
 
 

 

ΓενικήΠολιηική Προζηαζίας Προζωπικών Δεδομένων 

 

H ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δεδνκέλσλ(ΕΕ) 

2016/679 (ΓΚΠΔ) απνηειεί πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Ειιάδαο, εθεμήο «ΠΔΕ» 

 

Ωο πξνζσπηθό δεδνκέλν νξίδεηαη θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηα θπζηθά πξόζσπα , σο ελ́α 

ηαθηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν άηνκν ελ δσε .́ Σε απηεό ηηο πιεξνθνξηέο πεξηιακβαλ́νληαη ην 

νλνκαηεπώλπκν, ε δηεπζ́πλζε θαηνηθηάο , ν αξηζκνό ηαπηνήεηαο , ν θσδ́ηθαο δηαδηθηπαθνπ ́

πξσηνθόιινπ (IP) ή πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία ηνπο.  

Οξηζκέλα επαίζζεηα δεδνκέλα , όπσο ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ πγεηά , ηε θπιεηηθε ́ε ́

εζλνηηθή θαηαγσγή , ηα πνιηηηθα ́θ ξνλήκαηα θαη ηνλ γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκό , ιακβάλνπλ 

εηδηθή πξνζηαζία  θαη δηαρεηξίδνληαη κε κεγαιύηεξε πξνζνρή, πάληνηε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθόηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ απηώλ ησλ δεδνκέλσλ.  

Οη θαλόλεο ηζρπν́πλ νήαλ νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπιινγε,́ 

ε ρξεζ́ε θαη ε απνζεθ́επζε ησλ δεδνκελ́σλ ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ , πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε 

ειεθηξνληθά κέζα είηε ζε ελ́ηππε κνξθέ, πάληνηε όκσο κέζσ ελόο δηαξζξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

αξρεηνζέηεζεο.  

 

Η ΠΔΕηεξεί ηηο βαζηθέο Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. 

Σπγθεθξηκέλα, ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, όπσο νξίδεη ην άξζξν 5 ηνπ ΓΚΠΔ 

ππνβάιινληαη ζε ζύλλνκε θαη ζεκηηή επεμεξγαζία κε δηαθαλή ηξόπν ζε ζρέζε κε ην ππνθείκελν 

ησλ δεδνκέλσλ («λνκηκόηεηα, αληηθεηκεληθόηεηα θαη δηαθάλεηα»).  

 

Επηπιένλ, ζπιιέγνληαη γηα θαζνξηζκέλνπο, ξεηνύο θαη λόκηκνπο ζθνπνύο θαη δελ ππνβάιινληαη ζε 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαηά ηξόπν αζύκβαην πξνο ηνπο ζθνπνύο απηνύο· ε πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία σζηόζν, ζηελ νπνία ελδέρεηαη λα πξνβαίλεη ε ΠΔΕ γηα ζθνπνύο αξρεηνζέηεζεο πξνο 

ην δεκόζην ζπκθέξνλ ή ζθνπνύο επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο, δελ 

ζεσξείηαη αζύκβαηε κε ηνπο αξρηθνύο ζθνπνύο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

89 παξάγξαθνο 1 ηνπ ΓΚΠΔ («πεξηνξηζκόο ηνπ ζθνπνύ»).  

 

Τα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγνληαη από ηελ ΠΔΕ είλαη πάληνηε θαηάιιεια, 

ζπλαθή θαη πεξηνξίδνληαη ζην αλαγθαίν γηα ηνπο ζθνπνύο γηα ηνπο νπνίνπο ππνβάιινληαη ζε 

επεμεξγαζία («ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ»). Επηπιένλ, είλαη αθξηβή θαηόηαλ είλαη αλαγθαίν, 

επηθαηξνπνηνύληαη. Η ΠΔΕ δηαζθαιίδεη όηη ιακβάλνληαη όια ηα εύινγα κέηξα γηα ηελ άκεζε 

δηαγξαθή ή δηόξζσζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηα νπνία είλαη αλαθξηβή, ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζθνπνύο ηεο επεμεξγαζίαο («αξρή ηεο αθξίβεηαο»). 



