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στο σχέδιο νόµου «Υποχρεώσεις αεροµεταφορέων
σχετικά µε τα αρχεία επιβατών-προσαρµογή της νοµο-
θεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α΄ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Με τον παρόντα νόµο ενσωµατώνεται στην εθνική νο-
µοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016,
σχετικά µε τη χρήση των δεδοµένων που περιέχονται
στα ονοµαστικά αρχεία επιβατών (PNR) για την πρόλη-
ψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τροµοκρατικών και
σοβαρών εγκληµάτων (EE L 119 της 4.5.2016 σ.132-
149). Όπως επισηµαίνεται στα σηµεία 5 και 7 του Προοι-
µίου της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/681: «στόχοι της παρούσας
Οδηγίας είναι, µεταξύ άλλων, η ασφάλεια, η προστασία
της ζωής και ασφάλειας των προσώπων και η δηµιουργία
νοµικού πλαισίου για την προστασία των δεδοµένων
PNR όταν τα επεξεργάζονται οι αρµόδιες αρχές (...). Η
αξιολόγηση δεδοµένων PNR επιτρέπει την ταυτοποίηση
προσώπων για τα οποία δεν υπήρχαν υποψίες εµπλοκής
σε τροµοκρατική πράξη ή σοβαρό έγκληµα πριν την αξιο-
λόγηση, και πρέπει κατά συνέπεια να εξετασθούν περαι-
τέρω από τις αρµόδιες αρχές. Με τη χρήση των δεδοµέ-
νων PNR µπορεί να αντιµετωπισθεί η απειλή της τροµο-
κρατίας και των σοβαρών εγκληµάτων από διαφορετική
οπτική γωνία, πέραν εκείνης που προσφέρει η επεξεργα-
σία άλλων κατηγοριών δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα. Εντούτοις, προκειµένου η επεξεργασία δεδοµέ-
νων PNR να είναι περιορισµένη στο απολύτως αναγκαίο,
η θέσπιση και η εφαρµογή κριτηρίων αξιολόγησης πρέ-
πει να περιοριστεί στην τροµοκρατία και στα σοβαρά ε-
γκλήµατα όπου η χρήση τέτοιων κριτηρίων έχει νόηµα.
Επιπλέον, τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να ορίζο-
νται κατά τρόπο ώστε το σύστηµα να ταυτοποιεί όσο το
δυνατόν λιγότερους αθώους.» 
Η συγκεκριµένη Οδηγία προτάθηκε από την Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή το 2011, σε συνέχεια ρητής αναφοράς του
«Προγράµµατος της Στοκχόλµης - Μία ανοιχτή και α-
σφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους
πολίτες» του Συµβουλίου στην ανάγκη υποβολής εκ µέ-
ρους της Επιτροπής πρότασης για τη χρήση των δεδοµέ-
νων PNR για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και
δίωξη τροµοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκληµάτων
(βλ. Έγγραφο του Συµβουλίου 17024/09 της 2.12.2009
και ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σελ. 1). Με την πρόταση αυ-
τή επιδιώχθηκε η λήψη µέτρων αυξηµένης συνεργασίας
ανάµεσα στις αρµόδιες για την αντιµετώπιση της τροµο-
κρατίας- και του οργανωµένου εγκλήµατος αρχές των
κρατών-µελών, καθόσον τα µέχρι τότε παρεχόµενα µέ-
τρα για τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα µεταξύ των αρχών αυτών και άλλων
αρχών (όπως σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν -SIS, το
σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερη γενιάς -SIS ΙΙ,
το σύστηµα πληροφοριών για τις θεωρήσεις -VIS και το

προβλεπόµενο σύστηµα εισόδου/εξόδου), καίτοι χρήσι-
µα, τείνουν να επικεντρώνονται σε δεδοµένα που αφο-
ρούν ήδη ύποπτα πρόσωπα . 
Η ανωτέρω πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν

ήταν η πρώτη στο συγκεκριµένο πεδίο. Ήδη το 2007 η Ε-
πιτροπή είχε υποβάλει πρόταση για την έκδοση Απόφα-
σης- Πλαίσιο για τη χρήση των καταστάσεων µε τα ονό-
µατα των επιβατών (PNR) µε σκοπό την επιβολή του νό-
µου (βλ. EUCOM (2007) 654 τελικό, 6.11.2007), επί της
οποίας είχε επιτευχθεί συµφωνία στις σχετικές οµάδες
εργασίας. Μετά όµως τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) την 1η ε-
κεµβρίου 2009, η πρόταση της Επιτροπής που δεν είχε α-
κόµα εγκριθεί από το Συµβούλιο, κατέστη παρωχηµένη.
Η νέα πρόταση Οδηγίας σε νέα νοµική βάση, µε µεγαλύ-
τερη δεσµευτικότητα λαµβάνει υπόψη τις συστάσεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ψήφισµα Νοεµβρίου 2008)
και τις γνωµοδοτήσεις του ευρωπαίου επόπτη προστα-
σίας δεδοµένων, της οµάδας προστασίας δεδοµένων
του άρθρου 29 και του Οργανισµού Θεµελιωδών Δικαιω-
µάτων της ΕΕ (FRA). 
Προκειµένου να διασφαλιστεί ο επιδιωκόµενος σκο-

πός της Οδηγίας κατά τη διαδικασία ενσωµάτωσής της
στην ελληνική έννοµη τάξη, µε τρόπο που δε θα θίγει συ-
νταγµατικώς κατοχυρωµένα δικαιώµατα, κρίθηκε σκόπι-
µη η συγκρότηση ειδικής νοµικοπαρασκευαστικής επι-
τροπής. Η προαναφερθείσα επιτροπή στελεχώθηκε από
εξειδικευµένο προσωπικό από όλους τους εµπλεκόµε-
νους φορείς, ήτοι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Ελλη-
νική Αστυνοµία, την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα, την Αρχή Καταπολέµησης Νοµιµο-
ποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, την Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών. Η επιστηµονική γνώµη των Ανεξάρτητων
Αρχών και ιδιαιτέρως της Αρχή Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, λήφθηκε ιδιαιτέρως υπόψη από
την επιτροπή σε όλα τα στάδια της ενσωµάτωσης προ-
κειµένου να διασφαλιστούν συνταγµατικά δικαιώµατα
των φυσικών προσώπων που θα υφίστανται την επεξερ-
γασία των δεδοµένων τους από τις αρµόδιες αρχές. 

Η ενασχόληση µε τα ονοµαστικά αρχεία επιβατών
(Passenger Name Record-PNR) και η προστιθέµενη αξία
από τη χρήση τους ανέκυψε µετά την 11η Σεπτεµβρίου
2011, οπότε συνειδητοποίησαν οι αρµόδιες αρχές τη δι-
εύρυσνη των δυνατοτήτων για την αντιµετώπιση της
τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος από τη
σύλλογή και την ανάλυση των εν λόγω δεδοµένων. Σε ε-
πίπεδο Ευρωπαικής Ένωσης σχετικά µε τη διαβίβαση δε-
δοµένων PNR στο πλαίσιο της καταπολέµησης σοβαρών
µορφών διεθνικού οργανωµένου εγκλήµατος και της
τροµοκρατίας, έχουν υπογραφεί συµφωνίες µε τρίτες
χώρες (Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Καναδάς και Αυ-
στραλία) οι οποίες περιορίζονται στις αεροµεταφορές.
Οι συµφωνίες αυτές επιβάλουν την υποχρέωση στους α-
εροµεταφορείς οι οποίοι συλλέγουν δεδοµένα PNR για
δικούς τους εµπορικούς σκοπούς, να διαβιβάζουν τα συ-
γκεκριµένα δεδοµένα στις αρµόδιες αρχές των Ηνωµέ-



νων Πολιτειών, του Καναδά και της Αυστραλίας. Άλλες
χώρες, κυρίως, η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία έχουν ζη-
τήσει να διαπραγµατευτούν συµφωνίες αυτού του εί-
δους.
Λόγω της αποστολής των δεδοµένων PNR αρκετά

πριν από την αναχώρηση της πτήσης, οι αρµόδιες αρχές
µπορούν να ανιχνεύσουν τυχόν διασυνδέσεις επιβατών
µε την τροµοκρατία και άλλες σοβαρές µορφές εγκλη-
µάτων και στο πλαίσιο αυτό συνάπτονται οι συγκεκριµέ-
νες συµφωνίες. Συνεπώς, σκοπός κάθε αντίστοιχης συµ-
φωνίας είναι η πρόληψη και καταπολέµηση της τροµο-
κρατίας και άλλων σοβαρών µορφών διακρατικού εγκλή-
µατος. Ως αντιστάθµισµα των δεδοµένων PNR που πα-
ρέχει η ΕΕ, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των
ΗΠΑ (Department of Homeland Security (DHS)) κοινοποι-
εί «καθοδηγητικές ενδείξεις» που προκύπτουν από την
εκ µέρους του ανάλυση των PNR, στις αρµόδιες αρχές
της ΕΕ, στην Europol και στην Eurojust. Τόσο ο Καναδάς
όσο και οι ΗΠΑ έχουν δεσµευθεί στις αντίστοιχες συµ-
φωνίες τους να συνεργασθούν µε την ΕΕ κατά την κα-
τάρτιση του δικού της συστήµατος ΡNR (βλ. Ανακοίνωση
της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο, Επισκόπηση της διαχείρισης των πληροφο-
ριών στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,
COM (2010) 385, 20.7.2010). 
Η Ευρωπαική Επιτροπή στη συνολική της προσέγγιση

έναντι των διαβιβάσεων δεδοµένων PNR σε τρίτες χώ-
ρες (βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, Επισκόπηση της διαχείρι-
σης των πληροφοριών στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης, COM (2010) 385, 20.7.2010) υποδεικνύ-
ει ότι η συγκεκριµένη διαβίβαση πρέπει να διασφαλίζει ι-
σχυρές εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία των δεδο-
µένων και τον πλήρη σεβασµό των θεµελιωδών δικαιω-
µάτων, καθώς και να συνάδει προς τις αρχές χάραξης
πολιτικών στον τοµέα αυτό. Στο πλαίσιο επανεξέτασης
της σχετικής προσέγγισης και σε µια προσπάθεια καθο-
ρισµού γενικών κριτηρίων που θα πρέπει να αποτελέ-
σουν τη βάση των µελλοντικών διαπραγµατεύσεων για
τις συµφωνίες PNR µε τις τρίτες χώρες η Επιτροπή εξέ-
δωσε σχετική ανακοίνωση µε την οποία καταγράφεται
µια γενική εικόνα των τάσεων σχετικά µε τη χρήση δε-
δοµένων PNR και παρουσιάζονται ορισµένες σκέψεις
που µπορούν να χρησιµεύσουν κατά τη διαπραγµάτευση
συµφωνιών µε τρίτες χώρες (βλ. Ανακοίνωση της Επι-
τροπής, σχετικά µε τη γενική προσέγγιση για τις διαβι-
βάσεις δεδοµένων από τις καταστάσεις µε τα ονόµατα
των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες, COM (2010) 492,
21.9.2010).
Τα δεδοµένα PNR δεν πρέπει να συγχέονται µε τα δε-

δοµένα API (Advance Passenger Information - εκ των
προτέρων πληροφορίες σχετικά µε τους επιβάτες). Τα
δεδοµένα API, είναι οι βιογραφικές πληροφορίες που
συγκεντρώνονται στην ταινία οπτικής ανάγνωσης του
διαβατηρίου και περιέχουν το ονοµατεπώνυµο, τον τόπο
διαµονής, την ηµεροµηνία γέννησης και την ιθαγένεια
του ενδιαφεροµένου. Τα δεδοµένα API διατίθενται στις
αρχές συνοριακού ελέγχου µόνο για τις πτήσεις που ει-
σέρχονται στο έδαφος της ΕΕ µε σκοπό τη βελτίωση
των συνοριακών ελέγχων και την καταπολέµηση της πα-

ράτυπης µετανάστευσης (Βλ. σηµ.4 Προοιµίου Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/681). Σηµειώνεται ωστόσο, ότι η Οδηγία
2004/82/ΕΚ, την οποία ενσωµάτωσε η εθνική µας νοµο-
θεσία µε το π.δ.53/2008 (Α΄ 84),επιτρέπει την κατ’ εξαί-
ρεση χρήση τους για σκοπούς επιβολής του νόµου. Τα
δεδοµένα αυτά φυλάσσονται από τα κράτη-µέλη για ένα
εικοσιτετράωρο. Tα δεδοµένα API χρησιµοποιούνται κυ-
ρίως για τη διενέργεια ελέγχων ταυτότητας στο πλαίσιο
των συνοριακών ελέγχων και της διαχείρισης των συνό-
ρων, παρότι σε ορισµένες περιπτώσεις τα δεδοµένα αυ-
τά χρησιµοποιούνται και από τις αρχές επιβολής του νό-
µου για την ταυτοποίηση των υπόπτων και των καταζη-
τούµενων προσώπων. Εποµένως, τα δεδοµένα API χρη-
σιµοποιούνται κυρίως ως µέσο διαχείρισης της ταυτότη-
τας. Τα δεδοµένα αυτά χρησιµοποιούνται σε συνεχώς
αυξανόµενο βαθµό ανά τον κόσµο πάνω από 30 χώρες
τα χρησιµοποιούν συστηµατικά, ενώ περισσότερες από
40 έχουν αρχίσει να δηµιουργούν συστήµατα API. 
Οι χρήσεις των δεδοµένων PNR είναι πολύ διαφορετι-

κές από εκείνες των δεδοµένων API, κυρίως επειδή τα
δεδοµένα PNR περιέχουν πολύ διαφορετικές πληροφο-
ρίες. Τα δεδοµένα PNR χρησιµοποιούνται κυρίως ως ερ-
γαλείο συλλογής πληροφοριών για εγκληµατικές δρα-
στηριότητες παρά ως εργαλείο επαλήθευσης της ταυτό-
τητας. Οι χρήσεις των PNR είναι κυρίως οι ακόλουθες: α)
εκτίµηση κινδύνου των επιβατών και ταυτοποίηση των
«αγνώστων» προσώπων, δηλ. των προσώπων για τα ο-
ποία δεν υπάρχει προς το παρόν καµία υποψία, αλλά που
θα µπορούσαν ενδεχοµένως να παρουσιάζουν ενδιαφέ-
ρον για τις αρχές επιβολής του νόµου, β) δυνατότητα
κατοχής πριν από τα δεδοµένα API, ούτως ώστε οι αρ-
χές επιβολής του νόµου να έχουν στη διάθεσή τους πε-
ρισσότερο χρόνο για την επεξεργασία, ανάλυση και εν-
δεχοµένως παρακολούθηση, γ) ταυτοποίηση των προ-
σώπων στα οποία ανήκουν συγκεκριµένες διευθύνσεις,
πιστωτικές κάρτες κ.λπ. που συνδέονται µε ποινικά αδι-
κήµατα, και δ) αντιστοίχιση µε άλλα δεδοµένα PNR για
την ταυτοποίηση των συνεργών των υπόπτων, για παρά-
δειγµα µε την ανεύρεση των προσώπων που ταξιδεύουν
µαζί. 
Τα δεδοµένα PNR είναι µοναδικά ως προς τη φύση και

τη χρήση τους. Η χρήση αυτή µπορεί να είναι: 
α) αναδροµική (ιστορικά δεδοµένα): χρήση σε έρευ-

νες, ποινικές διώξεις, εξάρθρωση κυκλωµάτων µετά τη
διάπραξη εγκλήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές, για να ε-
πιτραπεί στις αρµόδιες αρχές να ανατρέξουν αρκετά µα-
κριά στο παρελθόν, απαιτείται ανάλογη περίοδος φύλα-
ξης των δεδοµένων από αυτές,
β) σε πραγµατικό χρόνο (τρέχοντα δεδοµένα): χρήση

για την πρόληψη ενός εγκλήµατος, έρευνα ή σύλληψη
προσώπων πριν από τη διάπραξη εγκλήµατος ή επειδή έ-
χει διαπραχθεί ή διαπράττεται ένα έγκληµα. Στις περι-
πτώσεις αυτές, τα δεδοµένα PNR είναι απαραίτητα για
να µπορούν να γίνουν συγκρίσεις αφενός σε σχέση µε
προκαθορισµένους δείκτες κινδύνου βασιζόµενους σε α-
ντικειµενικά δεδοµένα για να ταυτοποιηθούν οι προη-
γουµένως «άγνωστοι» ύποπτοι, και αφετέρου σε σχέση
µε διάφορες βάσεις δεδοµένων αναζητούµενων προσώ-
πων και αντικειµένων,
γ) προληπτική (µοντέλα): χρήση για την ανάλυση των
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τάσεων και τη δηµιουργία µοντέλων µετακίνησης και γε-
νικής συµπεριφοράς βασιζόµενων σε αντικειµενικά δε-
δοµένα, τα οποία µπορούν εν συνεχεία να χρησιµοποιη-
θούν σε πραγµατικό χρόνο. Για να καθοριστούν µοντέλα
µετακίνησης και συµπεριφοράς, οι αναλυτές των τάσεων
πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τα δεδοµένα
επί επαρκές χρονικόδιάστηµα. Στις περιπτώσεις αυτές,
απαιτείται ανάλογο διάστηµα φύλαξης των δεδοµένων
από τις αρχές επιβολής του νόµου (βλ. Ανακοίνωση της
Επιτροπής, σχετικά µε τη γενική προσέγγιση για τις δια-
βιβάσεις δεδοµένων από τις καταστάσεις µε τα ονόµατα
των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες, COM (2010) 492,
21.9.2010).
Το παρόν σχέδιο νόµου περιέχει ρυθµίσεις για την

προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας µε τις προβλέψεις
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/681 (εφεξής «Οδηγία»), αποτε-
λείται από άρθρα και διαιρείται σε κεφάλαια. Τα κεφά-
λαια απαρτίζονται από: το Κεφάλαιο Α΄ µε τίτλο «Γενι-
κές Διατάξεις» (άρθρα 1), 2), 3), 4) και 5), 2)), το Κεφά-
λαιο Β΄ µε τίτλο «Ίδρυση και λειτουργία Εθνικής Μονά-
δος Στοιχείων Επιβατών»(άρθρα 6), 7) και 8)), το Κεφά-
λαιο Γ΄µε τίτλο «Συλλογή και ανταλλαγή δεδοµένων
PNR» (άρθρα 9), 10), 11), 12) και 13)), το Κεφάλαιο Δ΄
µε τίτλο «Προστασία δεδοµένων» (άρθρα 14), 15), 16)
και 17)) και το Κεφάλαιο Ε΄ µε τίτλο «Τελικές διατάξεις»
(άρθρα 18) και 19)).

