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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Διεθνείς Διαβιβάσεις 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδρύθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ (ν. 1969/1991) και 

οργανώθηκε με το ν. 2324/1995 με σκοπό την προστασία των επενδυτών και την 

εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία 

εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και λειτουργεί 

αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος με βάση τα άρθρα 76, 76Α και 

78 του ν. 1969/1991. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όπως αυτός 

προσδιορίζεται στο άρθρο  4 παρ. 1 περ. 7 του Γενικού Κανονισμού για τα 

Προσωπικά Δεδομένα (ΓΚΠΔ), συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά 

δεδομένα για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο 

συμφέρον ή κατά την άσκηση δημοσίας εξουσίας που της έχει ανατεθεί και μόνο 

στο πλαίσιο της άσκησης των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων της.  

 

Όσον αφορά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που λαμβάνονται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών ή πρακτικών μέσω 

διεθνών διαβιβάσεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεσμεύεται να εφαρμόσει τις 

διασφαλίσεις που προβλέπονται στη διοικητική ρύθμιση για τη διαβίβαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των εποπτικών αρχών των αγορών 

κινητών αξιών του ΕΟΧ και των εποπτικών αρχών των αγορών κινητών αξιών 

εκτός ΕΟΧ ("διοικητική ρύθμιση"), με την επιφύλαξη των διαβιβάσεων 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εποπτικές αρχές αγορών κινητών αξιών 

εκτός ΕΟΧ για τις οποίες χώρες ισχύουν οι αποφάσεις επάρκειας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.  

 

Ειδικότερα, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συλλέγει και επεξεργάζεται 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της 

διοικητικής ρύθμισης, εγγυάται ότι : 

• θα διαβιβάζει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι σχετικά, 

επαρκή και περιορισμένα σε ό, τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους 

οποίους διαβιβάζονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. 

• θα θεσπίζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων που της διαβιβάζονται από τυχαία ή παράνομη 

πρόσβαση, καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη. 

• θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι 

αναγκαίο και κατάλληλο για τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η 

επεξεργασία των δεδομένων. 

• δεν θα λάβει απόφαση σχετικά με φυσικό πρόσωπο που βασίζεται αποκλειστικά 

στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&qid=1571911791283&from=EN
http://www.hcmc.gr/aweb/files/diethni/files/AA.pdf
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• δεν θα αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς, όπως για 

προωθητικούς σκοπούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς. 

 

Εγγυήσεις βάσει της διοικητικής ρύθμισης 

 

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται (ανταλλάσσονται) στο 

πλαίσιο της διοικητικής ρύθμισης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από 

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, να έχει πρόσβαση στα προσωπικά 

δεδομένα και να διορθώνει τυχόν ανακριβή ή ατελή προσωπικά δεδομένα, καθώς 

και να ζητά τη διαγραφή, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιτάσσεται 

στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατόπιν γραπτής αίτησης που θα 

απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την κα Χριστίνα Νικολιά (τηλέφωνο επικοινωνίας 

210-33 77 245, email : dpoepke@cmc.gov.gr 

 

Δεδομένης της συχνά ευαίσθητης φύσης του έργου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και του κινδύνου πρόκλησης βλάβης στην εκπλήρωση των 

δημοσίων καθηκόντων της, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διασφαλίσεις ενδέχεται 

να περιοριστούν σύμφωνα με σχετικές νομικές διατάξεις (άρθρα 31-35 ν. 

4624/2019), όπως υποχρέωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να μην 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με το επαγγελματικό 

απόρρητο, ενδεικτικά άρθρο 76 παρ. 13  του ν.1969/1991, άρθρο 97 του 

ν.4099/2012, άρθρο 74 του ν.4514/2018, ή άλλες νομικές υποχρεώσεις ή να 

αποτρέπει την πρόκληση βλάβης γενικά ή βλάβης στα καθήκοντα εποπτείας ή 

επιβολής κυρώσεων, ενεργώντας κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που 

της έχει ανατεθεί. Αυτή η υποχρέωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να 

περιλαμβάνει λειτουργίες σχετικές με την παρακολούθηση ή την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, την πρόληψη ή τη διερεύνηση 

παραβάσεων, για σημαντικούς στόχους γενικού δημόσιου συμφέροντος ή για την 

εποπτεία των ρυθμιζόμενων προσώπων και οντοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα αξιολογεί εάν ο περιορισμός είναι κατάλληλος, 

δηλαδή ο περιορισμός πρέπει να είναι αναγκαίος και να προβλέπεται από το νόμο 

και θα συνεχιστεί μόνο για όσο διάστημα εξακολουθεί να υπάρχει ο λόγος για 

τον περιορισμό.  

 

Έννομη προστασία 

 

Εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν έχουν αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις ανωτέρω 

διασφαλίσεις, κάθε υποκείμενο δεδομένων μπορεί να υποβάλλει μια καταγγελία 

ή αξίωση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην αρχή που έγινε η διεθνής 

https://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=66,121,83,229,125,127,247,242
https://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=66,121,83,229,125,127,247,242
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διαβίβαση ή και στις δύο αρχές (εφεξής Αρχές), μέσω της επικοινωνίας με τον 

ορισμένο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. Στην περίπτωση αυτή, οι δυο Αρχές θα καταβάλουν βέλτιστες 

προσπάθειες για να διευθετήσουν τη διαφορά ή να προβούν σε μεσολάβηση για 

φιλική διευθέτηση εγκαίρως. 

 

Σε περίπτωση που δεν επιλυθεί το ζήτημα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

άλλες μέθοδοι, με τις οποίες η διαφορά θα μπορούσε να επιλυθεί, εκτός αν η 

αίτηση είναι προδήλως αβάσιμη ή υπερβολική. Τέτοιες μέθοδοι περιλαμβάνουν 

τη συμμετοχή σε μη δεσμευτική διαμεσολάβηση ή άλλες μη δεσμευτικές 

διαδικασίες επίλυσης διαφορών που ξεκινούν από το φυσικό πρόσωπο ή από την 

οικεία Αρχή. 

 

Εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί μέσω συνεργασίας με τις Αρχές, ούτε μέσω μη 

δεσμευτικής διαμεσολάβησης ή άλλης μη δεσμευτικής διαδικασίας επίλυσης 

διαφορών, σε καταστάσεις όπου υπάρχει ανησυχία και η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς είναι της άποψης ότι μια αποδέκτρια Αρχή, αντισυμβαλλόμενη 

της διοικητικής ρύθμισης, δεν έχει ενεργήσει με συνέπεια με τις διασφαλίσεις 

που ορίζονται στη διοικητική ρύθμιση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπορεί να 

αναστείλει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη 

Διοικητική Ρύθμιση στην Αρχή που λαμβάνει, έως ότου η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά από την 

παραλαμβάνουσα Αρχή και θα ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων επί 

τούτου. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε  με 

τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, την κα Χριστίνα Νικολιά στο email dpoepke@cmc.gov.gr  ή 

στο τηλέφωνο 210-33 77 245. 

 


