞêåò êáé ïé ôñï-

ðïðïéÞóåéò ðïõ åðÝñ÷ïíôáé óôïí Ðßíáêá Éá, ðñïêåéìÝíïõ
ãéá äñáóôçñéüôçôåò óå èåñìïêÞðéá/öõôþñéá ðïõ óõíå-
ðÜãïíôáé ôç ÷ñÞóç ÃÔÌ.

Óôïí Ðßíáêá Éã ðáñáôßèåíôáé ïé ðñïóèÞêåò êáé ïé ôñï-
ðïðïéÞóåéò ðïõ åðÝñ÷ïíôáé óôïí Ðßíáêá Éá, ðñïêåéìÝíïõ
ãéá äñáóôçñéüôçôåò ìå æþá ðïõ óõíåðÜãïíôáé ôç ÷ñÞóç
ÃÔÌ.

Óôïí Ðßíáêá ÉÉ ðáñáôßèåíôáé óôïé÷åéþäåéò áðáéôÞóåéò
ãéá üëåò ôéò Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò ðëçí ôùí åñãáóôç-
ñéáêþí.

Óå ïñéóìÝíåò åéäéêÝò ðåñéðôþóåéò åíäÝ÷åôáé íá áðáéôåß-
ôáé óõíäõáóìüò ìÝôñùí ãéá ôï ßäéï åðßðåäï ðåñéïñéóìïý
áðü ôïí Ðßíáêá Éá êáé ÉÉ.

Åíßïôå êáé ìå ôç óõìöùíßá ôçò áñìüäéáò áñ÷Þò, ïé ÷ñÞ-
óôåò ìðïñïýí íá ìçí åöáñìüæïõí ìéá ðñïäéáãñáöÞ ðïõ
åðéâÜëëåé Ýíá óõãêåêñéìÝíï åðßðåäï ðåñéïñéóìïý Þ íá
ðñïâáßíïõí óå óõíäõáóìü ðñïäéáãñáöþí áðü äýï äéá-
öïñåôéêÜ åðßðåäá.

Óôïõò ðßíáêåò áõôïýò, «ðñïáéñåôéêü» óçìáßíåé üôé ï
÷ñÞóôçò ìðïñåß íá åöáñìüæåé ôá ìÝôñá áõôÜ, áíÜëïãá ìå
ôçí ðåñßðôùóç, óå óõíÜñôçóç ìå ôçí åêôßìçóç ôïõ Üñ-
èñïõ 5 ðáñÜãñáöïò 2.

3. ×Üñéí óáöÞíåéáò ôùí áðáéôÞóåùí ôá êñÜôç ìÝëç, êá-
ôá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðáñáñôÞìáôïò áõôïý, ìðïñïýí íá
åíóùìáôþóïõí óôïõò áêüëïõèïõò ðßíáêåò êáé ôéò ãåíé-
êÝò áñ÷Ýò ôùí ðáñ. 1 êáé 2, áíùôÝñù.
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ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ V

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÏ ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇÓ

ÌÅÑÏÓ Á´

Óôïé÷åßá ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôç ãíùóôïðïßçóç ðïõ
áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 5:

- üíïìá ôïõ Þ ôùí ÷ñçóôþí, óõìðåñéëáìâáíüìåíùí ôùí
õðåýèõíùí ãéá ôçí åðßâëåøç êáé ôçí áóöÜëåéá

- ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åêðáßäåõóç êáé ôá ðñïóüíôá ôùí
õðåýèõíùí ãéá ôçí åðßâëåøç êáé ôçí áóöÜëåéá

- ëåðôïìåñÞ óôïé÷åßá ãéá ôéò âéïëïãéêÝò åðéôñïðÝò Þ
õðïåðéôñïðÝò

- äéåýèõíóç êáé ãåíéêÞ ðåñéãñáöÞ ôùí åãêáôáóôÜóåùí
- ðåñéãñáöÞ ôçò öýóçò ôçò åñãáóßáò ðïõ èá áíáëçöèåß
- êáôçãïñßá ôùí ðåñéïñéóìÝíùí ÷ñÞóåùí
- ìüíïí ãéá ôéò ðåñéïñéóìÝíåò ÷ñÞóåéò ôçò êáôçãïñßáò

1, ðåñßëçøç ôçò åêôßìçóçò ôïõ Üñèñïõ 5 ðáñÜãñáöïò 2
êáé ðëçñïöïñßåò ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí áðïâëÞôùí.