Β΄ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

Με το άρθρο 1 καθορίζεται το αντικείµενο του σχεδίου
νόµου και ειδικότερα η προσαρµογή της εθνικής νοµοθε-
σίας µε την Οδηγία (EE) 681/2016 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχε-
τικά µε τη χρήση των δεδοµένων που περιέχονται στα ο-
νοµαστικά αρχεία επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανί-
χνευση, διερεύνηση και δίωξη τροµοκρατικών και σοβα-
ρών εγκληµάτων (EE L 119 της 4.5.2016 σ.132-149). Η
περιγραφή του σκοπού του νοµοθετήµατος περιλαµβά-
νεται στο άρθρο 1 αυτού κατ’ εξαίρεση, προκειµένου να
αποτελέσει γενική κατευθυντήρια οδηγία για την ερµη-
νεία του και να υποβοηθηθεί στο έργο του ο ερµηνευτής
και εφαρµοστής των διατάξεων αυτού. 

Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρµογής

(Άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας)

Με το άρθρο 2 ενσωµατώνονται οι προβλέψεις των
άρθρων 1 και 2 της Οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία, κα-
θορίζεται το πεδίο εφαρµογής του σχεδίου νόµου καθό-
σον κάνοντας χρήση της διακριτικής ευχέρειας που το
άρθρο 2 της Οδηγίας παρέχει, ρυθµίζεται η εφαρµογή
των διατάξεων του σχεδίου νόµου σε πτήσεις εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και σε πτήσεις εκτός της ΕΕ,
που προσγειώνονται σε ή απογειώνονται από ελληνικό

έδαφος. Σε ένα άρθρο του σχεδίου νόµου αποτυπώνο-
νται οι προβλέψεις των άρθρων 1 και 2 της Οδηγίας, ει-
δικότερα καθορίζεται το καθ’ ύλη αντικείµενο του νόµου
δηλαδή η επεξεργασία, συλλογή, χρήση, διατήρηση και
ανταλλαγή των δεδοµένων που περιέχονται στα ονοµα-
στικά αρχεία επιβατών (PNR) µε τα υπόλοιπα κράτη-µέ-
λη και προσδιορίζεται το εύρος των πτήσεων από τις ο-
ποίες αντλούνται τα εν λόγω δεδοµένα µέσω των αερο-
µεταφορέων. Επιπλέον στο δεύτερο εδάφιο ορίζονται
περιοριστικά οι σκοποί για τους οποίους µπορεί να γίνει
επεξεργασία κ.λπ. των εν λόγω δεδοµένων όπως προ-
βλέπει και το άρθρο 1 παράγραφος 2 της Οδηγίας.
Διευκρινίζεται ότι στην έννοια του εδάφους περιλαµ-

βάνεται η χερσαία και η υδάτινη επιφάνεια, προκειµένου
να καλυφθούν ακόµα και τα υδατοδρόµια.

Άρθρο 3
Ορισµοί 

(Άρθρο 3 της Οδηγίας)

Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται οι ορισµοί της Οδη-
γίας ΕΕ 2016/681 και επιπρόσθετα και απαραίτητοι ορισµοί
για την ευχερή εφαρµογή του παρόντος (ορισµένοι εκ των
οποίων αποτελούν επιλογή του εθνικού νοµοθέτη). Μετα-
ξύ άλλων, προστίθεται ο ορισµός της «Αεροπορικής Αρ-
χής», ενόψει έκδοσης των εφαρµοστικών προεδρικών δια-
ταγµάτων του άρθρου 66 του ν. 4427/2016, όπως ισχύει. 
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στον ορισµό της περίπτω-

σης γ΄, δηλαδή «αποπροσωποποίηση µέσω κάλυψης των
δεδοµένων», ο οποίος περιγράφει µια ειδική διαδικασία
που καθιστά αόρατα τα χρήσιµα δεδοµένα PNR και διαφο-
ροποιείται ως έννοια από αντίστοιχες έννοιες που περι-
λαµβάνονται σε άλλα νοµοθετήµατα. Επιπρόσθετα, επιση-
µαίνεται ότι στον εν λόγω ορισµό η έννοια του χρήστη εί-
ναι ευρεία και περιλαµβάνει τόσο τους χειριστές, όσο και
τους διαχειριστές των βάσεων δεδοµένων της Μονάδας
Στοιχείων Επιβατών (ΜΣΕ). 
Περαιτέρω, στον ορισµό της περίπτωσης ε΄ η µετάφρα-

ση του όρου «Passenger Name Record»,από «κατάσταση
ονοµάτων επιβατών» (όπως περιλαµβάνεται στην ελληνι-
κή µετάφραση της Οδηγίας 2016/681), αντικαθίσταται µε
τον όρο «Ονοµαστικό Αρχείο Επιβάτη». Η αντικατάσταση
αυτή γίνεται διότι η αρχική ελληνική απόδοση του όρου (α)
δεν συνάδει µε την απόδοση του όρου στην ενσωµάτωση
σε µετάφραση του Παραρτήµατος 9 «Διευκολύνσεις» της
Σύµβασης του Σικάγο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 191α του ν. 1815/1988, όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 9 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187), (β) ενδέχεται να
παρερµηνευθεί ως ελληνική απόδοση του όρου
«Passenger Manifest», έντυπο το οποίο αποτελεί πράγµατι
ονοµαστική κατάσταση επιβατών µε περιορισµένα πληρο-
φοριακά στοιχεία, οδηγώντας έτσι σε προβλήµατα πρακτι-
κής εφαρµογής της Οδηγίας. Άλλωστε µια τέτοια αντικα-
τάσταση γίνεται στο πλαίσιο της ευχέρειας του εθνικού
νοµοθέτη να παρεµβαίνει σε περιπτώσεις µεταφραστικών
λαθών µέσω της αντικατάστασης της λανθασµένης απόδο-
σης ειδικών όρων µε την ορθή και δόκιµη αυτών απόδοση
(σηµείο 3, σελ. 39 Εγχειριδίου Εναρµόνισης, ΓΓΚ, 2013).
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Τέλος, προστίθενται στις περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄ ορι-
σµοί που δεν περιλαµβάνονται στην Οδηγία, αλλά κρίνο-
νται απαραίτητοι για την εφαρµογή του σχεδίου νόµου.
Ειδικότερα προστίθεται ο ορισµός των δεδοµένων API,
τα οποία συλλέγονται και διαβιβάζονται κατά το π.δ.
53/2008, χωρίς όµως να περιλαµβάνεται στο τελευταίο
ορισµός τους. Επίσης, προστίθεται ορισµός της «περιό-
δου» που αναφέρεται στο άρθρο 16 προκειµένου να α-
ποσαφηνιστεί η έννοια του όρου για τις ανάγκες της συ-
γκεκριµένης διάταξης. 

Άρθρο 4
Σοβαρά Εγκλήµατα

(Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας)

Στο άρθρο αυτό ενσωµατώνονται οι προβλέψεις τόσο
της περίπτωσης 9 του άρθρου 3, όσο και του Παραρτή-
µατος ΙΙ της Οδηγίας. Σε ένα άρθρο ρυθµίζεται η έννοια
του σοβαρού εγκλήµατος και απαριθµούνται οι κατηγο-
ρίες αξιόποινων πράξεων που περιλαµβάνονται στην έν-
νοια αυτή. Στις παραπάνω κατηγορίες αξιόποινων πρά-
ξεων συµπεριλαµβάνονται αδικήµατα τα οποία ναι µεν
δεν ταυτίζονται µε τα αντίστοιχα του Παραρτήµατος ΙΙ
της Οδηγίας, όµως η πρόβλεψή τους κρίθηκε αναγκαία
προκειµένου να καταστεί δυνατή η αντιστοίχησή τους µε
ποινικά αδικήµατα της ελληνικής έννοµης τάξης. Εξάλ-
λου η µεταφορά µιας Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο δεν
απαιτεί, κατ’ ανάγκη, την κατά γράµµα επανάληψη των
διατάξεων αυτής σε ρητή και ειδική νοµική διάταξη, εφό-
σον αυτό διασφαλίζει, πράγµατι, την πλήρη εφαρµογή
της Οδηγίας κατά τρόπο αρκούντως σαφή και ακριβή.

Επιπλέον, πέραν του ανώτατου ορίου της απειλούµε-
νης ποινής που η Οδηγία θέτει και το οποίο υιοθετείται
στο εν λόγω άρθρο, τίθεται ως κανόνας για τη χορήγηση
στοιχείων PNR ο αξιόποινος χαρακτήρας των πράξεων
(οι οποίες ανταποκρίνονται στο ανώτατο όριο της απει-
λούµενης ποινής) στο κράτος που αιτείται τη χορήγηση
των στοιχείων. Η επιλογή αυτή είναι σύµφωνη µε τη νο-
µολογία του ΔΕΕ για την αντίστοιχη διάταξη της Απόφα-
σης Πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ για το Ευρωπαϊκό Ένταλµα
Σύλληψης (βλ. διάταξη του Δικαστηρίου της 25.9.2015 ε-
πί της υποθέσεως C-463/15 PPU, διαθέσιµη σε ιστότοπο
www.curia.eu), η οποία αποτελεί τη βάση για την κατάρ-
τιση του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας. Αντίστοιχες είναι
και οι ρυθµίσεις στην εθνική νοµοθεσία για το Ευρωπαϊ-
κό Ένταλµα Σύλληψης (βλ. άρθρα 5 και 10 παρ. 2 του
ν. 3251/2004).

Άρθρο 5
Δεδοµένα PNR

(Παράρτηµα I της Οδηγίας)

Απαριθµούνται 18 οµάδες δεδοµένων που περιέχονται
στο Ονοµαστικό Αρχείο Επιβάτη (PNR) µιας πτήσης. Τα
δεδοµένα αυτά συλλέγουν οι αεροµεταφορείς κατά τη
συνήθη πορεία των εργασιών τους και οφείλουν να δια-
βιβάζουν στη Μονάδα Στοιχείων Επιβατών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Άρθρο 6 
Μονάδα Στοιχείων Επιβατών
(Άρθρα 4 και 20 της Οδηγίας)

Με το άρθρο 6 συνιστάται εθνική Μονάδα Στοιχείων Ε-
πιβατών (εφεξής ΜΣΕ) και προσδιορίζονται οι αρµοδιό-
τητες και στελέχωσή της, καθώς και η υποχρέωση της
Μονάδας για παροχή στατιστικών στοιχείων στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (παρ. 3). 
Με την παράγραφο 1, συνιστάται στη Διεύθυνση Δια-

χείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (εφεξής ΔιΔΑΠ)
της Ελληνικής Αστυνοµίας, Τµήµα, το οποίο ορίζεται ως
Μονάδα Στοιχείων Επιβατών (ΜΣΕ), κάνοντας χρήση της
διακριτικής ευχέρειας που το άρθρο 4, παράγραφος 1
της Οδηγίας παρέχει στα κράτη-µέλη. Με τη ρύθµιση αυ-
τή, ιδρύεται και ταυτόχρονα ορίζεται ως εθνική ΜΣΕ,
Τµήµα µιας Υπηρεσίας µε οριζόντιο αµιγώς επιχειρησια-
κό χαρακτήρα, αρµόδιας για την πρόληψη, ανίχνευση,
διερεύνηση και δίωξη τροµοκρατικών και σοβαρών ε-
γκληµάτων. 
Η ΜΣΕ επιλέχθηκε να ενταχθεί στην Ελληνική Αστυ-

νοµία, διότι αυτή ως Σώµα Ασφαλείας, είναι καθ΄ ύλην
αρµόδια για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµα-
τος, στο πλαίσιο δε αυτό διαχειρίζεται τον πλέον κρίσιµο
όγκο της σοβαρής και οργανωµένης εγκληµατικότητας
και της τροµοκρατίας, σε εθνικό επίπεδο και συνεργάζε-
ται µε άλλες Αρχές Επιβολής του Νόµου σε εθνικό, ευ-
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, η Ελληνική Α-
στυνοµία διατηρεί ανάλογες βάσεις δεδοµένων και υπά-
γονται οργανικά σε αυτή υπηρεσίες µε ανάλογες αρµο-
διότητες. Άλλωστε, η ίδρυση και λειτουργία αυτοτελούς
δοµής, εκτός των υφιστάµενων δοµών, θα συνεπάγο-
νταν, επιπλέον, πάγια και διαρκή κόστη σε ανθρώπινους
και υλικούς πόρους και σηµαντικό χρόνο υλοποίησης και
θα ήταν αντίθετη µε την σταθερή βούληση της πολιτείας
και την αναγκαιότητα, µε βάση τα δηµοσιονοµικά δεδο-
µένα, για οικονοµίες κλίµακας στο Δηµόσιο. 
Η ΔιΔΑΠ, στην οποία εντάσσεται η ΜΣΕ, αποτελεί πα-

νελλαδικής εµβέλειας αυτοτελή κεντρική Υπηρεσία της
Ελληνικής Αστυνοµίας, µε συναφή και ανάλογη µε τη
ΜΣΕ, σε σχέση γενικού προς ειδικό, αρµοδιότητα και α-
ποστολή, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (παρ. 1
του άρθρου 22 του ν. 4249/2014 και παρ. 1 του άρθρου
27 του π.δ. 178/2014). Η αρµοδιότητα, αποστολή και λει-
τουργία της ΔιΔΑΠ εναρµονίζεται απόλυτα µε την πρό-
βλεψη της παραγράφου 6 του προοιµίου και των παρα-
γράφων 1 και 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας για αρµοδιό-
τητα της ΜΣΕ στην πρόληψη, ανίχνευση διερεύνηση και
δίωξη τροµοκρατικών και σοβαρών εγκληµάτων, καθώς
και τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και ανταλλα-
γή δεδοµένων. Παράλληλα, ικανοποιείται η απαίτηση
της παραγράφου 13 του προοιµίου της Οδηγίας, σύµφω-
να µε την οποία, τα δεδοµένα PNR θα πρέπει να διαβιβά-
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ζονται αποκλειστικά σε µία και µόνη ΜΣΕ στο κάθε κρά-
τος-µέλος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σαφήνεια και
να µειώνονται οι δαπάνες των αεροµεταφορέων. Με την
ρύθµιση αυτή η ΜΣΕ αποκτά τον χαρακτήρα µιας υπηρε-
σίας «µίας στάσης» (one-stop-shop) αναφορικά µε τα δε-
δοµένα PNR, µε σαφείς αρµοδιότητες και ρόλο, σε εθνι-
κό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επιπρόσθετα, η ΔιΔΑΠ αποτελεί την Κεντρική Αρχή

της Ελληνικής Αστυνοµίας στον τοµέα της συλλογής, α-
ποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και ανταλλαγής
πληροφοριών και στοιχείων, προς το σκοπό της πρόλη-
ψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης των αξιόποινων πράξε-
ων, (παρ. 8 του άρθρου 27 του π.δ. 178/2014), αποτελώ-
ντας ένα διυπηρεσιακού χαρακτήρα Κεντρικό Κόµβο
Πληροφοριών (Central Intelligence Hub), που ανταλλάσ-
σει πληροφορίες µε τις άλλες υπηρεσίες εφαρµογής νό-
µου της χώρας, αλλοδαπές αρχές και οργανισµούς. Πιο
συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το θεσµικό της πλαίσιο, ανα-
πτύσσει κλίµα συνεργασίας µε όλες τις εθνικές και διε-
θνείς υπηρεσίες εφαρµογής του νόµου και τις δικαστικές
αρχές, η οποία είναι αναγκαία για την συνεργασία µε τις
αρµόδιες αρχές, σε εθνικό επίπεδο, τις ΜΣΕ των κρα-
τών- µελών και την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία
(Europol), σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Οδηγίας (άρ-
θρα 4, 6, 7, 9 και 10 της Οδηγίας). 
Με τις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού, συνιστάται νέα

δοµή διυπηρεσιακού χαρακτήρα (βλ. παρ. 4, για τη στε-
λέχωσή της), µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες, ρητά
προβλεπόµενες στην παράγραφο 2, οι οποίες εκτείνο-
νται τόσο στο στάδιο της συλλογής πληροφοριών, όσο
και στο στάδιο διερεύνησης αξιόποινων πράξεων, µε
σκοπό την υποβοήθηση της αποστολής των αρµόδιων
αρχών επιβολής του νόµου και των δικαστικών ή εισαγ-
γελικών αρχών. Η ΜΣΕ αποτελεί µεν Τµήµα της ΔιΔΑΠ,
έχει όµως σαφή και διακριτό ρόλο και αρµοδιότητες, σε
σχέση µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της Διεύθυνσης. Ειδικό-
τερα, όσον αφορά στο προσωπικό της ΜΣΕ, αυτό, όπως
αντίστοιχα και το υπόλοιπο προσωπικό της ΔιΔΑΠ, έχει
ιδιαίτερο καθήκον εχεµύθειας (παρ. 4). Η ΜΣΕ µπορεί να
στελεχώνεται από αστυνοµικό προσωπικό, αλλά και από
αποσπασµένο προσωπικό των αρµοδίων αρχών του άρ-
θρου 9, ενώ για τα υπόλοιπα θέµατα σχετικά µε το προ-
σωπικό αυτής (προσόντα, υποχρεώσεις, καθήκοντα), αλ-
λά και την περαιτέρω εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων της
αλλά και τα µέσα λειτουργίας της, παρέχεται νοµοθετική
εξουσιοδότηση για έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγ-
µατος η οποία ισχύει παραλλήλως µε τις ήδη ισχύουσες
εξουσιοδοτικές διατάξεις για την οργάνωση των υπηρε-
σιών της ΕΛΑΣ. Διευκρινίζεται ότι το προεδρικό διάταγ-
µα του γ΄ εδαφίου της παραγράφου 4 προτείνεται και α-
πό συναρµόδιους Υπουργούς σε περιπτώσεις όπως για
παράδειγµα αν στο µέλλον χρειάζεται η ΜΣΕ να διαρ-
θρωθεί σε περισσότερες υπηρεσίες πέραν του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη ή όταν περιγράφονται σε αυ-
τό προσόντα, υποχρεώσεις, καθήκοντα προσωπικού άλ-
λων Υπουργείων το οποίο αποσπάται στη ΜΣΕ. 