 
 

 

Επηπξόζζεηα, ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγνληαη δηαηεξνύληαη ππό κνξθή 

πνπ επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ κόλν γηα ην δηάζηεκα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.Τα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κπνξνύλ λα απνζεθεύνληαη γηα κεγαιύηεξα δηαζηήκαηα, 

εθόζνλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία κόλν γηα ζθνπνύο 

αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ, γηα ζθνπνύο επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα 

ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 89 παξάγξαθνο 1 θαη εθόζνλ εθαξκόδνληαη ηα 

θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πνπ απαηηεί ν ΓΚΠΔ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ («πεξηνξηζκόο ηεο πεξηόδνπ 

απνζήθεπζεο»).  

 

Τέινο, ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαηά ηξόπν πνπ 

εγγπάηαη ηελ ελδεδεηγκέλε αζθάιεηα ηνπο, κεηαμύ άιισλ ηελ πξνζηαζία ηνπο από κε 

εμνπζηνδνηεκέλε ή παξάλνκε επεμεξγαζία θαη ηπραία απώιεηα, θαηαζηξνθή ή θζνξά, κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ ηερληθώλ ή νξγαλσηηθώλ κέηξσλ («αθεξαηόηεηα θαη 

εκπηζηεπηηθόηεηα»). 

 

Η ΠΔΕ είλαη ππνρξεσκέλε λα ηεξεί αξρείν ησλ δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο γηα ηηο νπνίεο είλαη 

ππεύζπλε. Τν ελ ιόγσ αξρείν πεξηιακβάλεη όιεο ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 ην όλνκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππεύζπλνπ επεμεξγαζίαο (ΠΔΕ) θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηνπο από θνηλνύ ππεπζύλνπο επεμεξγαζίαο, ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ εθάζηνηε 

ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο θαη ηνπ Υπεπζύλνπ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (DPO), 

 ηνπο ζθνπνύο ηεο επεμεξγαζίαο, 

 πεξηγξαθή ησλ θαηεγνξηώλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα (ελ πξνθεηκέλσ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΠΔΕ, ησλ πξνκεζεπηώλ ή ησλ 

λόκηκσλ εθπξνζώπσλ ησλ Εηαηξεηώλ κε ηηο νπνίεο ε ΠΔΕ ζπλεξγάδεηαη) 

 ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηώλ ζηνπο νπνίνπο πξόθεηηαη λα γλσζηνπνηεζνύλ ή γλσζηνπνηήζεθαλ 

ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. 

 Τηο θαηάιιειεο εγγπήζεηο γηα ηε δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ 

έρνπλ ιεθζεί, 

 όπνπ είλαη δπλαηό, ηηο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίεο δηαθξάηεζεο ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ 

δεδνκέλσλ θαη ηνλ ηξόπν θαηαζηξνθήο ηνπο 

 όπνπ είλαη δπλαηό, γεληθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθώλ θαη νξγαλσηηθώλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 32 παξάγξαθνο 1, ηα νπνία έρεη ιάβεη θαη ηεξεί ε ΠΔΕ. 

 



 
 

 

Λακβάλνληαο ππόςεηε θύζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο 

επεμεξγαζίαο, θαζώο θαη ηνπο θηλδύλνπο δηαθνξεηηθήο πηζαλόηεηαο επέιεπζεο θαη ζνβαξόηεηαο 

γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ, ε ΠΔΕ ζα εθαξκόδεη θαηάιιεια 

ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη θαη λα κπνξεί λα απνδεηθλύεη όηη ε 

επεμεξγαζία δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ην εζληθό θαη επξσπατθό πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ.Σπγθεθξηκέλα, ε ΠΔΕ έρεη ιάβεη όια ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ην θαηάιιειν επίπεδν αζθάιεηαο έλαληη ησλ θηλδύλσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θαηά πεξίπησζε: 

1. ηεο ςεπδσλπκνπνίεζεο θαη ηεο θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, 

2. ηεο δπλαηόηεηαο δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ, ηεο αθεξαηόηεηαο, ηεο δηαζεζηκόηεηαο θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ επεμεξγαζίαο ζε ζπλερή βάζε, 

3. ηεο δπλαηόηεηαο απνθαηάζηαζεο ηεο δηαζεζηκόηεηαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε δεδνκέλα 

πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ελ επζέησ ρξόλν ζε πεξίπησζε θπζηθνύ ή ηερληθνύ ζπκβάληνο, 

4. δηαδηθαζίαο γηα ηελ ηαθηηθή δνθηκή, εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ 

ηερληθώλ θαη ησλ νξγαλσηηθώλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο. 

Καηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ελδεδεηγκέλνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο από ηελ ΠΔΕ ζα ιακβάλνληαη ηδίσο 

ππόςε νη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ από ηελ επεμεξγαζία, ηδίσο από ηπραία ή παξάλνκε 

θαηαζηξνθή, απώιεηα, αιινίσζε, άλεπ αδείαο θνηλνιόγεζε ή πξνζπέιαζε δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ δηαβηβάζηεθαλ, απνζεθεύηεθαλ ή ππνβιήζεθαλ θαη’ άιιν ηξόπν ζε 

επεμεξγαζία. 

 

Σε πεξίπησζε παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα (άξζξν 33 ηνπ ΓΚΠΔ), ε ΠΔΕ σο 

ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο ζα γλσζηνπνηεί ακειιεηί θαη, αλ είλαη δπλαηό, εληόο 72 σξώλ από ηε 

ζηηγκή πνπ απνθηά γλώζε ηνπ γεγνλόηνο, ηελ παξαβίαζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα ζηελ επνπηηθή αξρή πνπ είλαη αξκόδηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 55, εθηόο εάλ ε 

παξαβίαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα δελ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θίλδπλν γηα ηα 

δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ. Όηαλ ε γλσζηνπνίεζε ζηελ επνπηηθή 

αξρή δελ πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 72 σξώλ, ζα ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε. 

 

Η ΠΔΕ κνηξάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ππνθεηκέλσλκε δεκόζηεο ππεξεζίεο, δεκόζηνπο 

θαη θξαηηθνύο θνξείο, δεκόζηεο πύιεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, δηθαζηηθέο θαη αζηπλνκηθέο 

αξρέο, θαη κόλν ηα απαηηνύκελα, αλαγθαία θαη θαηάιιεια πξνζσπηθά δεδνκέλα γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ζπιιερζεί εμαξρήο.  

Μπνξεί επίζεο λα απνθαιύςεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε άιια ηξίηα κέξε πξνο ζπκκόξθσζε κε ηηο 

λνκηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, όπνπ απαηηείηαη, ηεο ζπκκόξθσζεο κε λόκν, 

θαλνληζκό ή ζύκβαζε ή πξνο ζπκκόξθσζε κε δηθαζηηθή απόθαζε, ή αληαπόθξηζε ζε  δηνηθεηηθή 



 
 

 

ή δηθαζηηθή δηαδηθαζία ή πξνο αληαπόθξηζε ζε αηηήκαηα εζληθήο αζθάιεηαο ή επηβνιήο ηνπ 

λόκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, δηθαζηηθήο απόθαζεο ή έληαικα έξεπλαο.  

Σε πεξίπησζε πνπ κεηά από εθαξκνγή ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ζύλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, πξνθύςεη αλάδνρνο ν νπνίνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο έρεη πξόζβαζε ζε 

δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ επεμεξγάδεηαη ε ΠΔΕ, ηόηε κε επζύλε ησλ αξκνδίσλ 

Υπεξεζηώλ ηεοππνγξάθεηαηείηε Σύκβαζε Επεμεξγαζίαο Δεδνκέλσλ (άξζξν 28 ηνπ ΓΚΠΔ, 

αθνξνύζα ηνπο Εθηεινύληεο ηελ Επεμεξγαζία γηα ινγαξηαζκό ηεο ΠΔΕ), είηε ζύκβαζε 

εκπηζηεπηηθόηεηαο - ερεκύζεηαο, ελώ νη όξνη ησλ ζπκβάζεσλ απηώλ κπνξνύλ λα 

ελζσκαηώλνληαη εληόο ηεο θύξηαο ζύκβαζεο. Σηόρνο ηεο παξαπάλσ ελέξγεηαο είλαη ε 

εμαζθάιηζε επαξθώλ δηαβεβαηώζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή από ηνπο αλαδόρνπο θαηάιιεισλ 