ÌÅÑÏÓ Â´

Óôïé÷åßá ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôç ãíùóôïðïßçóç ðïõ
áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 5 (ðáñ. 2.2 åä. â´) êáé Üñèñï 6
(ðáñ. â´):

- çìåñïìçíßá õðïâïëÞò ôçò ãíùóôïðïßçóçò ðïõ áíá-
öÝñåôáé óôï Üñèñï 5

- üíïìá ôùí õðåýèõíùí ãéá ôçí åðßâëåøç êáé ôçí áóöÜ-
ëåéá êáé ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åêðáßäåõóç êáé ôá ðñïóü-
íôá

- ï Þ ïé ÷ñçóéìïðïéïýìåíïé ìéêñïïñãáíéóìïß äüôåò, äÝ-
êôåò Þ/êáé ãïíéêïß ìéêñïïñãáíéóìïß êáé, áíÜëïãá ìå ôçí
ðåñßðôùóç, ôï Þ ôá ÷ñçóéìïðïéïýìåíá óõóôÞìáôá îåíé-
óôÞ-öïñÝá

- ðçãÞ Þ ðçãÝò êáé ç Þ ïé åðéäéùêüìåíåò ëåéôïõñãßåò ôïõ
Þ ôùí ãåíåôéêþí õëéêþí ðïõ åíÝ÷ïíôáé óôçí Þ óôéò ôñï-
ðïðïéÞóåéò

- ôáõôüôçôá êáé ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ÃÔÌ
- óêïðüò ôçò ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñÞóçò, óõìðåñéëáìâáíü-

ìåíùí ôùí áíáìåíüìåíùí áðïôåëåóìÜôùí,
- ïé ðïóüôçôåò êáëëéÝñãåéáò ðïõ ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìï-

ðïéçèïýí, êáôÜ ðñïóÝããéóç,
- ðåñéãñáöÞ ôùí ìÝôñùí ðåñéïñéóìïý êáé åëÝã÷ïõ ðïõ

ðñüêåéôáé íá åöáñìïóôïýí, ç ïðïßá ðåñéëáìâÜíåé óôïé-
÷åßá ãéá ôç äéá÷åßñéóç, ôçí åðåîåñãáóßá, ôçí ôåëéêÞ ìïñ-
öÞ êáé ôïí ôåëéêü ðñïïñéóìü ôùí ðáñáãüìåíùí áðïâëÞ-
ôùí,

- óõíïðôéêÞ ðáñïõóßáóç ôçò åêôßìçóçò åðéêéíäõíüôç-
ôáò ôïõ Üñèñïõ 5

- ðëçñïöïñßåò áíáãêáßåò ãéá ôçí áñìüäéá áñ÷Þ ðñïêåé-
ìÝíïõ íá áîéïëïãÞóåé ôá ó÷Ýäéá Ýêôáêôçò áíÜãêçò åÜí
áðáéôïýíôáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 13.