Άρθρο 7 
Υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων στη ΜΣΕ

(Άρθρα 5 και 6 παρ. 7 της Οδηγίας) 

Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό (παρ. 1), η ΜΣΕ ορίζει µέ-
λος του προσωπικού της ως Υπεύθυνο Προστασίας Δε-
δοµένων, µε αποκλειστική απασχόληση. Η συγκεκριµένη

υποχρέωση ακολουθεί την αντίστοιχη ρύθµιση των άρ-
θρων 32-34 της Οδηγίας 2016/680 (EEL 119 της 4.5.2016,
σελ. 89-131), αλλά και των άρθρων 37-39 του Κανονισµού
2016/679 (EEL 119 της 4.5.2016, σελ. 1-88). Σύµφωνα µε
τα ανωτέρω άρθρα, κάθε φορέας του Δηµοσίου υποχρε-
ούται να ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων ο ο-
ποίος έχει ως αρµοδιότητα την εποπτεία της επεξεργα-
σίας δεδοµένων που λαµβάνει χώρα από τον φορέα και
την υλοποίηση των διασφαλίσεων που σχετίζονται µε
αυτή. Για ειδικότερες κατηγορίες επεξεργασίας µε ιδιαί-
τερη σηµασία, όπως εν προκειµένω, η επεξεργασία δε-
δοµένων PNR από τη ΜΣΕ δυνάµει του παρόντος νόµου,
επιβάλλεται ο ορισµός ειδικού Υπευθύνου Προστασίας
Δεδοµένων, ο οποίος δεν πρέπει να συµπίπτει µε τον Υ-
πεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων που έχει ορισθεί για
τον φορέα στον οποίο ανήκει η ΜΣΕ. Παράλληλα, ο Υ-
πεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων λειτουργεί ως σηµείο
επαφής τόσο µε τα υποκείµενα των δεδοµένων όσο και
µε την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα. Το παρόν άρθρο ρυθµίζει ειδικά τις σχετικές αρ-
µοδιότητες του Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων της
ΜΣΕ, οριοθετεί τα εχέγγυα ανεξαρτησίας του και θέτει
τα κριτήρια επιλογής του. 
Για να είναι σε θέση ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδο-

µένων να ασκήσει αποτελεσµατικά τις αρµοδιότητές
του, απολαύει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση
των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων του, χωρίς να υπόκει-
ται σε έλεγχο από την ιεραρχία ή να είναι αποδέκτης δυ-
σµενούς αντιµετώπισης για τις γνώµες και προτάσεις
που διατυπώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Επίσης, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων έχει πρό-
σβαση σε όλα τα δεδοµένα που επεξεργάζεται η ΜΣΕ
(παρ. 2). Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων αποτελεί
ενιαίο σηµείο επαφής για την ΜΣΕ, σχετικά µε τα ζητή-
µατα που συνδέονται µε την επεξεργασία δεδοµένων
PNR, µε τα υποκείµενα των δεδοµένων αυτών, τα οποία
µπορούν απευθείας να επικοινωνούν µαζί του (παρ. 3). 
Η επιλογή του Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων γί-

νεται µε κριτήριο τα επαγγελµατικά του προσόντα και
τις τυχόν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες στον τοµέα της
προστασίας δεδοµένων (παρ. 4). Η ΜΣΕ πρέπει να ενη-
µερώνει αµέσως την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για το πρόσωπο που έχει
ορισθεί ως DPO, καθώς και για τα στοιχεία επικοινωνίας
του καθώς το πρόσωπο αυτό αποτελεί το σηµείο επαφής
της ΜΣΕ µε την ΑΠΔΠΧ (παρ. 5). 
Τέλος, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων λειτουρ-

γεί ως σηµείο επικοινωνίας µε την ΑΠΔΠΧ και συνεργά-
ζεται µε αυτή για θέµατα επεξεργασίας δεδοµένων, µά-
λιστα µπορεί να παραπέµπει σε αυτή θέµατα, εφόσον θε-
ωρεί ότι η επεξεργασία δεν ήταν νόµιµη (παρ. 6). Η δυ-
νατότητα αυτή παρέχεται προκειµένου να διασφαλίζεται
η ουσιαστική προστασία των δικαιωµάτων των υποκειµέ-
νων, αλλά και να ασκεί πληρέστερα τον εποπτικό της ρό-
λο η ΑΠΔΠΧ για την επεξεργασία των δεδοµένων στην
ΜΣΕ.

Άρθρο 8 
Επεξεργασία των δεδοµένων PNR

(Άρθρο 6 της Οδηγίας)

Με το άρθρο 8 ρυθµίζεται η επεξεργασία των δεδοµέ-
νων PNR, ως µια σειρά εργασιών που πραγµατοποιού-
νται µε τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων µεθόδων σε ένα
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σύνολο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που περι-
λαµβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθή-
κευση, προσαρµογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, αναζήτη-
ση, χρήση, ανακοίνωση µε διαβίβαση, διάδοση, συσχέτι-
ση ή συνδυασµό. Προσδιορίζονται οι σκοποί της επεξερ-
γασίας, στην αξιολόγηση και ταυτοποίηση επιβατών που
πρέπει να εξεταστούν λεπτοµερέστερα, στην απάντηση
σε αιτιολογηµένο αίτηµα αρµόδιων αρχών και στην ανά-
λυση δεδοµένων PNR για την επικαιροποίηση ή τη δηµι-
ουργία κριτηρίων που θα χρησιµοποιούνται στις αξιολο-
γήσεις, εξειδικεύονται οι δυνατότητες της ΜΣΕ κατά την
αξιολόγηση των επιβατών, οριοθετούνται τα προκαθορι-
σµένα κριτήρια, καθιερώνεται µη αυτοµατοποιηµένος έ-
λεγχος για κάθε θετικό αποτέλεσµα που προκύπτει από
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων PNR και η
διαβίβασή τους στις αρµόδιες αρχές και οριοθετείται ο
χώρος επεξεργασίας και οι συνέπειες των αξιολογήσε-
ων. 
Στην παράγραφο 1 ορίζεται η αποκλειστική αρµοδιότη-

τα της ΜΣΕ στη συλλογή των δεδοµένων PNR, τα οποία
συγκεντρώνουν οι αεροµεταφορείς κατά τη συνήθη πο-
ρεία των εργασιών τους και υποχρεούνται να διαβιβά-
ζουν ηλεκτρονικά, µε τη µέθοδο της προώθησης
(pushmethod) στη ΜΣΕ (σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και
18). Με τη µέθοδο αυτή, όπως άλλωστε επισηµαίνει και
το σηµείο 13 του προοιµίου της Οδηγίας, τα δεδοµένα
PNR θα πρέπει να διαβιβάζονται αποκλειστικά σε µία και
µόνη ΜΣΕ στο κάθε κράτος µέλος, ώστε να εξασφαλίζε-
ται σαφήνεια, να µειώνονται οι δαπάνες των αεροµετα-
φορέων και να παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις αναφορι-
κά µε την ασφάλεια και οργάνωση της επεξεργασίας αυ-
τών. Εξάλλου η ίδια η Οδηγία θεωρεί ότι η µέθοδος της
προώθησης προσφέρει υψηλότερο επίπεδο προστασίας
των δεδοµένων (σηµ. 16 του προοιµίου της Οδηγίας). 
Σε περίπτωση που τα δεδοµένα που διαβιβάσθηκαν

στη ΜΣΕ από τους αεροµεταφορείς περιλαµβάνουν και
άλλα δεδοµένα, εκτός από τα περιοριστικά αναφερόµε-
να στο άρθρο 5, η ΜΣΕ έχει ρητή υποχρέωση να τα δια-
γράφει αµέσως και µόνιµα µετά την παραλαβή τους, ως
µη προβλεπόµενα στο ανωτέρω άρθρο και µη αναγκαία
για την εκπλήρωση του σκοπού της Οδηγίας και του πα-
ρόντος νόµου στην πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και
δίωξη τροµοκρατικών και σοβαρών εγκληµάτων. 
Στην παράγραφο 2 προσδιορίζονται επακριβώς και α-

ποκλειστικά οι σκοποί της επεξεργασίας, η οποία είναι α-
νάλογη προς τους ειδικούς σκοπούς ασφάλειας που επι-
διώκει η Οδηγία. Ο πρώτος συνίσταται στην αξιολόγηση
των επιβατών, πριν από την προγραµµατιζόµενη άφιξη
σε ή αναχώρηση από τη χώρα, προκειµένου να καταστεί
εφικτή η ταυτοποίηση των προσώπων που πρέπει να εξε-
ταστούν λεπτοµερέστερα από τις αρµόδιες αρχές του
άρθρου 9και, εφόσον απαιτείται, από την Europol, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 12, επειδή ενδέχεται να διέπραξαν ή
να συµµετείχαν στη διάπραξη τροµοκρατικής πράξης ή
σοβαρού εγκλήµατος ή να προβούν σε αντίστοιχες πρά-
ξεις µελλοντικά. 
Ο δεύτερος αναφέρεται στην επεξεργασία από τη

ΜΣΕ προκειµένου να ανταποκριθεί σε αίτηµα των αρµό-
διων αρχών, για τη χορήγηση και την επεξεργασία δεδο-
µένων PNR, είτε στο πλαίσιο της συλλογής πληροφο-
ριών είτε της διερεύνησης του εγκλήµατος, προς το σκο-

πό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης
τροµοκρατικών πράξεων ή σοβαρών εγκληµάτων και
γνωστοποίηση στις αρµόδιες αρχές ή κατά περίπτωση
στην Europolτων αποτελεσµάτων αυτής της επεξεργα-
σίας. Το αίτηµα των αρµόδιων αρχών είναι αιτιολογηµέ-
νο και αναφέρεται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, ώστε
να πληρούνται οι αρχές της αναγκαιότητας και αναλογι-
κότητας. Ο τρίτος σκοπός επεξεργασίας αναφέρεται
στην ανάλυση των δεδοµένων PNR, ειδικότερα τη χρή-
ση µεθόδων και τεχνικών για την αξιολόγηση των κριτη-
ρίων, έτσι ώστε να επικαιροποιούνται ή να δηµιουργού-
νται νέα, που θα χρησιµοποιούνται στις αξιολογήσεις
που διενεργούνται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 3, µε σκοπό την ταυτοποίηση κάθε προσώ-
που που µπορεί να διέπραξε ή να συµµετείχε στη διά-
πραξη τροµοκρατικής πράξης ή σοβαρού εγκλήµατος, ι-
κανοποιώντας έτσι την επιταγή της Οδηγίας τα κριτήρια
αξιολόγησης να ορίζονται κατά τρόπο ώστε το σύστηµα
αυτόµατα να ταυτοποιεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια πιθα-
νούς δράστες (παρ. 7 του προοιµίου της Οδηγίας). 
Στην παράγραφο 3 προσδιορίζονται και εξειδικεύονται

οι δυνατότητες της ΜΣΕ στην περίπτωση επεξεργασίας
για την αξιολόγηση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
2. Η ΜΣΕ δύναται να αντιπαραβάλει τα δεδοµένα PNR
µε βάσεις δεδοµένων σχετικές µε τους σκοπούς της
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τροµο-
κρατικών και σοβαρών εγκληµάτων, στις οποίες περι-
λαµβάνονται βάσεις δεδοµένων για πρόσωπα ή αντικεί-
µενα που αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει σχετική
καταχώριση, σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις, το ε-
νωσιακό δίκαιο και την εθνική νοµοθεσία, καθώς και να
επεξεργάζεται δεδοµένα PNR σύµφωνα µε προκαθορι-
σµένα κριτήρια. Με τη ρύθµιση αυτή ενισχύεται η αποτε-
λεσµατικότητα της χρήσης των δεδοµένων PNR, µε την
εξασφάλιση της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας µε
βάσεις δεδοµένων και του διασταυρούµενου ελέγχου
που δύναται να οδηγήσει σε συσχετίσεις πληροφοριών ή
εντοπισµό άλλων ουσιωδών συνδέσεων µεταξύ πληρο-
φοριών που σχετίζονται µε πρόσωπα ύποπτα για διάπρα-
ξη ή συµµετοχή σε αξιόποινη πράξη ή τα οποία έχουν
καταδικασθεί για τη διάπραξη µιας τέτοιας αξιόποινης
πράξης, καθώς και πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν
πραγµατικές ενδείξεις ή εύλογοι λόγοι για να πιστεύεται
ότι πρόκειται να διαπράξουν αξιόποινες πράξεις. Η αντι-
παραβολή και οι συσχετίσεις ή άλλες ουσιώδεις συνδέ-
σεις είναι αναγκαίες για την αποτελεσµατική πρόληψη,
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τροµοκρατικών και σο-
βαρών εγκληµάτων και την κατ' αυτό τον τρόπο ενίσχυ-
ση της εσωτερικής ασφάλειας, µε στόχο τη συγκέντρω-
ση αποδεικτικών στοιχείων και, κατά περίπτωση, την ε-
ξεύρεση συνεργών και την εξάρθρωση εγκληµατικών κυ-
κλωµάτων. Παράλληλα, η επεξεργασία σύµφωνα µε προ-
καθορισµένα κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν στην
τροµοκρατία και στα σοβαρά εγκλήµατα, όπου η χρήση
τέτοιων κριτηρίων έχει νόηµα, περιορίζει την επεξεργα-
σία στο απολύτως αναγκαίο. 
Η παράγραφος 4 ρυθµίζει το εύρος εφαρµογής και τις

δικλείδες ασφαλείας των προκαθορισµένων κριτηρίων α-
ξιολόγησης, µε γνώµονα την απόλυτη αποφυγή διακρί-
σεων. Τα προκαθορισµένα κριτήρια που καθορίζονται α-
πό την ΜΣΕ είναι στοχοθετηµένα, αναλογικά και ειδικά,
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για την αξιολόγηση των επιβατών, σε συνάρτηση µε
τους σκοπούς της οδηγίας, επανεξετάζονται τακτικά σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές, και δεν βασίζονται
ποτέ σε ειδικές κατηγορίες δεδοµένων προσωπικού χα-
ρακτήρα (έννοια µνηµονευόµενη στο άρθρο 10 της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/680, ΕΕ L119 της 4.5.2016, σελ. 109), ρη-
τά αναφερόµενων στη διάταξη του σχεδίου νόµου. Έτσι,
δια των τιθέµενων κριτηρίων διασφαλίζεται ισορροπία α-
νάµεσα στην αξίωση της Πολιτείας για πρόληψη, ανί-
χνευση, διερεύνηση και δίωξη τροµοκρατικών ή σοβα-
ρών εγκληµάτων, µε στόχο την ενίσχυση της εσωτερι-
κής ασφάλειας της Ένωσης και στη διαφύλαξη των θε-
µελιωδών δικαιωµάτων των προσώπων, ιδίως των δικαι-
ωµάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα.
Η παράγραφος 5 επιβάλλει τον µεµονωµένο και µε µη