ηερληθώλ θαη νξγαλσηηθώλ κέηξσλ, θαηά ηξόπν ώζηε ε επεμεξγαζία λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ΓΚΠΔ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Η ΠΔΕαλαγλσξίδεη ηα δηθαηώκαηα ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ αλαθνξηθά κε ηελ  πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπο. Έηζη ηα θπζηθά πξόζσπα έρνπλ ην δηθαίσκα: 

1. Να ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

θαη λα απνθηνύλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ηα αθνξνύλ 

(δικαίωμα ππόζβαζηρ) 

2. Να δεηνύλ ηε δηόξζσζε εζθαικέλσλ, αλαθξηβώλ ή ειιηπώλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα πνπ ηνπο αθνξνύλ (δικαίωμα διόπθωζηρ) 

3. Να ππνβάιινπλ αίηεκα γηα ηε δηαγξαθή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα όηαλ δελ 

είλαη πιένλ απαξαίηεηα ή εάλ ε επεμεξγαζία είλαη παξάλνκε (δικαίωμα διαγπαθήρ ή 

«δικαίωμα ζηη λήθη»).  

4. Να ελαληηώλνληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα ιόγνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζή ηνπο (δικαίωμα ενανηίωζηρ) 

5. Να ππνβάιινπλ αίηεκα γηα πεξηνξηζκό ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο (δικαίωμα πεπιοπιζμού ηηρ επεξεπγαζίαρ) 

6. Να ιακβάλνπλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζε θνηλώο ρξεζηκνπνηνύκελν 

κνξθόηππν, αλαγλώζηκν από κεράλεκα θαη λα ηα απνζηέιινπλ ζε θάπνηνλ άιινλ 

ππεύζπλν επεμεξγαζίαο (δικαίωμα θοπηηόηηηαρ δεδομένων), 

7. Να ππνβάιινπλ αίηεκα έηζη ώζηε απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε απηνκαηνπνηεκέλε 

επεμεξγαζία, θαη βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, λα γίλνληαη από 

θπζηθά πξόζσπα θαη όρη κόλν από ππνινγηζηέο (δικαίωμα ενανηίωζηρ ζηην 

αςηομαηοποιημένη αηομική λήψη αποθάζεων) 

8. Να ππνβάινπλ θαηαγγειία ζηελ Α.Π.Δ.Π.Φ., ε νπνίν απνηειεί αξκόδηα Επνπηηθή Αξρή γηα 

ηελ Ειιάδα. 

 



 
 

 

Σαο γλσξίδνπκε όηη κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα ζαο απαζρνιεί ζρεηηθά κε 

ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ζαο κε ηνλ  Υπεύζπλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ πνπ έρεη νξηζζεί γηα 

ηελ ΠΔΕ ζηνλ ηειεθσληθό αξηζκό: 210 6819236, θαζώο θαη ζην email dpo@pde.gov.gr. 

 

Έρεηε ην δηθαίσκα λα πξνζθύγεηε ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα 

γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ. Γηα ηελ αξκνδηόηεηα 

ηεο Αξρήο θαη ηνλ ηξόπν ππνβνιήο θαηαγγειίαο, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο 

(www.dpa.gr / Τα δηθαηώκαηά κνπ / Υπνβνιή θαηαγγειίαο), όπνπ κπνξείηε λα βξείηε αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο. ). Ωζηόζν, ζα ραηξόκαζηαλ ηδηαίηεξα αλ καο δίλαηε ηελ επθαηξία λα επηιύζνπκε 

νπνηνδήπνηε παξάπνλν ζαο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, πξνηνύ πξνβείηε ζε θαηαγγειία ελώπηνλ 

ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα. 

 

Οη αλσηέξσ όξνη θαζώο θαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπο, δηέπνληαη θαη ζπκπιεξώλνληαη από 

ην ειιεληθό δίθαην, ην δίθαην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο ζπλζήθεο. 

Οπνηαδήπνηε δηάηαμε ησλ αλσηέξσ όξσλ θαηαζηεί αληίζεηε πξνο ην λόκν, παύεη απηνδηθαίσο 

λα ηζρύεη θαη αθαηξείηαη από ην παξόλ, ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα ζίγεηαη ε ηζρύο ησλ ινηπώλ 

όξσλ. 

 

 

 

http://www.dpa.gr/