ÌÅÑÏÓ Ã´

Óôïé÷åßá ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôç ãíùóôïðïßçóç ðïõ
áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 5 (ðáñ.2.2 åä.ã´) êáé 6 (ðáñ.ã')
ãíùóôïðïßçóç:

á) - çìåñïìçíßá õðïâïëÞò ôçò ãíùóôïðïßçóçò ðïõ áíá-
öÝñåôáé óôï Üñèñï 5,

- ôï üíïìá ôïý Þ ôþí õðåýèõíùí ãéá ôçí åðßâëåøç êáé
ôçí áóöÜëåéá êáé ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åêðáßäåõóç êáé ôá
ðñïóüíôá,

â) - ï Þ ïé ÷ñçóéìïðïéïýìåíïé ìéêñïïñãáíéóìïß äÝêôåò ïé
ãïíéêïß ìéêñïïñãáíéóìïß,

- ôï Þ ôá ÷ñçóéìïðïéïýìåíá óõóôÞìáôá îåíéóôÞ-öïñÝá
(áíÜëïãá ìå ôçí ðåñßðôùóç),

- ç Þ ïé ðçãÝò êáé ç Þ ïé åðéäéùêüìåíåò ëåéôïõñãßåò ôïõ Þ
ôùí ãåíåôéêþí õëéêþí ðïõ åíÝ÷ïíôáé óôçí Þ óôéò ôñïðï-
ðïéÞóåéò,

- üíïìá êáé ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí ÃÔÌ,
- ïé üãêïé êáëëéåñãåéþí ðïõ ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéç-

èïýí,
ã) - ðåñéãñáöÞ ôùí ìÝôñùí ðåñéïñéóìïý êáé Üëëùí ìÝ-

ôñùí ðñïóôáóßáò ðïõ ðñüêåéôáé íá åöáñìïóôïýí, ç
ïðïßá ðåñéëáìâÜíåé óôïé÷åßá ãéá ôç äéá÷åßñéóç, ôïí ôýðï
êáé ôç ìïñöÞ, ãéá ôçí åðåîåñãáóßá, ôçí ôåëéêÞ ìïñöÞ êáé
ôïí ôåëéêü ðñïïñéóìü ôùí ðáñáãüìåíùí áðïâëÞôùí,

- óêïðüò ôçò ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñÞóçò, óõìðåñéëáìâáíü-
ìåíùí ôùí áíáìåíüìåíùí áðïôåëåóìÜôùí,

- ðåñéãñáöÞ ôùí ôìçìÜôùí ôùí åãêáôáóôÜóåùí,
ä) óôïé÷åßá ãéá ôçí ðñüëçøç ôùí áôõ÷çìÜôùí êáé ôá ôõ-

÷üí ó÷Ýäéá Ýêôáêôçò áíÜãêçò:
- ôõ÷üí åéäéêïß êßíäõíïé ðïõ ïöåßëïíôáé óôç èÝóç ôùí

åãêáôáóôÜóåùí,
- ôá ëáìâáíüìåíá ðñïëçðôéêÜ ìÝôñá, üðùò åîïðëéóìüò

áóöáëåßáò, óõóôÞìáôá óõíáãåñìïý êáé ìÝèïäïé ðåñéï-
ñéóìïý,

- äéáäéêáóßåò êáé ó÷Ýäéá ãéá ôçí åîáêñßâùóç ôçò óõíå-
÷ïýò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôùí ìÝôñùí ðåñéïñéóìïý, ðå-
ñéãñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé óôïõò åñãá-
æüìåíïõò,

- ïé ðëçñïöïñßåò ðïõ ÷ñåéÜæåôáé ç áñìüäéá áñ÷Þ ãéá íá
åßíáé óå èÝóç íá áîéïëïãÞóåé ôá ó÷Ýäéá Ýêôáêôçò áíÜãêçò
åÜí áðáéôïýíôáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 13,

å) áíôßãñáöï ôçò åêôßìçóçò ôïõ Üñèñïõ 5 (ðáñÜãñá-
öïò 2.1 åä.á´).
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´Áñèñï 20

Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò äåí ðñïêá-
ëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý.

´Áñèñï 21

Ìå ôçí áðüöáóç áõôÞ áíôéêáèßóôáôáé êáé êáôáñãåßôáé ç
ÊÕÁ 95276/1893/17-11-95 (ÖÅÊ 1030/Â´/14-12-95) «Êá-
èïñéóìüò ìÝôñùí êáé üñùí ãéá ôçí ðåñéïñéóìÝíç ÷ñÞóç
ãåíåôéêþò ôñïðïðïéçìÝíùí ìéêñïïñãáíéóìþí».