αυτοµατοποιηµένα µέσα έλεγχο κάθε θετικού αποτελέ-
σµατος αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας δεδοµένων
PNR, ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσον είναι απαραίτητη
η παρέµβαση της αρµόδιας αρχής. Με την ρύθµιση αυτή
διασφαλίζεται πλήρως ο σεβασµός του δικαιώµατος
προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
του δικαιώµατος στη µη διακριτική µεταχείριση, όπως
κατοχυρώνονται στις συνθήκες και τις συµβάσεις που ι-
σχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στην παράγραφο 6 ρυθµίζεται, σε συνάρτηση µε την

προηγούµενη παράγραφο, η υποχρέωση της ΜΣΕ για
διαβίβαση των δεδοµένων PNR των προσώπων που έ-
χουν ταυτοποιηθεί, ύστερα από αξιολόγηση ή τα αποτε-
λέσµατα επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών, για πε-
ραιτέρω εξέταση στις αρµόδιες αρχές του άρθρου 9, µό-
νο έπειτα από µεµονωµένη επανεξέταση µε µη αυτοµα-
τοποιηµένα µέσα. 
Στην παράγραφο 7 προσδιορίζεται ότι η διατήρηση, ε-

πεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων PNR από τη
ΜΣΕ πραγµατοποιείται αποκλειστικά σε ασφαλή χώρο
αυτής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα και η πλη-
ρότητα της επεξεργασίας και να ικανοποιούνται, ήδη α-
πό το στάδιο του σχεδιασµού (security by design), όλα τα
αναγκαία φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από
τυχαία ή παράνοµη καταστροφή, απώλεια, απαγορευµέ-
νη δηµοσιοποίηση, αλλοίωση και παράνοµη πρόσβαση ή
επεξεργασία κάθε άλλης µορφής, σύµφωνα µε την εθνι-
κή και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Πέραν των ανωτέρω, η ε-
πεξεργασία δεδοµένων PNR υπακούει στις γενικές αρ-
χές προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (ό-
πως, θεµιτή και σύννοµη επεξεργασία, συλλογή για κα-
θορισµένους, ρητούς και νόµιµους σκοπούς και µη υπο-
βολή σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασυµβίβα-
στο προς τους σκοπούς αυτούς, καταλληλότητα, συνά-
φεια και περιορισµός της επεξεργασίας αυτών σε ό,τι εί-
ναι αναγκαίο για τους σκοπούς αυτής, ακρίβεια και επι-
καιροποίηση των δεδοµένων και πρόβλεψη υποχρέω-
σης, σε περίπτωση ανακρίβειας, διαγραφής ή διόρθωσης
αυτών και διατήρησης σε µορφή που επιτρέπει ταυτοποί-
ηση του υποκειµένου των δεδοµένων για διάστηµα και
εγγύηση της ασφάλειάς τους).
Με την παράγραφο 8, κατά παραποµπή στα ισχύοντα

σε επίπεδο ΕΕ, διασφαλίζεται το δικαίωµα προστασίας

των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωµα
στη µη διακριτική µεταχείριση, δεδοµένου ότι απαγορεύ-
εται ρητά να λαµβάνονται αποφάσεις µε δυσµενείς συ-
νέπειες, για συγκεκριµένα πρόσωπα ή που θίγουν σοβα-
ρά τα πρόσωπα αυτά, όπως η άρνηση εισόδου στους πο-
λίτες της Ένωσης και στα µέλη των οικογενειών τους, οι
οποίοι έχουν δικαίωµα να κυκλοφορούν και να διαµέ-
νουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών-µελών. 
Παράλληλα, ρυθµίζεται η σχέση των συνεπειών των α-

ξιολογήσεων επιβατών σε πτήσεις µεταξύ της Ελλάδος
και άλλων κρατών-µελών, µε την υπαγωγή στις προβλέ-
ψεις του κώδικα της Ένωσης σχετικά µε το καθεστώς
διέλευσης προσώπων από τα σύνορα αυτής (κώδικας συ-
νόρων Σένγκεν), ώστε οι συνέπειες αυτές να είναι σύµ-
φωνες µε τις προβλέψεις του κώδικα αυτού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PNR

Άρθρο 9 
Αρµόδιες αρχές

(Άρθρο 7 της Οδηγίας)

Με το άρθρο 9 καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές της
χώρας που µπορούν να ζητούν ή να λαµβάνουν δεδοµέ-
να PNR ή το αποτέλεσµα της επεξεργασίας των δεδοµέ-
νων αυτών από την ΜΣΕ, καθώς και ο σκοπός για τον ο-
ποίο µπορούν να τα ζητούν-λαµβάνουν, η υποχρέωση
κοινοποίησης καταλόγου των αρχών αυτών, ως και κάθε
σχετικής τροποποίησής του, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
η δυνατότητα δευτερογενούς επεξεργασίας των δεδο-
µένων PNR και των αποτελεσµάτων της επεξεργασίας
τους, υπό προϋποθέσεις, από τις αρµόδιες αρχές και η α-
παγόρευση λήψης απόφασης που έχει δυσµενείς νοµι-
κές συνέπειες για συγκεκριµένο πρόσωπο ή που το θίγει
σηµαντικά, µε µόνο κριτήριο το αποτέλεσµα της αυτοµα-
τοποιηµένης επεξεργασίας δεδοµένων PNR.
Στην παράγραφο 1 προσδιορίζονται περιοριστικά, µε

γνώµονα το ειδικότερο αντικείµενο της αποστολής τους
και τις αρµοδιότητές τους στην πρόληψη, ανίχνευση,
διερεύνηση και δίωξη τροµοκρατικών και σοβαρών ε-
γκληµάτων, µε βάση τις αρχές τις αναγκαιότητας και α-
ναλογικότητας, ως προς την αποτελεσµατική εκπλήρω-
ση της αποστολής τους, ως αρµόδιες αρχές να ζητούν ή
να λαµβάνουν δεδοµένα PNR ή το αποτέλεσµα της επε-
ξεργασίας των δεδοµένων αυτών από την ΜΣΕ, οι υπη-
ρεσίες των αρχών επιβολής του νόµου, η Εθνική Υπηρε-
σία Πληροφοριών, οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές
και η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων
από Εγκληµατικές Δραστηριότητες, της Χρηµατοδότη-
σης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περι-
ουσιακής Κατάστασης. Με άλλα λόγια εξειδικεύονται οι
αρχές επιβολής του νόµου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περίπτωση α΄ του άρθρου 2 του π.δ. 135/2013, µε
το οποίο ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Απόφαση -
Πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ. Πρόκειται για την Ελληνική Α-
στυνοµία, το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το
Πυροσβεστικό Σώµα, το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Ε-
γκλήµατος και τις Τελωνειακές Αρχές, που έχουν δηλω-
θεί από τη χώρα µας στη Γενική Γραµµατεία του Συµβου-
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λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχρόνως προβλέπεται
ότι, αρχή επιβολής του νόµου νοείται και κάθε άλλη αρ-
χή στην οποία ανατίθεται ο εντοπισµός, η πρόληψη και η
διερεύνηση αξιόποινων πράξεων, όπως αυτές προσδιο-
ρίζονται στην περίπτωση ε΄του άρθρου 2 του π.δ.
135/2013, προκειµένου να καλυφθούν περιπτώσεις ειδι-
κότερης αρµοδιότητας έρευνας και δίωξης. 
Με τις παραπάνω ρυθµίσεις προσδιορίζονται οι αρµό-

διες αρχές, σε συνάρτηση µε τις προβλέψεις της Οδη-
γίας (ιδίως άρθρα 9 και 11) και µε το π.δ. 135/2013. Κατά
αυτόν τον τρόπο ορίζονται ως αρµόδιες αρχές για τις α-
νάγκες του παρόντος νόµου, εκείνες που σύµφωνα µε
το ως άνω προεδρικό διάταγµα έχουν δικαίωµα να α-
νταλλάσσουν πληροφορίες και στοιχεία κατά τη διερεύ-
νηση ενός εγκλήµατος ή κατά την επιχείρηση συλλογής
πληροφοριών και στοιχείων σχετικά µε το έγκληµα αυτό. 
Στην παράγραφο 2 καθορίζεται ότι το Υπουργείο Προ-

στασίας του Πολίτη κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή επικαιροποιηµένο κατάλογο των αρµοδίων αρχών,
προκειµένου αυτός να τηρείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο και να διευκολύνεται µε τον τρόπο αυτό η συ-
νεργασία των ΜΣΕ ή των αρµοδίων εθνικών αρχών. 
Στην παράγραφο 3 ρυθµίζεται η δυνατότητα των αρµο-

δίων αρχών του παρόντος νόµου να επεξεργάζονται πε-
ραιτέρω τα δεδοµένα PNR, καθώς και τα αποτελέσµατα
της επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών, που λαµβά-
νουν από τη ΜΣΕ, αποκλειστικά και µόνο για ανάλογους
µε την αρχική επεξεργασία, συγκεκριµένους σκοπούς
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης τροµο-
κρατικών πράξεων ή σοβαρών εγκληµάτων. Με αυτή τη
ρύθµιση καλύπτονται περιπτώσεις που η περαιτέρω -
δευτερογενής επεξεργασία είναι αναγκαία και αναλογι-
κή για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη άλ-
λων τροµοκρατικών πράξεων ή σοβαρών εγκληµάτων, α-
πό την αρχική επεξεργασία ή τη συσχέτιση ή διασύνδε-
ση µε δεδοµένα ή στοιχεία που ανακύπτουν µεταγενέ-
στερα, ιδίως λαµβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του χαρα-
κτήρα των δεδοµένων PNR και των χρήσεών τους, είναι
πρόσφορα για περαιτέρω ανάλυση και χρήση, είτε στο
στάδιο της συλλογής πληροφοριών είτε στο στάδιο διε-
ρεύνησης εγκληµάτων. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα
στις αρµόδιες αρχές, µετά το πέρας της παραπάνω επε-
ξεργασίας, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση
άλλων εγκληµάτων αρµοδιότητάς τους, να χρησιµοποι-
ούν, να λαµβάνουν υπόψη ή να επεξεργάζονται περαιτέ-
ρω τα παραπάνω στοιχεία. 
Η παράγραφος 4 απαγορεύει ρητά στις αρµόδιες αρ-

χές τη λήψη οποιασδήποτε αυτοµατοποιηµένης ατοµι-
κής απόφασης, δηλαδή απόφασης που να έχει δυσµε-
νείς νοµικές συνέπειες για συγκεκριµένο πρόσωπο ή να
το θίγει σηµαντικά, µε µοναδικό κριτήριο το αποτέλεσµα
της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας των δεδοµένων
PNR, αξιώνοντας έτσι από τις αρµόδιες αρχές τον επι-
πλέον έλεγχο µεµονωµένα µε µη αυτοµατοποιηµένα µέ-
σα, προκειµένου να αποφεύγονται ανακριβή αποτελέ-
σµατα. Σε κάθε περίπτωση, για τη λήψη τέτοιας απόφα-
σης από τις αρµόδιες αρχές προβλέπεται ρητά ότι, δεν
λαµβάνονται υπόψη ειδικές κατηγορίες δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα (έννοια µνηµονευόµενη στο άρθρο

10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, ΕΕ L119 της 4.5.2016,
σελ. 109), ρητά αναφερόµενες στη διάταξη του σχεδίου
νόµου.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Αεροµεταφορέων όσον αφορά 

τις διαβιβάσεις δεδοµένων
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)

Το άρθρο αυτό ρυθµίζει τα επιµέρους ζητήµατα της υ-
ποχρέωσης των αεροµεταφορέων να διαβιβάζουν δεδο-
µένα PNR στη ΜΣΕ. Συγκεκριµένα, ρυθµίζονται, σε συµ-
φωνία µε τις διατάξεις της Οδηγίας και της Εκτελεστι-
κής Απόφασης της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/759 (ΕΕ L 113
της 29.4.2017 σελ. 48-51),τα ακόλουθα ζητήµατα: ποια
δεδοµένα από αυτά που απαριθµούνται στο άρθρο 4 υ-
ποχρεούνται να διαβιβάζουν οι αεροµεταφορείς, µε ποια
µέθοδο («προώθησης»), σε ποια µορφή (µορφότυπο δε-
δοµένων και κοινό πρωτόκολλο), σε ποιο χρονικό σηµείο
της διαδικασίας προετοιµασίας της πτήσης.
Στην παράγραφο 2 θεσµοθετείται υποχρέωση των αε-

ροµεταφορέων να διαβιβάζουν µε την ίδια µέθοδο, όπως
επί δεδοµένων PNR, στην ΜΣΕ τυχόν εκ των προτέρων
συλλεχθέντα, αλλά µη διατηρούµενα στην ίδια τεχνική
µορφή, δεδοµένα API.
Στην παράγραφο 3 ορίζονται ειδικά τα χρονικά περι-

θώρια στα οποία µε ηλεκτρονικά µέσα οι αεροµεταφο-
ρείς διαβιβάζουν τα δεδοµένα PNR, είτε πριν τον προ-
γραµµατισµένο χρόνο αναχώρησης της πτήσης, είτε µε-
τά το κλείσιµο αυτής. Εξαίρεση στα περιθώρια αυτά προ-
βλέπεται στην παράγραφο 5, όπου θεσµοθετείται η δια-
βίβαση και σε άλλες χρονικές στιγµές, εφόσον συντρέ-
χουν οι αναφερόµενες σε αυτή εξαιρετικές περιστάσεις.
Επίσης, ορίζονται (παρ. 4) δύο (2) περιπτώσεις κατά

τις οποίες ένας αεροµεταφορέας εξαιρείται από την υ-
ποχρέωση διαβίβασης δεδοµένων PNR µε τους συγκε-
κριµένους µορφότυπους και τα συγκεκριµένα κοινά πρω-
τόκολλα, ήτοι η περίπτωση τεχνικής βλάβης στα ηλε-
κτρονικά µέσα –µε ευθύνη απόδειξης του αεροµεταφο-
ρέα- και η περίπτωση αεροµεταφορέα που εκτελεί πτή-
σεις χωρίς συγκεκριµένο και δηµοσιευµένο πρόγραµµα
και δεν διαθέτει την αναγκαία υποδοµή υποστήριξης συ-
γκεκριµένων µορφότυπων (βλ. πτήσεις αεροταξί).

Άρθρο 11
Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών-µελών

(Άρθρο 9 της Οδηγίας)

Κατά το άρθρο αυτό, η ΜΣΕ (βλ. αντίστοιχα το άρθρο 9
παρ. 1 της Οδηγίας) διαβιβάζει, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8, στις
ΜΣΕ των άλλων κρατών-µελών το συντοµότερο δυνατό
όλα τα συναφή και αναγκαία δεδοµένα PNR (ή το αποτέ-
λεσµα της επεξεργασίας τους) προσώπων που έχουν
ταυτοποιηθεί µέσω αντιπαραβολής των δεδοµένων PNR
µε υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων, σχετικές µε τους
σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και
δίωξης τροµοκρατικών πράξεων και σοβαρών εγκληµά-
των, συµπεριλαµβανοµένων των βάσεων δεδοµένων για
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πρόσωπα ή αντικείµενα που αναζητούνται ή για τα οποία
υπάρχει σχετική καταχώριση.
Στην παράγραφο 2 ρυθµίζεται η περίπτωση, όπου η

ΜΣΕ µε αίτησή της µπορεί να ζητήσει από τη ΜΣΕ άλλου
κράτους-µέλους δεδοµένα PNR, εφόσον αυτά δεν έ-
χουν ακόµα αποπροσωποποιηθεί µέσω κάλυψης δεδοµέ-
νων (παράγραφος 2 του άρθρου 14), καθώς και το απο-
τέλεσµα της επεξεργασίας που πιθανόν έχει πραγµατο-
ποιηθεί σε αυτά (περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 8). Τις πληροφορίες που λαµβάνει η ΜΣΕ τις δια-
βιβάζει στις αρχές του άρθρου 9 µε συγκεκριµένη διαδι-
κασία, ενώ σύµφωνα µε ρητή πρόβλεψη παρέχεται η δυ-
νατότητα η αίτηση να αφορά δεδοµένα PNR και άλλων
χρονικών στιγµών (πλην εκείνων του άρθρου 10 παρά-
γραφος 3), εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις
και για προβλεπόµενους στη διάταξη σκοπούς. Η αντί-
στροφη διαδικασία µε την οποία χορηγούνται στοιχεία
από την ΜΣΕ σε ΜΣΕ άλλων κρατών-µελών, προβλέπε-
ται υπό αντίστοιχους όρους στην παράγραφο 3.
Η απευθείας διαβίβαση δεδοµένων PNR στις αρµόδιες

αρχές άλλου κράτους-µέλους επιτρέπεται, κατά την πα-
ράγραφο 4, µόνο όταν απαιτείται σε περιπτώσεις έκτα-
κτης ανάγκης και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται
στην παράγραφο 3. Αντίστοιχα, οι αρµόδιες Εθνικές Αρ-
χές του άρθρου 9, µπορούν απευθείας να ζητούν δεδο-
µένα PNR από τις ΜΣΕ άλλων κρατών-µελών σε περι-
πτώσεις έκτακτης ανάγκης, σύµφωνα µε την παράγραφο
5 και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε
αυτή.
Σε κάθε περίπτωση που ζητούνται, είτε από την εθνική

ΜΣΕ ή τις Αµόδιες Αρχές του άρθρου 9, δεδοµένα PNR
από άλλα κράτη-µέλη οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να εί-
ναι πλήρως αιτιολογηµένες. Η αιτιολόγηση θεµελιώνε-
ται σε οποιοδήποτε µεµονωµένο στοιχείο δεδοµένων ή
σε συνδυασµό τέτοιων στοιχείων, που κρίνονται απαραί-
τητα σε µια συγκεκριµένη υπόθεση πρόληψης, ανίχνευ-
σης, διερεύνησης ή δίωξης, τροµοκρατικών ή σοβαρών
εγκληµάτων. Αντίστοιχα, για να διαβιβάσει η ΜΣΕ δεδο-
µένα PNR σε άλλα κράτη-µέλη πρέπει η αίτηση αυτών
να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις.
Στην περίπτωση που τα δεδοµένα PNR έχουν αποπρο-

σωποιηθεί µέσω κάλυψης (σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του άρθρου 14), η ΜΣΕ γνωστοποιεί τα πλήρη δεδοµέ-
να µόνον εφόσον εκτιµάται εύλογα ότι είναι αναγκαίο
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρο-
µοκρατικών πράξεων ή σοβαρών εγκληµάτων και εξου-
σιοδοτηθεί από Δικαστική Αρχή ή Εισαγγελική Αρχή (πα-
ράγραφος 7). 
Τέλος, κατά την παρ. 8 η ανταλλαγή πληροφοριών γί-

νεται αµελλητί, µε τη χρήση των υφιστάµενων διαύλων
συνεργασίας και σε γλώσσα που χρησιµοποιείται για το
δίαυλο αυτό και αφορά στις χρονικές στιγµές της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 10. Στις περιπτώσεις έκτακτης α-
νάγκης, η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται µέσω του
σηµείου επαφής που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τη
ΜΣΕ. Τα στοιχεία του σηµείου επαφής και οποιαδήποτε
αλλαγή σε αυτά γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή.

