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Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-389 
 

Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων 6 

Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 
- Νομικής Εαρινό/Χειμερινό 
Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Επιλεγόμενο Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
1ος Κύκλος Δρ Ειρήνη Σταματούδη 3ο  
Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Μαθήματος 
Διά ζώσης Δ/Υ Δ/Υ 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Σκοπός είναι να καλυφθούν οι βασικές αρχές και ρυθμίσεις του ελληνικού δικαίου για τα 
προσωπικά δεδομένα, όπως αυτό έχει ενσωματώσει τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία. Έμφαση θα 
δοθεί στον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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) <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679> 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:  
 να διακρίνουν μεταξύ απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων  τι σημαίνει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και πότε αυτή είναι νόμιμη  ποιο το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων  ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία  τι συνιστά αρχείο προσωπικών δεδομένων  τις αρχές της επεξεργασίας (αρχή της νομιμότητας του σκοπού και του τρόπου 

επεξεργασίας, αρχή της αναλογικότητας, τη σημασία του ποσοτικού και του ποιοτικού 
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κριτηρίου, αρχή της ακρίβειας, αρχή της καθορισμένης χρονικής διάρκειας διατήρησης των 
προσωπικών δεδομένων)  τις συνέπειες από τη μη τήρηση των αρχών επεξεργασίας  τη σημασία της συγκατάθεσης του υποκειμένου και τα χαρακτηριστικά αυτής (ελεύθερη, 
ρητή, ειδική)   τη σημασία της ενημέρωσης ως προϋπόθεση της συγκατάθεσης και τις σχετικές εξαιρέσεις 
(επεξεργασία απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του 
υποκειμένου)  ποιος ο τύπος της συγκατάθεσης  πότε η επεξεργασία είναι παράνομη ακόμη και όταν υπάρχει συγκατάθεση  τι ισχύει για την ανάκληση της συγκατάθεσης  πότε υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης επεξεργασίας απλών ή ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και πότε σχετική απαλλαγή 
(γνωστοποίησης ή λήψης άδειας)  τα δικαιώματα του υποκειμένου (δικαίωμα ενημέρωσης , δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα 
αντίρρησης (απόλυτης και σχετικής) και δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας) και 
ο τρόπος άσκησής τους  τι σημαίνει διασύνδεση αρχείων  τι σημαίνει διασυνοριακή ροή δεδομένων  τι σημαίνει απόρρητο και ασφάλεια επεξεργασίας  τα είδη και το περιεχόμενο των κυρώσεων (διοικητικές κυρώσεις, ποινικές κυρώσεις και 
αστικές κυρώσεις)  τα βασικά για την Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) 
(σύνθεση, αρμοδιότητες και τα μητρώα που τηρεί) τις αρμοδιότητές της ΑΠΔΠΧ 
(διοικητικές-ελεγκτικές, κανονιστικές-συμβουλευτικές και δημοσιοποίησης, απολογισμού 
και συνεργασιών) 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

Εβδομάδα 1: Εισαγωγή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων 
Εβδομάδα 2: Βασικές έννοιες και διακρίσεις 
Εβδομάδα 3: Αρχές επεξεργασίας 
Εβδομάδα 4: Συγκατάθεση του υποκειμένου 
Εβδομάδα 5: Γνωστοποίηση της επεξεργασίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - 
Λήψη άδειας από την Αρχή 
Εβδομάδα 6: Διασύνδεση αρχείων 
Εβδομάδα 7: Mid-term Exam  
Εβδομάδα 8: Διασυνοριακή ροή δεδομένων 
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Εβδομάδα 9: Απόρρητο και ασφάλεια επεξεργασίας 
Εβδομάδα 10: Τα δικαιώματα του υποκειμένου 
Εβδομάδα 11: Κυρώσεις 
Εβδομάδα 12: Προσωπικά δεδομένα και ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομοθεσίας και νομολογίας, επίλυση πρακτικών 
ασκήσεων και προβλημάτων, γραπτές εξετάσεις 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, Ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις, Παρακολούθηση & συμμετοχή 
 
Βασικό Διδακτικό Εγχειρίδιο 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 
Προσωπικά 
Δεδομένα 

Ε. 
Αλεξανδροπούλου 
- Αιγυπτιάδου 

Νομική Βιβλιοθήκη 2016 978-960-562-
609-9 
 

 
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 
Η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων 
και της ιδιωτικής ζωής 
στις υπηρεσίες του 
υπολογιστικού νέφους 

Π. Κίτσος - Π. 
Παππά 

ΔΙΜΕΕ 2012/166  
 

 

Από κοινού υπεύθυνοι 
επεξεργασίας 
δεδομένων – Η 
περίπτωση του 
διαχειριστή σελίδας fan 
page στο Facebook 

Κ. Κόμνιος ΔΙΜΕΕ 2018/298 
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Προσωπικά Δεδομένα Λ. Κοτσαλής 
(επιμ.) 

Νομική 
Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα 

2016 978-960-
562-532-0 
 

Γενικός Κανονισμός για 
την Προστασία των 
Προσωπικών 
Δεδομένων 

Λ. Κοτσαλής, 
K. Μενουδάκος 
(επιμ.), 

Νομική 
Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα 

2018 978-960-
622-453-9 
 

Η ιδιωτικότητα ως 
πεδίο εμπορικής 
διαμάχης ΕΕ και ΗΠΑ 

Σ. Τάσσης ΔΙΜΕΕ 2013/46  

Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων 
(DPO) στον Γενικό 
Κανονισμό 
Προσωπικών 
Δεδομένων (GDPR) 

Γ. Τσόλιας περιοδικό IT 
SECURITY, 
τεύχος 51, 
σελ. 40 

2017  

Εξελίξεις στον τομέα 
της επιτήρησης των 
ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών: από την 
Ασφάλεια στην 
Ελευθερία και την 
διεύρυνση της 
προστατευόμενης 
επικοινωνίας(Αφιέρωμα 
στο απόρρητο των 
επικοινωνιών και τα 
προσωπικά δεδομένα 

Γ. Τσόλιας Ποινική 
Δικαιοσύνη, 
σελ. 789 

2017  

Παρατηρήσεις στην 
απόφαση του ΔΕΕ 
TELE2 

Γ. Τσόλιας ΔΙΜΕΕ 2017/161  

Δίκαιο Προσωπικών 
Δεδομένων 

Κ. 
Χριστοδούλου 

Νομική 
Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα 
 

2013  

 
 Για περισσότερη βιβλιογραφία και αρθρογραφία πριν τον Γενικό Κανονισμό βλέπε < 
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,124009&_dad=portal&_schema=PORTAL> 
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Χρήσιμες ιστοσελίδες με πηγές: 
 - Ευρωπαϊκή Επιτροπή <https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en> 

- Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων < 
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15048&_dad=portal&_schema=PORTA> 
 
 