´Áñèñï 22

Ìå ôçí åðéöýëáîç ôïõ Üñèñïõ 18 ç éó÷ýò ôçò ðáñïýóáò
ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò áñ÷ßæåé áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôçò
óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 26 Éïõíßïõ 2002
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Principle 1. NON-HARMFUL PROCEDURES: The investigator should use no research procedure that may
harm the child either physically or psychologically. The investigator is also obligated at all times to use
the least stressful research procedure whenever possible. Psychological harm in particular instances may
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be di�icult to define; nevertheless, its definition and means for reducing or eliminating it remain the
responsibility of the investigator. When the investigator is in doubt about the possible harmful e�ects of
the research procedures, consultation should be sought from others. When harm seems inevitable, the
investigator is obligated to find other means of obtaining the information or to abandon the research.
Instances may, nevertheless, rise in which exposing the child to stressful conditions may be necessary if
diagnostic or therapeutic benefits to the child are associated with the research. In such instances careful
deliberation by an Institutional Review Board should be sought.

Principle 2. INFORMED CONSENT: Before seeking consent or assent from the child, the investigator
should inform the child of all features of the research that may a�ect his or her willingness to participate
and should answer the child's questions in terms appropriate to the child's comprehension. The
investigator should respect the child's freedom to choose to participate in the research or not by giving
the child the opportunity to give or not give assent to participation as well as to choose to discontinue
participation at any time. Assent means that the child shows some form of agreement to participate
without necessarily comprehending the full significance of the research necessary to give informed
consent. Investigators working with infants should take special e�ort to explain the research procedures
to the parents and be especially sensitive to any indicators of discomfort in the infant. In spite of the
paramount importance of obtaining consent, instances can arise in which consent or any kind of contact
with the participant would make the research impossible to carry out. Non-intrusive field research is a
common example. Conceivably, such research can be carried out ethically if it is conducted in public
places, participants' anonymity is totally protected, and there are no foreseeable negative consequences
to the participant. However, judgments on whether such research is ethical in particular circumstances
should be made in consultation with an Institutional Review Board.

Principle 3. PARENTAL CONSENT: The informed consent of parents, legal guardians or those who act in
loco parentis (e.g., teachers, superintendents of institutions) similarly should be obtained, preferably in
writing. Informed consent requires that parents or other responsible adults be informed of all the
features of the research that may a�ect their willingness to allow the child to participate. This
information should include the profession and institution a�iliation of the investigator. Not only should
the right of the responsible adults to refuse consent be respected, but also they should be informed that
they may refuse to participate without incurring any penalty to them or to the child.

Principle 4. ADDITIONAL CONSENT: The informed consent of any persons, such as schoolteachers for
example, whose interaction with the child is the subject of the study should also be obtained. As with the
child and parents or guardians informed consent requires that the persons interacting with the child
during the study be informed of all features of the research which may a�ect their willingness to
participate. All questions posed by such persons should be answered and the persons should be free to
choose to participate or not, and to discontinue participation at any time.

Principle 5. INCENTIVES: Incentives to participate in a research project must be fair and must not unduly
exceed the range of incentives that the child normally experiences. Whatever incentives are used, the
investigator should always keep in mind that the greater the possible e�ects of the investigation on the
child, the greater is the obligation to protect the child's welfare and freedom.

Principle 6. DECEPTION: Although full disclosure of information during the procedure of obtaining
consent is the ethical ideal, a particular study may necessitate withholding certain information or
deception. Whenever withholding information or deception is judged to be essential to the conduct of



the study, the investigator should satisfy research colleagues that such judgment is correct. If
withholding information or deception is practiced, and there is reason to believe that the research
participants will be negatively a�ected by it, adequate measures should be taken a�er the study to
ensure the participant's understanding of the reasons for the deception. Investigators whose research is
dependent upon deception should make an e�ort to employ deception methods that have no known
negative e�ects on the child or the child's family.