Άρθρο 12
Προϋποθέσεις πρόσβασης της Ευρωπαϊκής 

Αστυνοµικής Υπηρεσίας(Europol) σε δεδοµένα PNR
(Άρθρο 10 της Οδηγίας)

Η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (Europol), εντός
των ορίων των αρµοδιοτήτων της και για την εκτέλεση
των καθηκόντων της, µπορεί να ζητήσει δεδοµένα PNR
ή το αποτέλεσµα της επεξεργασίας αυτών από την ΜΣΕ.
Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών µε τα δεδοµένα
PNR µεταξύ της ΜΣΕ και της Europol θα πραγµατοποιεί-
ται µέσω της ασφαλούς εφαρµογής ανταλλαγής πληρο-
φοριών (SIENA) της Europol, σύµφωνα µε τον Κανονι-
σµό (ΕΕ) 794/2016 (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σελ. 53-
114). Η γλώσσα που χρησιµοποιείται στην αίτηση και κα-
τά την ανταλλαγή πληροφοριών είναι εκείνη που χρησι-
µοποιείται για το δίαυλο SIENA.
Η ως άνω ανταλλαγή πληροφοριών µπορεί να πραγµα-

τοποιηθεί κατόπιν πλήρως αιτιολογηµένης ηλεκτρονικής
αίτησης της Europol στη ΜΣΕ, µέσω της Εθνικής Μονά-
δας Europol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνοµικής Συ-
νεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας. Η α-
νταλλαγή αυτή πραγµατοποιείται µε σκοπό την υποστή-
ριξη και την ενίσχυση της δράσης των κρατών-µελών για
την πρόληψη, ανίχνευση ή διερεύνηση ενός συγκεκριµέ-
νου τροµοκρατικού ή σοβαρού εγκλήµατος, εφόσον το
συγκεκριµένο έγκληµα εµπίπτει στην αρµοδιότητα της
Europol. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τους λόγους για
τους οποίους η Europol θεωρεί ότι η διαβίβαση δεδοµέ-
νων PNR ή των αποτελεσµάτων της επεξεργασίας δεδο-
µένων PNR συµβάλει σηµαντικά στην πρόληψη, ανί-
χνευση ή διερεύνηση της σχετικής αξιόποινης πράξης.

Άρθρο 13
Διαβίβαση δεδοµένων σε τρίτες χώρες

(Άρθρα 11της Οδηγίας)

Με το άρθρο 13 του σχεδίου νόµου αποτυπώνονται
στην εθνική µας νοµοθεσία οι προβλέψεις του άρθρου
της Οδηγίας και ρυθµίζεται η διαβίβαση δεδοµένων PNR
και του αποτελέσµατος αυτών που αποθηκεύτηκαν από
τη ΜΣΕ, σε τρίτες χώρες, καθόσον η ανταλλαγή µε τις
ΜΣΕ ή τις Αρµόδιες Αρχές άλλων κρατών-µελών ρυθµί-
ζεται στα άρθρα 11 και 12 του σχεδίου αντίστοιχα. Αναλυ-
τικότερα, στην παράγραφο 1 προβλέπεται η διαβίβαση µό-
νο για συγκεκριµένη περίπτωση και όχι γενικά και εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά συγκεκριµένες ρητά προβλεπόµε-
νες προϋποθέσεις. 
Επί της πρώτης εκ των προϋποθέσεων της παραγράφου

1 επισηµαίνεται ότι αυτή αφορά στη συνδροµή των προϋ-
ποθέσεων του άρθρου 13 της απόφασης - πλαίσιο
2008/977/ΔΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 350 της 30.12.2008,
σελ. 60-71) ή των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων που ι-
σχύουν για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της
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αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υ-
ποθέσεις. Η επιλογή αυτή γίνεται διότι µέχρι σήµερα η ε-
θνική µας νοµοθεσία δεν έχει προσαρµοστεί µε την προ-
αναφερθείσα απόφαση - πλαίσιο, ενώ από την 6η Μαΐου
2018 αυτή θα αντικατασταθεί από την Οδηγία (ΕΕ)
2016/680 (EEL 119 της 4.5.2016, σελ.89-131) για την ο-
ποία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ενσωµάτωσης.
Μετά την ενσωµάτωση της Οδηγίας θα υφίστανται σχε-
τικές διατάξεις στην εθνική νοµοθεσία και δεν θα συ-
ντρέχει ανάγκη εφαρµογής του άρθρου 13 της απόφα-
σης - πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ, το οποίο σε µεγάλο βαθµό
κατά περιεχόµενο αντιστοιχεί στο άρθρο 11 της Οδηγίας
που ενσωµατώνεται µε το παρόν άρθρο του σχεδίου νό-
µου. Για τους ίδιους λόγους γίνεται παραποµπή στο συ-
γκεκριµένο άρθρο της απόφασης - πλαίσιο και στην πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 13 του σχεδίου.
Περαιτέρω στην παράγραφο 2 ρυθµίζεται η διαβίβαση

δεδοµένων PNR σε τρίτη χώρα χωρίς την έγκριση του
κράτους-µέλους από το οποίο ελήφθησαν τα εν λόγω
δεδοµένα, ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις για την πραγµα-
τοποίηση της εξαιρετικής αυτής διαβίβασης η οποία διε-
νεργείται κατά παρέκκλιση του άρθρου 13 παρ. 2 της α-
πόφασης - πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ. Σε κάθε περίπτωση α-
παραίτητη είναι η ενηµέρωση του αρµοδίου για την πα-
ροχή έγκρισης κράτους-µέλους, το οποίο διατηρεί το δι-
καίωµα διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου της διαβί-
βασης. 
Στις παραγράφους 3 και 4 προβλέπεται ότι οι διαβιβά-

σεις σε τρίτες χώρες πρέπει να γίνεται µε την τήρηση
των διατάξεων του σχεδίου και µόνο όταν διασφαλίζεται
ότι ο σκοπός της χρήσης τους από τους παραλήπτες συ-
νάδει µε αυτές. Σε κάθε περίπτωση η Αρµόδια Αρχή που
διαβιβάζει δεδοµένα σε τρίτη χώρα, ενηµερώνει σχετικά
τον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων της ΜΣΕ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 14
Περίοδος διατήρησης και αποπροσωποποίηση 

των δεδοµένων
(Άρθρο 12 της Οδηγίας) 

Με το άρθρο αυτό, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
άρθρου 12 της Οδηγίας, θεσπίζεται µέγιστη χρονική πε-
ρίοδος πέντε (5) ετών, µέχρι τη λήξη της οποίας η ΜΣΕ
µπορεί να διατηρεί τα δεδοµένα PNR που διαβιβάζουν
σε αυτή οι αεροµεταφορείς (περίοδος διατήρησης) και
µετά την πάροδο της οποίας, τα δεδοµένα καταστρέφο-
νται, εκτός αν έχουν διαβιβαστεί σε Αρµόδια Αρχή στο
πλαίσιο έρευνας. Διευκρινίζεται ότι µετά την πάροδο ε-
ξαµήνου από τη διαβίβαση στη ΜΣΕ τα δεδοµένα απο-
προσωποποιούνται, µε την κάλυψη συγκεκριµένων στοι-
χείων και µπορούν να αποκατασταθούν ονοµαστικά υπό
συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Η διάρκεια της περιόδου διατήρησης των δεδοµένων

PNR καθορίστηκε από τον Ευρωπαίο νοµοθέτη, καθόσον
κρίθηκε ότι είναι αναγκαία και ανάλογη προς τους σκο-
πούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίω-

ξης τροµοκρατικών και σοβαρών εγκληµάτων, αφού τα
δεδοµένα PNR είναι απαραίτητο να διατηρούνται για αρ-
κετό χρονικό διάστηµα, λόγω του χαρακτήρα και των
χρήσεών τους, ώστε να µπορούν να αναλυθούν και να
χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο ερευνών (σηµείο 25 προ-
οιµίου Οδηγίας). Μάλιστα, θεωρείται ότι η διάρκεια αυτή
καθορίζει και το εύρος του πεδίου εφαρµογής της Οδη-
γίας, το οποίο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιο-
ρισµένο (σηµείο 37 προοιµίου Οδηγίας).
Μετά την αρχική περίοδο διατήρησης (εξάµηνο από τη

διαβίβαση), τα δεδοµένα PNR, καθίστανται ανώνυµα µε
την απόκρυψη στοιχείων τους, προκειµένου να αποφεύ-
γεται η δυσανάλογη χρήση τους. Η πρόσβαση στα πλήρη
δεδοµένα PNR που εξασφαλίζει την άµεση ταυτοποίηση
του υποκειµένου των δεδοµένων, επιτρέπεται µόνον υπό
πολύ αυστηρούς και περιοριστικούς όρους, µετά την πά-
ροδο της αρχικής αυτής περιόδου, προκειµένου να δια-
σφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των δε-
δοµένων. 
Συγκεκριµένα, στην παράγραφο 1 ορίζεται ως περίο-

δος διατήρησης των δεδοµένων στη βάση της ΜΣΕ η πε-
νταετία από τη διαβίβασή τους, ωστόσο, έξι (6) µήνες
µετά από τη διαβίβαση προβλέπεται αποπροσωποποίηση
των δεδοµένων (παράγραφος 2). Η αποπροσωποποίηση
γίνεται µε την κάλυψη όλων των ρητά µνηµονευόµενων
στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού στοιχείων, τα ο-
ποία χρησιµεύουν στην άµεση ταυτοποίηση του επιβάτη.
Στην παράγραφο 3 ρυθµίζεται η άρση της αποπροσω-

ποποίησης και η αποκατάσταση των δεδοµένων στην
πλήρη αρχική τους µορφή, εφόσον πληρούνται συγκε-
κριµένες προϋποθέσεις και εγκριθεί αυτή από την κατά
περίπτωση Αρµόδια Δικαστική/Εισαγγελική Αρχή. 
Στην παράγραφο 4 ρυθµίζεται η κατ’ εξαίρεση διατή-

ρηση δεδοµένων PNR, µετά την πενταετία, συγκεκριµέ-
νης υπόθεσης, µόνο για την περίπτωση που αυτά διαβι-
βάσθηκαν και χρησιµοποιούνται από Αρµόδια Αρχή στο
πλαίσιο έρευνας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρά-
γραφο αυτή. 
Τέλος, στην παράγραφο 5 καθορίζονται τα χρονικά

διαστήµατα διατήρησης από τη ΜΣΕ των αποτελεσµά-
των επεξεργασίας των δεδοµένων PNR είτε για προς ε-
νηµέρωση των αρµοδίων αρχών είτε προς αποφυγή µελ-
λοντικών ανακριβών αποτελεσµάτων.

Άρθρο 15
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

(Άρθρο 13 της Οδηγίας)

Με τις προβλέψεις του άρθρου αυτού εξασφαλίζεται,
µέσω της εφαρµογής υψηλών προτύπων σύµφωνων µε
τις προβλέψεις ευρωπαϊκών Συνθηκών (βλ. Χάρτη των
Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Σύµβαση για την προστασία του ατόµου από την αυτοµα-
τοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χα-
ρακτήρα (αριθ. 108) και Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την
προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θε-
µελιωδών ελευθεριών), υψηλό επίπεδο προστασίας των
δεδοµένων που έχει καθοριστική σηµασία για την αποτε-
λεσµατική συνεργασία των Δικαστικών Αρχών σε ποινι-
κές υποθέσεις και την αστυνοµική συνεργασία. Ειδικότε-
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ρα, το άρθρο αυτό θεσπίζει τα δικαιώµατα των επιβατών
(πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισµού, α-
ποζηµίωσης και δικαστικής προστασίας), τα δεδοµένα
των οποίων αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας στο
πλαίσιο του παρόντος νόµου και προβλέπει την απόλυτη
απαγόρευση επεξεργασίας των ευαίσθητων δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Στην παράγραφο 1 ρυθµίζονται νοµοθετικά τα δικαιώ-

µατα του επιβάτη - υποκειµένου δεδοµένων PNR, ενώ
στην παράγραφο 2 θεσπίζεται η υποχρέωση της ΜΣΕ να
εφαρµόζει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα
και διαδικασίες, προκειµένου να διασφαλιστεί ο απόρρη-
τος χαρακτήρας της επεξεργασίας και το απαιτούµενο ε-
πίπεδο ασφάλειας.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ρητά ότι οι προβλεπό-

µενες υποχρεώσεις από άλλες διατάξεις, οι οποίες βα-
ρύνουν τους αεροµεταφορείς κατά την επεξεργασία δε-
δοµένων προσωπικού χαρακτήρα, εξακολουθούν να ι-
σχύουν. 
Στην παράγραφο 4 κατοχυρώνεται η απόλυτη απαγό-

ρευση της επεξεργασίας δεδοµένων PNR που εµπεριέ-
χουν ευαίσθητα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και α-
ποκαλύπτουν συγκεκριµένα στοιχεία, ρητά προβλεπόµε-
να στη διάταξη και θεσπίζεται η υποχρέωση άµεσης δια-
γραφής αυτών από τη ΜΣΕ, σε περίπτωση τέτοιας παρα-
λαβής. 
Στην παράγραφο 5 προβλέπεται υποχρέωση της ΜΣΕ

να διατηρεί τεκµηρίωση όλων των συστηµάτων και διαδι-
κασιών επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύνη της
και καθορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία αυτής, ενώ ταυ-
τόχρονα καθιερώνεται η υποχρέωση της ΜΣΕ να καθι-
στά αυτή διαθέσιµη στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Στην παράγραφ 6 καθιερώνεται υποχρέωση της ΜΣΕ

να διατηρεί για πέντε (5) έτη, τουλάχιστον αρχεία για
κάθε πράξη που αφορά τη συλλογή, αναζήτηση, άρση
της αποπροσωποποίησης, κοινοποίηση και διαγραφή δε-
δοµένων PNR. Επίσης καθορίζονται τα στοιχεία που πε-
ριλαµβάνουν τα αρχεία αυτά, οι σκοποί για τους οποίους
χρησιµοποιούνται, καθώς και η κατόπιν αιτήµατός της
παροχή πρόσβασης στα αρχεία αυτά στην Αρχή Προστα-
σίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Τέλος, στην παράγραφο 7 καθιερώνεται η υποχρέωση

της ΜΣΕ να γνωστοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, στην Αρ-
χή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και
στο υποκείµενο των δεδοµένων, κάθε παραβίαση των
προσωπικών δεδοµένων που ενέχει σοβαρό κίνδυνο για
την προστασία τους ή θίγει την ιδιωτικότητα του υποκει-
µένου.

Άρθρο 16
Κυρώσεις

(Άρθρο 14 της Οδηγίας) 

Με το άρθρο αυτό θεσπίζονται συγκεκριµένες κυρώ-
σεις µε σκοπό την απαρέγκλιτη εφαρµογή και τήρηση
των διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας µε την οποία εν-
σωµατώνεται η Οδηγία ΕΕ 2016/681. Η επιλογή των συ-
γκεκριµένων κυρώσεων βασίζεται: 
α) στις αρχές της αποτελεσµατικότητας, αναλογικότη-

τας και αποτροπής, 
β) στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Διεθνούς Οργανι-

σµού ICAO (Doc 9944, Guidelines on PNR Data) 
γ) στην εµπειρία επιβολής κυρώσεων σε αεροµεταφο-

ρείς σε θέµατα πεδίου «Διευκολύνσεων» σε εφαρµογή
σχετικών ενωσιακών διατάξεων (όπως Schengen
acquis).
Αναλυτικά, θεσπίζονται κυρώσεις µόνο σε βάρος των

αεροµεταφορέων, δεδοµένου ότι το πεδίο εφαρµογής
κατά την ενσωµάτωση της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο α-
φορά αποκλειστικά σε αυτούς. Οι κυρώσεις επιβάλλο-
νται µόνο για τις περιπτώσεις µη διαβίβασης ή µη σύµ-
φωνης µε τα προβλεπόµεναστα άρθρα 11 και 18 διαβίβα-
σης των δεδοµένων PNR από τους αεροµεταφορείς στη
ΜΣΕ, διότι ο έλεγχος ορθότητας των δεδοµένων PNR,
µε την εξαίρεση των API, αφορά σε µη αντικειµενικά ε-
λέγξιµα δεδοµένα (βλ. σχετικά και ICAODoc 9944, ση-
µείο 2.16.1, σελ. 2-7).
Με το άρθρο αυτό θεσπίζονται διοικητικές κυρώσεις υ-

πό τη µορφή διοικητικού – χρηµατικού προστίµου, καθό-
σον λόγω της προσωπικής ποινικής ευθύνης, σύµφωνα
µε το Σύνταγµα, δεν είναι ευχερής η επιβολή ποινικών
κυρώσεων σε νοµικά πρόσωπα (µορφή υπό την οποία εµ-
φανίζονται οι αεροµεταφορείς). Το ύψος των κυρώσεων
είναι αντίστοιχο µε εκείνου των κυρώσεων στην περί-
πτωση ευθύνης αεροµεταφορέων για τη µη ορθή εφαρ-
µογή διατάξεων κεκτηµένου Schengen (παρ. 3 του άρ-
θρου 30 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει σε εφαρµογή της
Οδηγίας 2001/51/ΕΚ), το οποίο είναι αποδεκτό από την
Επιτροπή Αξιολόγησης Schengen. Λαµβάνοντας υπόψη
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τοµέα των αεροµεταφορών
ως αγοράς, αλλά και τον αντίκτυπο της µη ασφαλούς
λειτουργίας αυτού στη δηµόσια ζωή, παρέχεται στην πα-
ράγραφο 2 η δυνατότητα, µε κοινή απόφαση των συναρ-
µοδίων Υπουργών, να αναπροσαρµόζεται το ύψο των κυ-
ρώσεων, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε
επικρατούσες συνθήκες.
Αρµόδια για την επιβολή των κυρώσεων ορίζεται η Αε-

ροπορική Αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο παρόν σχέδιο
νόµου, λόγω της ύπαρξης περιφερειακών κλιµακίων σε
όλους τους ελληνικούς αερολιµένες και καθιερωµένων
διαδικασιών επιβολής και είσπραξης οικονοµικών προ-
στίµων. 

Άρθρο 17
Εποπτική Αρχή

(Άρθρο 15της Οδηγίας)

Με το άρθρο αυτό, όπως απαιτεί το άρθρο 15 της Οδη-
γίας, ορίζεται ως Εθνική Εποπτική Αρχή, η Αρχή Προ-
στασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ρυθµί-
ζονται οι αρµοδιότητές της και οι εξουσίες της σε σχέση
µε την επεξεργασία δεδοµένων PNR δυνάµει του παρό-
ντος νόµου. 
Η Εθνική ΕποπτικήΑρχή, κατά το πρότυπο της απόφα-

σης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ είναι υπεύθυνη για την παρο-
χή συµβουλών και τον έλεγχο της εφαρµογής των δια-
τάξεων του παρόντος νόµου, για κάθε επεξεργασία δε-
δοµένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται σύµφωνα
µε αυτόν και εργάζεται για την προστασία των θεµελιω-
δών δικαιωµάτων σε σχέση µε την επεξεργασία αυτή
(παράγραφος 1).
Στην παράγραφο 2 περιλαµβάνονται οι αρµοδιότητές

της σχετικά µε την αποστολή που η προηγούµενη παρά-
γραφος της αναθέτει, οι οποίες συνίστανται είτε στο χει-
ρισµό και την έρευνα καταγγελιών από το υποκείµενο
των δεδοµένων και την ενηµέρωση αυτού για το αποτέ-
λεσµά της είτε στον έλεγχο της νοµιµότητας της επε-
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ξεργασίας δια της διεξαγωγής ερευνών και ελέγχων
(αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας).
Τέλος, στην παράγραφο 3 προβλέπεται η υποχρέωση

της Εποπτικής Αρχής για παροχή συµβουλών, κατόπιν
αιτήµατος, στο υποκείµενο των δεδοµένων σχετικά µε
την άσκηση των δικαιωµάτων του, τα οποία προβλέπο-
νται στις διατάξεις του νόµου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
Κοινά πρωτόκολλα και υποστηριζόµενοι 

µορφότυποι δεδοµένων
[Άρθρο 16 της Οδηγίας και άρθρο 1 και Παράρτηµα 
της υπ’ αριθ. 2017/759 Εκτελεστικής Απόφασης 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(EEL 113 της 29/04/2017, σελ.48-51)]

Με το άρθρο αυτό εναρµονίζεται το σχέδιο νόµου, τό-
σο µε τις προβλέψεις του άρθρου 16 της Οδηγίας όσο
και µε τις προβλέψεις της υπ’ αριθ. 2017/759 Εκτελεστι-
κής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EEL 113 της
29/04/2017, σελ.48-51), για την οποία επίσης υφίσταται
υποχρέωση λήψης µέτρων µεταφοράς στην εθνική νο-
µοθεσία. 
Ειδικότερα, µε το άρθρο αυτό καθορίζονται ο τρόπος

και τα χρησιµοποιούµενα από τους αεροµεταφορείς µέ-
σα για τη διαβίβαση στη ΜΣΕ δεδοµένων PNR, αλλά και
δεδοµένων API, εκ των προτέρων και χωριστά συλλεγό-
ντων, σε όλες τις περιπτώσεις και για όλους τους αερο-
µεταφορείς, ώστε να διασφαλίζεται το επιθυµητό επίπε-
δο ασφάλειας και η πλήρης συµµόρφωση µε την ευρω-
παϊκή νοµοθεσία για την προστασία δεδοµένων. 
Στην παράγραφο 1 αποτυπώνεται ο γενικός κανόνας,

σύµφωνα µε τον οποίο όλες οι διαβιβάσεις δεδοµένων
στη ΜΣΕ γίνονται ηλεκτρονικά µε τρόπο που παρέχει τις
κατάλληλες εγγυήσεις ασφάλειας και ορθότητας της ε-
πεξεργασίας. Κατ’ εξαίρεση, η διαβίβαση γίνεται µε ο-
ποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο, µόνο σε περίπτωση
τεχνικής βλάβης και υπό την προϋπόθεση τήρησης των
ρητά αναφερόµενων στη διάταξη προϋποθέσεων.
Στην παράγραφο 2 καθιερώνεται η υποχρέωση των αε-

ροµεταφορέων να χρησιµοποιούν κατά τη διαβίβαση στη
ΜΣΕ ένα από τους µορφότυπους δεδοµένων και τα πρω-
τόκολλα διαβίβασης που απαριθµούνται στο παράρτηµα
της παραγράφου 5 και το οποίο καθορίστηκε µε την προ-
αναφερθείσα Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής. Στο συγκεκριµένο µάλιστα παράρτηµα περι-
λαµβάνεται ειδικός µορφότυπος για τη διαβίβαση δεδο-
µένων API που διαβιβάστηκαν χωριστά από τα δεδοµένα
PNR για την ίδια πτήση. 
Στην παράγραφο 3 θεσπίζεται εξαίρεση από τους κα-

νόνες των δυο πρώτων παραγράφων, ώστε να δίνεται η
δυνατότητα σε αεροµεταφορείς που δεν εκτελούν πτή-
σεις εντός και εκτός ΕΕ, σύµφωνα µε συγκεκριµένο και
δηµοσιευµένο πρόγραµµα και δεν διαθέτουν την ανα-
γκαία υποδοµή για να υποστηρίξουν τους µορφότυπους
δεδοµένων και τα πρωτόκολλα διαβίβασης, να διαβιβά-
ζουν µε ασφαλή τρόπο τα δεδοµένα στη ΜΣΕ. 
Στην παράγραφο 4 κατοχυρώνεται ο κανόνας ότι τα

πρωτόκολλα διαβίβασης είναι κοινά για όλες τις διαβιβά-
σεις, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλειά τους, ενώ και
ο µορφότυπος των δεδοµένων πρέπει να είναι ένας από

τους υποστηριζόµενους, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα
δεδοµένα είναι αναγνώσιµα από όλους τους ενδιαφερό-
µενους. Στην ίδια παράγραφο θεσπίζεται η υποχρέωση
των αεροµεταφορέων να γνωστοποιούν στη ΜΣΕ το κοι-
νό πρωτόκολλο και το µορφότυπο δεδοµένων που προτί-
θενται να χρησιµοποιήσουν για τις διαβιβάσεις τους, από
τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα, αλλά και η υποχρέω-
ση της ΜΣΕ να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την υπο-
στήριξη των κοινών πρωτοκόλλων και µορφοτύπων δε-
δοµένων. 
Τέλος, στην παράγραφο 5 προβλέπεται ότι προσαρτά-

ται το παράρτηµα που περιλαµβάνεται στην υπ’ αριθµ.
2017/759 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στο σχέδιο νόµου και ότι αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος αυτού. 

Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος

Με το άρθρο 19 καθορίζεται η έναρξη της ισχύος του
σχεδίου νόµου και περιέχεται ρήτρα για τη δηµοσίευση
και την εκτέλεσή του. 

Αθήνα, 15 Νοεµβρίου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Όλ. Γεροβασίλη Μιχ. Καλογήρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Φ.- Φ. Κουβέλης

ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χρ. Σπίρτζης Γ. Χουλιαράκης
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Υποχρεώσεις αεροµεταφορέων σχετικά µε τα αρχεία
επιβατών - προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία
(ΕΕ) 2016/681 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η προσαρµογή της
νοµοθεσίας στην Οδηγία (EE) 2016/681 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 σχετικά µε τη χρήση των δεδοµένων που περιέχο-
νται στα ονοµαστικά αρχεία επιβατών (PNR) για την
πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τροµοκρατι-
κών και σοβαρών εγκληµάτων (EE L 119).

Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρµογής

(Άρθρα 1 και 2 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)

Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στη
διαβίβαση από τους αεροµεταφορείς των δεδοµένων
που περιέχονται στα ονοµαστικά αρχεία επιβατών (PNR-
passenger name record) πτήσεων εντός ή εκτός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες προσγειώνονται σε, ή
απογειώνονται από, ελληνικό έδαφος, καθώς και στην ε-
πεξεργασία, στη συλλογή, στη χρήση και διατήρηση, αλ-
λά και στην ανταλλαγή των δεδοµένων αυτών, µε τα υ-
πόλοιπα κράτη-µέλη. Η επεξεργασία των δεδοµένων
PNR που συλλέγονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, γίνεται µόνο για το σκοπό της πρόλη-
ψης, διερεύνησης και δίωξης τροµοκρατικών και σοβα-
ρών εγκληµάτων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
8.

Άρθρο 3
Ορισµοί 

(Άρθρο 3 της Οδηγίας)

Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ισχύουν οι εξής
ορισµοί:
α) «αεροµεταφορέας»: επιχείρηση αεροµεταφορών µε

ισχύουσα άδεια εκµετάλλευσης ή ισοδύναµο της τελευ-
ταίας που επιτρέπει την αεροπορική µεταφορά επιβατών,
β) «Αεροπορική Αρχή»: η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

του άρθρου 1 του ν. 4427/2016,
γ) «αποπροσωποποίηση µέσω κάλυψης των δεδοµέ-

νων»: η διαδικασία µε την οποία ορισµένα στοιχεία των
δεδοµένων, τα οποία θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν
στην άµεση ταυτοποίηση του υποκειµένου, καθίστανται
µη ορατά στους χρήστες,
δ) «επιβάτης»: κάθε πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων

των µετεπιβιβαζοµένων (transfer) και διερχοµένων
(transit) προσώπων µιας πτήσης, που µεταφέρεται ή πρό-
κειται να µεταφερθεί µε αεροσκάφος µε τη συγκατάθεση
του αεροµεταφορέα, η οποία εκφράζεται µε την καταχώ-
ριση του επιβάτη στον κατάλογο επιβατών. Στην έννοια
του επιβάτη δεν περιλαµβάνονται τα µέλη του πληρώµα-
τος της πτήσης που εκτελεί το αεροσκάφος,

ε) «Oνοµαστικό Αρχείο Επιβάτη» ή «Passenger Name
Record» (PNR): ταξιδιωτικός φάκελος κάθε επιβάτη, ο ο-
ποίος περιλαµβάνει τις απαραίτητες για την επεξεργα-
σία και τον έλεγχο των κρατήσεων πληροφορίες από
τους αεροµεταφορείς που πραγµατοποιούν την κράτηση
ή συµµετέχουν στη µεταφορά για κάθε ταξίδι για το ο-
ποίο γίνεται κράτηση από το ίδιο το άτοµο ή για λογα-
ριασµό του, ανεξάρτητα από το αν ο φάκελος περιλαµ-
βάνεται σε συστήµατα κράτησης ή συστήµατα ελέγχου
αναχωρήσεων που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο ε-
πιβατών, πριν επιβιβασθούν στο αεροπλάνο ή ισοδύναµα
συστήµατα µε τις ίδιες λειτουργίες,
στ) «µέθοδος προώθησης» («push method»): η µέθο-

δος µε την οποία οι αεροµεταφορείς διαβιβάζουν δεδο-
µένα PNR του άρθρου 5 στη βάση δεδοµένων της Μονά-
δας Στοιχείων Επιβατών,
ζ) «πτήση εκτός της ΕΕ»: κάθε τακτική ή µη τακτική

πτήση εκτελούµενη από αεροµεταφορέα που αναχωρεί
από τρίτη χώρα και προβλέπεται να προσγειωθεί στο έ-
δαφος κράτους-µέλους ή αναχωρεί από το έδαφος κρά-
τους-µέλους και προβλέπεται να προσγειωθεί σε τρίτη
χώρα, συµπεριλαµβανοµένων, σε αµφότερες τις περι-
πτώσεις πτήσεων µε τυχόν ενδιάµεσες στάσεις στο έδα-
φος κρατών-µελών ή τρίτων χωρών,
η) «πτήση εντός της ΕΕ»: κάθε τακτική ή µη τακτική

πτήση εκτελούµενη από αεροµεταφορέα, η οποία ανα-
χωρεί από το έδαφος κράτους-µέλους και προβλέπεται
να προσγειωθεί στο έδαφος ενός ή περισσοτέρων από
τα λοιπά κράτη-µέλη, χωρίς ενδιάµεσες στάσεις στο έ-
δαφος τρίτης χώρας,
θ) «σοβαρά εγκλήµατα»: οι αξιόποινες πράξεις που α-

ναφέρονται στο άρθρο 4, οι οποίες τιµωρούνται, σύµφω-
να µε το ελληνικό δίκαιο ή το δίκαιο κράτους-µέλους, µε
στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθε-
ρίας µέτρο ασφάλειας διάρκειας τουλάχιστον τριών (3)
ετών,
ι) «συστήµατα κράτησης»: το εσωτερικό σύστηµα του

αεροµεταφορέα, στο οποίο συγκεντρώνονται δεδοµένα
PNR για τη διεκπεραίωση των κρατήσεων,
ια) «τροµοκρατικά εγκλήµατα»: οι αξιόποινες πράξεις,

όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 187Α
ΠΚ (άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου
2002/475/ΔΕΥ),
ιβ) «δεδοµένα API» (Advance Passenger Information):

τα στοιχεία επιβατών που συλλέγονται από τους αερο-
µεταφορείς και διαβιβάζονται στις αρµόδιες εθνικές αρ-
χές, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο π.δ. 53/2008 (Α΄
84),
ιγ) «περίοδος»: το χρονικό διάστηµα είτε µεταξύ της

τελευταίας Κυριακής του Μαρτίου και του τελευταίου
Σαββάτου του Οκτωβρίου (θερινή περίοδος) είτε µεταξύ
της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου και του τελευ-
ταίου Σαββάτου του Μαρτίου (χειµερινή περίοδος) κάθε
έτους,
ιδ) «Μονάδα Στοιχείων Επιβατών»: η Υπηρεσία του άρ-

θρου 6. 