Principle 7. ANONYMITY: To gain access to institutional records, the investigator should obtain
permission from responsible authorities in charge of records. Anonymity of the information should be
preserved and no information used other than that for which permission was obtained. It is the
investigator's responsibility to ensure that responsible authorities do, in fact, have the confidence of the
participant and that they bear some degree of responsibility in giving such permission. In complying with
requirements for data sharing, researchers need to carefully consider whether they have provided data
which, if combined, risks violating participant anonymity.

Principle 8. MUTUAL RESPONSIBILITIES: From the beginning of each research investigation, there should
be clear agreement between the investigator and the parents, guardians or those who act in loco
parentis, and the child, when appropriate, that defines the responsibilities of each. The investigator has
the obligation to honor all promises and commitments of the agreement.

Principle 9: JEOPARDY: When, in the course of research, information comes to the investigator's
attention that may jeopardize the child's well-being, the investigator has a responsibility to discuss the
information with the parents or guardians and with those expert in the field in order that they may
arrange the necessary assistance for the child. Researchers need to be aware that they may obtain
findings suggesting that a child's health and well-being might be in jeopardy, that these findings may
include false positives, and they should be knowledgeable about current human subjects procedures
and regulations for informing families of incidental findings.

Principle 10. UNFORESEEN CONSEQUENCES: When research procedures result in undesirable
consequences for the participant that were previously unforeseen, the investigator should immediately
employ appropriate measures to correct these consequences, and should redesign the procedures if they
are to be included in subsequent studies.

Principle 11. CONFIDENTIALITY: The investigator should keep in confidence all information obtained
about research participants. The participants' identity should be concealed in written and verbal reports
of the results, as well as in informal discussion with students and colleagues. When a possibility exists
that others may gain access to such information, this possibility, together with the plans for protecting
confidentiality, should be explained to the participants as part of the procedure of obtaining informed
consent.

Principle 12. INFORMING PARTICIPANTS: Immediately a�er the data are collected, the investigator
should clarify for the research participant any misconceptions that may have arisen. The investigator also
recognizes a duty to report general findings to participants in terms appropriate to their understanding.
Where scientific or humane values justify withholding information, every e�ort should be made so that
withholding the information has no damaging consequences for the participant.
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Principle 13. REPORTING RESULTS: Because the investigator's words may carry unintended weight with
parents and children, caution should be exercised in reporting results, making evaluative statements, or
giving advice.

Principle 14. IMPLICATIONS OF FINDINGS: Investigators should be mindful of the social, political and
human implications of their research and should be especially careful in the presentation of findings
from the research. This principle, however, in no way denies investigators the right to pursue any area of
research or the right to observe proper standards of scientific reporting.

Principle 15. SCIENTIFIC MISCONDUCT: Misconduct is defined as the fabrication or falsification of data,
plagiarism, misrepresentation, or other practices that seriously deviate from those that are commonly
accepted within the scientific community for proposing, conducting, analyzing, or reporting research. It
does not include unintentional errors or honest di�erences in interpretation of data. The Society shall
provide vigorous leadership in the pursuit of scientific investigation that is based on the integrity of the
investigator and the honesty of research and will not tolerate the presence of scientific misconduct
among its members. It shall be the responsibility of the voting members of Governing Council to reach a
decision about the possible expulsion of members found guilty of scientific misconduct.

Principle 16. PERSONAL MISCONDUCT: Personal misconduct that results in a criminal conviction of a
felony may be su�icient grounds for a member's expulsion from the Society. The relevance of the crime
to the purposes of the Society should be considered by the Governing Council in reaching a decision
about the matter. It shall be the responsibility of the voting members of Governing Council to reach a
decision about the possible expulsion of members found guilty of personal misconduct.

_________

Updated by the SRCD Governing Council, March 2007

The principles listed above were published in the 1990-91 Directory, except for Principles 15 and 16, first
published in the Fall 1991 Newsletter.