Άρθρο 4
Σοβαρά εγκλήµατα

(Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας)

Ως σοβαρά εγκλήµατα κατά την έννοια της περίπτω-
σης θ΄ του άρθρου 3, νοούνται οι εξής αξιόποινες πρά-
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ξεις, οι οποίες τιµωρούνται, σύµφωνα είτε µε τους ελλη-
νικούς ποινικούς νόµους, όταν τη χορήγηση δεδοµένων
αιτείται η ελληνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών ή οι αρ-
µόδιες αρχές του άρθρου 9, είτε µε το δίκαιο του κρά-
τους-µέλους που αιτείται τη χορήγηση δεδοµένων PNR,
µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ε-
λευθερίας µέτρο ασφάλειας, το ανώτατο όριο των οποί-
ων είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
β) εµπορία ανθρώπων και σωµατεµπορία,
γ) προσβολές κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εκ-

µετάλλευση της γενετήσιας ζωής ανηλίκων, πορνογρα-
φία ή πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων,
δ) παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων

ουσιών,
ε) παράνοµη εµπορία και διακίνηση όπλων, πυροµαχι-

κών και εκρηκτικών,
στ) δωροληψία ή δωροδοκία πολιτικών αξιωµατούχων,
υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών, 
ζ) απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου και των οι-

κονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η) νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστη-

ριότητες και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
θ) εγκλήµατα σχετικά µε το νόµισµα, συµπεριλαµβα-

νοµένου του ευρώ,
ι) ηλεκτρονικό έγκληµα και έγκληµα στον κυβερνοχώ-

ρο,
ια) εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος, συµπεριλαµ-

βανοµένου του παράνοµου εµπορίου απειλούµενων ζωι-
κών ειδών και του παράνοµου εµπορίου απειλούµενων
φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,
ιβ) διευκόλυνση της παράνοµης εισόδου και διαµονής

στην ελληνική επικράτεια υπηκόων τρίτων χωρών ή εξό-
δου από αυτή ή της παράνοµης µεταφοράς τους,
ιγ) ανθρωποκτονία µε πρόθεση και βαριά σωµατική

βλάβη,
ιδ) παράνοµο εµπόριο ανθρώπινων οργάνων και ιστών,
ιε) απαγωγή, παράνοµη κατακράτηση και περιαγωγή

σε οµηρία,
ιστ) οργανωµένη και ένοπλη ληστεία,
ιζ) παράνοµη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, περιλαµ-

βανοµένων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης,
ιη) παράνοµη αποµίµηση και πειρατεία προϊόντων,
ιθ) πλαστογραφία δηµόσιων εγγράφων και διακίνηση

πλαστών δηµόσιων εγγράφων,
κ) λαθρεµπόριο ορµονικών ουσιών και άλλων αυξητι-

κών παραγόντων,
κα) λαθρεµπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών,
κβ) βιασµός,
κγ) εγκλήµατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του

Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
κδ) αεροπειρατεία και πειρατεία,
κε) δολιοφθορά,
κστ) εµπορία κλεµµένων οχηµάτων,
κζ) βιοµηχανική κατασκοπεία.

Άρθρο 5
Δεδοµένα PNR

(Παράρτηµα Ι της Οδηγίας)

Τα ονοµαστικά αρχεία επιβατών (PNR), στο µέτρο που
έχουν συλλεχθεί από τους αεροµεταφορείς, περιλαµβά-
νουν τα εξής δεδοµένα:

α) κωδικό ανεύρεσης φακέλου PNR,
β) ηµεροµηνία κράτησης/έκδοσης εισιτηρίου,
γ) προβλεπόµενη/ες ηµεροµηνία/ες ταξιδιού,
δ) ονόµατα,
ε) διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας (αριθµός τηλε-

φώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου),
στ) όλα τα στοιχεία πληρωµής, στα οποία περιλαµβά-

νεται και η διεύθυνση χρέωσης,
ζ) πλήρες δροµολόγιο για το συγκεκριµένο φάκελο

PNR,
η) πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα τακτικού ε-

πιβάτη,
θ) ταξιδιωτικό πρακτορείο / ταξιδιωτικός πράκτορας,
ι) ταξιδιωτικό ιστορικό του επιβάτη, συµπεριλαµβανο-

µένων των επιβεβαιώσεων κράτησης, του ελέγχου εισι-
τηρίων, πληροφοριών σχετικά µε τη µη εµφάνιση του ε-
πιβάτη ή µε την αγορά εισιτηρίου την τελευταία στιγµή,
χωρίς κράτηση,
ια) διαχωρισµένες/κατανεµηµένες πληροφορίες PNR,
ιβ) γενικές πληροφορίες που περιλαµβάνουν όλες τις

διαθέσιµες πληροφορίες για ασυνόδευτους ανηλίκους
κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών, όπως όνοµα και φύλο του
ανηλίκου, ηλικία, γλώσσα ή γλώσσες που οµιλεί, ονοµα-
τεπώνυµο και στοιχεία επικοινωνίας κηδεµόνα κατά την
αναχώρηση και σχέση µε τον ανήλικο, ονοµατεπώνυµο
και στοιχεία επικοινωνίας κηδεµόνα κατά την άφιξη και
σχέση µε τον ανήλικο, καθώς και τις διαθέσιµες πληρο-
φορίες για τον πράκτορα αναχώρησης και άφιξης,
ιγ) πληροφορίες σχετικά µε την έκδοση των εισιτη-

ρίων, που περιλαµβάνουν τον αριθµό εισιτηρίου, την η-
µεροµηνία έκδοσης, τα εισιτήρια απλής µετάβασης και
τα πεδία αυτόµατης αναγραφής ναύλου (Automated
Ticket Fare Quote),
ιδ) αριθµό θέσης και άλλες πληροφορίες για τη θέση,
ιε) πληροφορίες για τη χρήση κοινού κωδικού,
ιστ) όλες τις πληροφορίες για τις αποσκευές,
ιζ) αριθµό και άλλα ονόµατα ταξιδιωτών του φακέλου

PNR,
ιη) τυχόν εκ των προτέρων συλλεχθέντα δεδοµένα για

τους επιβάτες (δεδοµένα API), µεταξύ άλλων, είδος εγ-
γράφου, αριθµός εγγράφου, χώρα έκδοσης, ηµεροµηνία
λήξεως ισχύος του εγγράφου ταυτότητας, ιθαγένεια, ε-
πώνυµο, όνοµα, φύλο, ηµεροµηνία γέννησης, αεροπορι-
κή εταιρεία, αριθµός πτήσης, ηµεροµηνία αναχώρησης,
ηµεροµηνία άφιξης, αερολιµένας αναχώρησης, αερολι-
µένας άφιξης, ώρα αναχώρησης και ώρα άφιξης,
ιθ) ιστορικό όλων των µεταβολών των δεδοµένων

PNR, που απαριθµούνται στις περιπτώσεις α΄ έως ιη΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Άρθρο 6 
Μονάδα Στοιχείων Επιβατών
(Άρθρα 4 και 20 της Οδηγίας)

1. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφο-
ριών της Ελληνικής Αστυνοµίας συνιστάται Τµήµα µε
τον τίτλο «Μονάδα Στοιχείων Επιβατών» (ΜΣΕ), µε σκο-
πό την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρο-
µοκρατικών και σοβαρών εγκληµάτων. Η αρµοδιότητα
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της ΜΣΕ εκτείνεται σε όλη τη χώρα. Το Τµήµα του προη-
γούµενου εδαφίου ορίζεται ως η εθνική Μονάδα Στοιχεί-
ων Επιβατών (ΜΣΕ). 

2. Η ΜΣΕ είναι αρµόδια για:
α) τη συλλογή δεδοµένων PNR από τους αεροµεταφο-

ρείς, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διαβίβασή
τους ή του αποτελέσµατος της επεξεργασίας τους στις
αρµόδιες αρχές του άρθρου 9, καθώς και για τη διαβίβα-
ση σε αυτές, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγρα-
φο 6 του άρθρου 8, των πληροφοριών που λαµβάνονται
από τις αντίστοιχες ΜΣΕ των άλλων κρατών-µελών,
β) την ανταλλαγή τόσο των δεδοµένων PNR όσο και

του αποτελέσµατος της επεξεργασίας τους µε τις ΜΣΕ
άλλων κρατών-µελών και µε την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική
Υπηρεσία (Europol), σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 α-
ντίστοιχα.

3. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρέχει κάθε
χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στατιστικά στοιχεία
για τα δεδοµένα PNR, τα οποία δεν περιλαµβάνουν δε-
δοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα στατιστικά στοιχεία
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
α) το συνολικό αριθµό επιβατών για τους οποίους συλ-

λέχθηκαν και ανταλλάχθηκαν δεδοµένα PNR,
β) τον αριθµό των επιβατών που ταυτοποιήθηκαν για

περαιτέρω έλεγχο.
4. Η ΜΣΕ στελεχώνεται από αστυνοµικό προσωπικό.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολί-
τη και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί
να αποσπάται στη ΜΣΕ προσωπικό των αρµόδιων αρχών
της παραγράφου 1 του άρθρου 9, µε εξαίρεση τις δικα-
στικές και εισαγγελικές αρχές. Στο προσωπικό που απο-
σπάται στη ΜΣΕ εφαρµόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ.
7 του άρθρου 27 του π.δ. 178/2014 (Α΄ 281), όπως εφαρ-
µόζεται και για το αστυνοµικό προσωπικό της. Με προε-
δρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και, αν το διάταγµα
ρυθµίζει και θέµατα προσωπικού άλλων Υπουργείων και
µε πρόταση των συναρµόδιων Υπουργών, εξειδικεύονται
οι αρµοδιότητες και καθορίζονται τα µέσα λειτουργίας
της ΜΣΕ, καθώς και τα προσόντα, οι υποχρεώσεις και τα
καθήκοντα του προσωπικού της και ρυθµίζεται κάθε άλ-
λο σχετικό θέµα. Με το προεδρικό διάταγµα του προη-
γούµενου εδαφίου και για τα θέµατα που ορίζονται στο
εδάφιο αυτό µπορεί να τροποποιούνται οι ισχύουσες
διατάξεις (καθώς και οι διατάξεις του παρόντος νόµου
που αφορούν τη ΜΣΕ). 

5. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενηµερώνει
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε τροποποίηση
της λειτουργίας της ΜΣΕ. 

Άρθρο 7 
Υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων στη ΜΣΕ

(Άρθρα 5 και 6 παρ. 7 της Οδηγίας) 

1. Η ΜΣΕ ορίζει µέλος του προσωπικού της µε απο-
κλειστική απασχόληση, ως υπεύθυνο προστασίας δεδο-
µένων για την εποπτεία της επεξεργασίας δεδοµένων
PNR και την υλοποίηση των σχετικών διασφαλίσεων. Η
επιλογή του υπεύθυνου προστασίας δεδοµένων γίνεται
µε κριτήριο τα επαγγελµατικά του προσόντα και, ιδίως,

τις ειδικές του γνώσεις στον τοµέα της προστασίας δε-
δοµένων. 

2. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων απολαύει πλή-
ρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του. Επιπλέον, έχει πρόσβαση σε όλα δεδοµένα που ε-
πεξεργάζεται η ΜΣΕ και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
του, επιλαµβάνεται όλων των ζητηµάτων, τα οποία σχε-
τίζονται µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χα-
ρακτήρα. 

3. Τα υποκείµενα των δεδοµένων έχουν δικαίωµα επι-
κοινωνίας µε τον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων, ως
ενιαίο σηµείο επαφής για τη ΜΣΕ, σχετικά µε όλα τα ζη-
τήµατα που συνδέονται µε την επεξεργασία των οικείων
δεδοµένων PNR, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.

4. Η ΜΣΕ ενηµερώνει, αµέσως, την Αρχή Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το όνοµα, την ι-
διότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου
προστασίας δεδοµένων και για κάθε τροποποίηση σχετι-
κά µε τα στοιχεία αυτά. 

5. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων ενεργεί ως
σηµείο επικοινωνίας µε την Αρχή Προστασίας Δεδοµέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα και συνεργάζεται µε αυτή
για κάθε θέµα που σχετίζεται µε την επεξεργασία προ-
σωπικών δεδοµένων. Αν ο υπεύθυνος προστασίας δεδο-
µένων θεωρεί ότι η επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδοµέ-
νων δεν ήταν νόµιµη, µπορεί να παραπέµψει το θέµα
στην Αρχή της Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα.

Άρθρο 8 
Επεξεργασία των δεδοµένων PNR

(Άρθρο 6 της Οδηγίας)

1. Η ΜΣΕ συλλέγει τα δεδοµένα PNR, που διαβιβάζο-
νται από τους αεροµεταφορείς, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 10. Αν τα δεδοµένα που διαβιβάσθηκαν από τους
αεροµεταφορείς περιλαµβάνουν και άλλα δεδοµένα,
πλην εκείνων του άρθρου 5, η ΜΣΕ τα διαγράφει αµέσως
και µόνιµα µετά την παραλαβή τους.

2. Η ΜΣΕ επεξεργάζεται τα δεδοµένα PNR µόνο για
τους ακόλουθους σκοπούς:
α) αξιολόγηση των επιβατών, πριν από την προγραµ-

µατιζόµενη άφιξή τους στη Χώρα ή την αναχώρηση από
αυτήν, προκειµένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που
πρέπει να εξεταστούν λεπτοµερέστερα από τις αρµό-
διες αρχές του άρθρου 9 και, εφόσον απαιτείται, από την
Ευρωπόλ, σύµφωνα µε το άρθρο 12, επειδή ενδέχεται να
εµπλέκονται σε τροµοκρατικό ή σοβαρό έγκληµα,
β) απάντηση, κατά περίπτωση, σε µία δεόντως αιτιολο-

γηµένη αίτηση που βασίζεται σε επαρκείς λόγους και α-
πευθύνεται στη ΜΣΕ από τις αρµόδιες αρχές, για τη χο-
ρήγηση και την επεξεργασία δεδοµένων PNR, σε συγκε-
κριµένες περιπτώσεις, προς το σκοπό της πρόληψης, α-
νίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τροµοκρατικών πρά-
ξεων ή σοβαρών εγκληµάτων και γνωστοποίηση στις αρ-
µόδιες αρχές ή, κατά περίπτωση, στην Ευρωπόλ των α-
ποτελεσµάτων αυτής της επεξεργασίας
γ) ανάλυση των δεδοµένων PNR µε σκοπό την επικαι-

ροποίηση ή τη δηµιουργία νέων κριτηρίων που θα χρησι-
µοποιούνται στις αξιολογήσεις που διενεργούνται, σύµ-
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φωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3, µε σκοπό
την ταυτοποίηση κάθε προσώπου, δυνάµενου να εµπλέ-
κεται σε τροµοκρατικό ή σοβαρό έγκληµα.

3. Κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης της περίπτω-
σης α΄της παραγράφου 2, η ΜΣΕ µπορεί:
α) να αντιπαραβάλει τα δεδοµένα PNR µε βάσεις δε-

δοµένων, σχετικές µε τους σκοπούς της πρόληψης, ανί-
χνευσης, διερεύνησης και δίωξης τροµοκρατικών πράξε-
ων και σοβαρών εγκληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων
των βάσεων δεδοµένων για πρόσωπα ή αντικείµενα που
αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει σχετική καταχώρι-
ση, σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις, το ενωσιακό δί-
καιο και την ελληνική νοµοθεσία που ισχύει για τέτοιες
βάσεις δεδοµένων, ή 
β) να επεξεργαστεί τα δεδοµένα PNR, σύµφωνα µε

προκαθορισµένα κριτήρια.
4. Κάθε αξιολόγηση των επιβατών, πριν από την προ-

γραµµατισµένη άφιξή τους στη Χώρα ή την αναχώρηση
από αυτήν, σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα κριτήρια της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, πραγµατοποιείται
χωρίς διακρίσεις. Τα προκαθορισµένα κριτήρια είναι στο-
χοθετηµένα, αναλογικά και ειδικά. Τα εν λόγω κριτήρια
καθορίζονται από τη ΜΣΕ, σε συνεργασία µε την Αρχή
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και ε-
πανεξετάζονται, τακτικά, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
αρχές του άρθρου 9 και την Αρχή Προστασίας Δεδοµέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα κριτήρια δεν βασίζονται
στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονή-
µατα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη
συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην κατάστα-
ση της υγείας, στη σεξουαλική ζωή ή στο σεξουαλικό
προσανατολισµό ενός ατόµου.

5. Κάθε θετικό αποτέλεσµα, που προκύπτει από αυτο-
µατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων PNR, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2,
ελέγχεται µεµονωµένα µε µη αυτοµατοποιηµένα µέσα
για να εξακριβωθεί αν είναι απαραίτητη η παρέµβαση της
αρµόδιας αρχής του άρθρου 9.

6. Η ΜΣΕ διαβιβάζει τα δεδοµένα PNR των προσώπων
που έχουν ταυτοποιηθεί, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄
της παραγράφου 2, ή τα αποτελέσµατα επεξεργασίας
των δεδοµένων αυτών, για περαιτέρω εξέταση στις αρ-
µόδιες αρχές του άρθρου 9. Η ΜΣΕ διαβιβάζει τα δεδο-
µένα αυτά µόνο κατά περίπτωση και όταν έχει γίνει αυ-
τοµατοποιηµένη επεξεργασία των δεδοµένων PNR, έ-
πειτα από µεµονωµένη επανεξέταση µε µη αυτοµατοποι-
ηµένα µέσα.

7. Η διατήρηση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδο-
µένων PNR από τη ΜΣΕ πραγµατοποιείται αποκλειστικά
σε ασφαλή χώρο της ΜΣΕ.

8. Οι συνέπειες των προβλεποµένων στην περίπτωση
α΄ της παραγράφου 2 αξιολογήσεων των επιβατών δεν
θίγουν το δικαίωµα εισόδου στην ελληνική επικράτεια
προσώπων που απολαύουν του δικαιώµατος της ελεύθε-
ρης κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), µε το οποίο µεταφέρθηκε η Οδη-
γία 2004/38/ΕΚ. Οι συνέπειες των αξιολογήσεων σε σχέ-
ση µε πτήσεις εντός της ΕΕ µεταξύ Ελλάδας και άλλων
κρατών-µελών, στα οποία εφαρµόζεται ο Κανονισµός
(ΕΕ) 399/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου (ΕΕ L 77) πρέπει να συνάδουν µε τον εν λό-
γω Κανονισµό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PNR

Άρθρο 9 
Αρµόδιες αρχές

(Άρθρο 7 της Οδηγίας)

1. Ως αρµόδιες αρχές, για να ζητούν ή να λαµβάνουν
δεδοµένα PNR ή το αποτέλεσµα της επεξεργασίας των
δεδοµένων αυτών από τη ΜΣΕ, προκειµένου να εξετά-
ζουν περαιτέρω τις πληροφορίες αυτές ή να λαµβάνουν
τα απαραίτητα µέτρα πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνη-
σης και δίωξης τροµοκρατικών ή σοβαρών εγκληµάτων,
ορίζονται οι εισαγγελικές και οι δικαστικές αρχές, οι αρ-
χές της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2 του π.δ.135/2013
(απόφαση πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ), η Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών και η Αρχή Καταπολέµησης και Νοµιµο-
ποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και
της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου
των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

2. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κοινοποιεί
τον κατάλογο των αρχών της παραγράφου 1 και κάθε
τροποποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

3. Τα δεδοµένα PNR και τα αποτελέσµατα της επεξερ-
γασίας των δεδοµένων αυτών, που λαµβάνονται από τη
ΜΣΕ, µπορεί να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από
τις αρµόδιες αρχές της παραγράφου 1 µόνο για τους συ-
γκεκριµένους σκοπούς της πρόληψης, της ανίχνευσης,
της διερεύνησης ή της δίωξης τροµοκρατικών πράξεων ή
σοβαρών εγκληµάτων. Μετά το πέρας της επεξεργασίας
του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον υπάρχουν ενδεί-
ξεις για την τέλεση άλλων εγκληµάτων που εντάσσονται
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, οι αρχές της παρα-
γράφου 1 µπορούν να χρησιµοποιούν, να λαµβάνουν υ-
πόψη ή και να επεξεργάζονται περαιτέρω τα παραπάνω
στοιχεία. 

4. Οι αρχές της παραγράφου 1 δεν λαµβάνουν ποτέ α-
πόφαση που έχει δυσµενείς νοµικές συνέπειες για συ-
γκεκριµένο πρόσωπο ή το θίγει σηµαντικά µε µόνο κριτή-
ριο το αποτέλεσµα της αυτοµατοποιηµένης επεξεργα-
σίας δεδοµένων PNR. Σε κάθε περίπτωση, για τη λήψη
τέτοιας απόφασης δεν λαµβάνεται υπόψη η φυλετική ή
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, οι θρησκευ-
τικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συµµετοχή σε συνδι-
καλιστική οργάνωση, η κατάσταση της υγείας και η σε-
ξουαλική ζωή ή ο σεξουαλικός προσανατολισµός του α-
τόµου.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις των αεροµεταφορέων όσον αφορά

τις διαβιβάσεις δεδοµένων
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)

1. Οι αεροµεταφορείς που πραγµατοποιούν πτήσεις
που προσγειώνονται στη χώρα ή απογειώνονται από αυ-
τήν, υποχρεούνται να διαβιβάζουν µε τη µέθοδο της
«προώθησης» τα δεδοµένα PNR του άρθρου 5, τα οποία
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έχουν ήδη συγκεντρώσει κατά τη συνήθη πορεία των ερ-
γασιών τους, στη βάση δεδοµένων της ΜΣΕ. Όταν η
πτήση εκτελείται µε κοινό κωδικό µεταξύ ενός ή περισ-
σοτέρων αεροµεταφορέων, η υποχρέωση διαβίβασης
των δεδοµένων PNR όλων των επιβατών της πτήσης βα-
ρύνει τον αεροµεταφορέα που εκτελεί την πτήση. Όταν
µία πτήση εκτός της ΕΕ περιλαµβάνει µία ή περισσότε-
ρες ενδιάµεσες στάσεις στα αεροδρόµια διαφορετικών
κρατών-µελών, οι αεροµεταφορείς της παραγράφου 1
διαβιβάζουν τα δεδοµένα PNR όλων των επιβατών στις
ΜΣΕ όλων των ενδιαφερόµενων κρατών-µελών. Το αυτό
ισχύει και όταν µια πτήση εντός της ΕΕ περιλαµβάνει µία
ή περισσότερες ενδιάµεσες στάσεις στα αεροδρόµια
διαφορετικών µελών, αλλά µόνον όσον αφορά κράτη-µέ-
λη τα οποία συλλέγουν δεδοµένα PNR από πτήσεις ε-
ντός της ΕΕ. 

2. Αν οι αεροµεταφορείς έχουν συλλέξει εκ των προ-
τέρων δεδοµένα για τους επιβάτες (API) που απαριθµού-
νται στην περίπτωση ιη΄ του άρθρου 5, αλλά δεν διατη-
ρούν τα δεδοµένα αυτά µε τα ίδια τεχνικά µέσα όπως για
τα άλλα δεδοµένα PNR, διαβιβάζουν και τα δεδοµένα
αυτά στην ΜΣΕ µε τη µέθοδο της «προώθησης». Σε περί-
πτωση διαβίβασης τέτοιων δεδοµένων, όλες οι διατάξεις
του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και για τα δεδοµένα
API.

3. Οι αεροµεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδοµένα PNR
µε ηλεκτρονικά µέσα, χρησιµοποιώντας τα κοινά πρωτό-
κολλα µετάδοσης και τους υποστηριζόµενους µορφότυ-
πους δεδοµένων του άρθρου 18, ως εξής:
α) σε χρονικό διάστηµα µεταξύ 48 έως 24 ωρών, πριν

από τον προγραµµατισµένο χρόνο αναχώρησης της πτή-
σης,
β) αµέσως µετά το κλείσιµο της πτήσης, δηλαδή αφού

επιβιβαστούν οι επιβάτες στο αεροσκάφος που ετοιµά-
ζεται να αναχωρήσει και δεν είναι πλέον δυνατή η επιβί-
βαση ή αποβίβαση επιβατών. Στην περίπτωση αυτή, οι α-
εροµεταφορείς µπορούν να περιορίζονται στην επικαι-
ροποίηση των δεδοµένων που διαβιβάστηκαν κατά την
περίπτωση α΄.

4. Σε περιπτώσεις τεχνικής βλάβης, ή όταν πρόκειται
για αεροµεταφορείς που δεν εκτελούν πτήσεις εντός ή
εκτός ΕΕ µε συγκεκριµένο και δηµοσιευµένο πρόγραµµα
και δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδοµή για να υποστη-
ρίξουν τους µορφότυπους δεδοµένων και τα πρωτόκολ-
λα διαβίβασης του άρθρου 18, οι ανωτέρω διαβιβάσεις
πραγµατοποιούνται µε κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονι-
κό µέσο που εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας
των δεδοµένων.

5. Όταν η πρόσβαση σε δεδοµένα PNR είναι αναγκαία
για να αντιµετωπιστεί συγκεκριµένη και πραγµατική α-
πειλή σχετιζόµενη µε τροµοκρατικές πράξεις ή σοβαρά
εγκλήµατα του άρθρου 4, οι αεροµεταφορείς υποχρεού-
νται να διαβιβάζουν τα δεδοµένα PNR και σε άλλες χρο-
νικές στιγµές, µετά από σχετικό αίτηµα της ΜΣΕ.

6. Η συλλογή και διαβίβαση στοιχείων από τους αερο-
µεταφορείς προς τη ΜΣΕ που διενεργήθηκε από την
25.5.2018 µέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου,
θεωρείται νόµιµη για κάθε περαιτέρω συνέπεια.

Άρθρο 11
Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών-µελών

(Άρθρο 9 της Οδηγίας)

1. Η ΜΣΕ, όταν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν ταυ-
τοποιηθεί, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 8, διαβιβάζει όλα τα συναφή και ανα-
γκαία δεδοµένα PNR ή το αποτέλεσµα της επεξεργα-
σίας τους, στις ΜΣΕ των άλλων κρατών-µελών, µόνον ε-
φόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδα-
φίου της παραγράφου 6 του άρθρου 8. Η ΜΣΕ, όταν λαµ-
βάνει πληροφορίες για πρόσωπα ταυτοποιηµένα από
ΜΣΕ άλλου κράτους-µέλους, τα διαβιβάζει στις Αρµό-
διες Αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1. 

2. α. Η ΜΣΕ µπορεί, αν χρειασθεί, να ζητήσει από ΜΣΕ
άλλου κράτους-µέλους να της γνωστοποιήσει δεδοµένα
PNR που διατηρεί στη βάση δεδοµένων της και που δεν
έχουν ακόµα αποπροσωποποιηθεί µέσω κάλυψης στοι-
χείων των δεδοµένων δυνάµει του άρθρου 14, καθώς ε-
πίσης, αν χρειάζεται, το αποτέλεσµα επεξεργασίας των
δεδοµένων αυτών, εάν έχει ήδη γίνει σύµφωνα µε το άρ-
θρο 8. Μια τέτοια αίτηση γνωστοποίησης αιτιολογείται
δεόντως από τη ΜΣΕ και µπορεί να θεµελιώνεται σε ο-
ποιοδήποτε µεµονωµένο στοιχείο δεδοµένων ή σε συν-
δυασµό τέτοιων στοιχείων, ανάλογα µε αυτό που η ΜΣΕ
κρίνει απαραίτητο σε µια συγκεκριµένη υπόθεση πρόλη-
ψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης τροµοκρατικών
ή σοβαρών εγκληµάτων. 
β. Αν αρµόδια ΜΣΕ άλλου κράτους-µέλους ζητεί από

τη ΜΣΕ τη γνωστοποίηση δεδοµένων της περίπτωσης
α΄, η ΜΣΕ παρέχει τις ζητούµενες πληροφορίες το συ-
ντοµότερο δυνατόν, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄. 
γ. Αν τα ζητούµενα δεδοµένα έχουν αποπροσωποποι-

ηθεί µέσω κάλυψης σύµφωνα µε το άρθρο 14, η ΜΣΕ
γνωστοποιεί τα πλήρη δεδοµένα µόνον εφόσον εκτιµά-
ται εύλογα ότι είναι αναγκαίο για το σκοπό του άρθρου 2
και µόνον εφόσον εξουσιοδοτηθεί από Αρµόδια Αρχή ό-
πως αναφέρεται στο άρθρο 9.

3. Οι Αρµόδιες Αρχές του άρθρο 9 µπορεί να ζητήσουν
απευθείας από τη ΜΣΕ άλλου κράτους-µέλους να τους
γνωστοποιήσει δεδοµένα PNR που διατηρεί στη βάση
δεδοµένων της, µόνον όταν απαιτείται σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης και υπό τις προϋποθέσεις της περί-
πτωσης α΄ της παραγράφου 2. Οι αιτήσεις των αρµόδιων
αρχών είναι αιτιολογηµένες. Αντίγραφο της αιτήσεως α-
ποστέλλεται πάντοτε στη ΜΣΕ. Σε όλες τις άλλες περι-
πτώσεις, οι Αρµόδιες Αρχές υποβάλλουν τις αιτήσεις
τους µέσω της ΜΣΕ.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η πρόσβαση σε
δεδοµένα PNR είναι αναγκαία για να αντιµετωπιστεί συ-
γκεκριµένη και πραγµατική απειλή που έχει σχέση µε
τροµοκρατικά ή σοβαρά εγκλήµατα, η ΜΣΕ έχει το δικαί-
ωµα να ζητήσει από τη ΜΣΕ άλλου κράτους-µέλους δε-
δοµένα PNR σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου
10. Υπό τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου η
ΜΣΕ ζητεί από τον αεροµεταφορέα δεδοµένα της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 10 και τα χορηγεί στη ΜΣΕ άλλου
κράτους-µέλους που τα έχει ζητήσει. 
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5. Η ανταλλαγή πληροφοριών από τη ΜΣΕ και τις Αρ-
µόδιες Αρχές, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο γίνεται α-
µελλητί, µε τη χρήση των υφιστάµενων διαύλων συνερ-
γασίας µεταξύ των Αρµόδιων Αρχών των κρατών-µελών
και σε γλώσσα που χρησιµοποιείται για τον επιλεγόµενο
δίαυλο. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η ανταλλα-
γή πληροφοριών διεξάγεται µέσω του σηµείου επαφής
που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από τη ΜΣΕ. Τα στοι-
χεία του σηµείου επαφής και οποιαδήποτε αλλαγή σ΄
αυτά γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 12
Προϋποθέσεις πρόσβασης της Ευρωπαϊκής 

Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Europol) σε δεδοµένα PNR
(Άρθρο 10 της Οδηγίας)

1. Η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (Europol), εντός
των ορίων των αρµοδιοτήτων της και για την εκτέλεση
των καθηκόντων της, µπορεί να ζητήσει δεδοµένα PNR
ή το αποτέλεσµα της επεξεργασίας αυτών από τη ΜΣΕ.
Η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται µέσω του ασφα-
λούς διαύλου επικοινωνίας SIENA και σύµφωνα µε τον
Κανονισµό (ΕΕ) 794/2016 (ΕΕ L 135 της 24.5.2016). Η
γλώσσα, που χρησιµοποιείται στην αίτηση και κατά την
ανταλλαγή πληροφοριών, είναι εκείνη που χρησιµοποιεί-
ται για τον δίαυλο SIENA.

2. Η ως άνω ανταλλαγή πληροφοριών µπορεί να πραγ-
µατοποιηθεί µε την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη
ΜΣΕ, µέσω της Εθνικής Μονάδας Europol, όταν η διαβί-
βαση είναι απολύτως απαραίτητη για την υποστήριξη και
την ενίσχυση της δράσης των κρατών-µελών για την
πρόληψη, ανίχνευση ή διερεύνηση µιας συγκεκριµένης
τροµοκρατικής πράξης ή ενός σοβαρού εγκλήµατος, ε-
φόσον εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Europol, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό (ΕΕ) 794/2016. Η
αίτηση πρέπει να περιέχει τους λόγους για τους οποίους
η Europol θεωρεί ότι η διαβίβαση δεδοµένων PNR ή των
αποτελεσµάτων της επεξεργασίας δεδοµένων PNR συµ-
βάλει σηµαντικά στην πρόληψη, ανίχνευση ή διερεύνηση
της σχετικής αξιόποινης πράξης.

Άρθρο 13
Διαβίβαση δεδοµένων σε τρίτες χώρες

(Άρθρο 11 της Οδηγίας)

1. Οι Αρµόδιες Αρχές του άρθρου 9 αιτούνται, σύµφω-
να µε την προβλεπόµενη στην περίπτωση β΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 8 διαδικασία, µόνο για συγκεκρι-
µένη περίπτωση δεδοµένα PNR και το αποτέλεσµα της
επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών, που έχουν αποθη-
κευτεί από τη ΜΣΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 14, προκειµέ-
νου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις να τα διαβιβά-
σουν σε τρίτη χώρα και εφόσον:
α) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της α-

πόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L
350 της 30.12.2008) ή των αντίστοιχων εθνικών διατάξε-
ων που ισχύουν για την προστασία των δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο
πλαίσιο της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε
ποινικές υποθέσεις,

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς του
άρθρου 2,
γ) η τρίτη χώρα συµφωνεί να διαβιβάσει δεδοµένα σε

άλλη τρίτη χώρα, µόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως α-
ναγκαίο για τους σκοπούς του άρθρου 2 και µόνο µε τη
ρητή έγκριση της αποστέλλουσας Αρχής,
δ) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11.
2. Οι διαβιβάσεις δεδοµένων PNR, χωρίς προηγούµε-

νη έγκριση του κράτους-µέλους από το οποίο ελήφθη-
σαν, επιτρέπονται, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων
[στην παρ. 2 του άρθρου 13 της απόφασης-πλαισίου
2008/977/ΔΕΥ], σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνον ε-
φόσον:
α) η διαβίβαση των δεδοµένων είναι αναγκαία για την

αντιµετώπιση συγκεκριµένης και πραγµατικής απειλής,
που συνδέεται µε τροµοκρατικές πράξεις ή σοβαρά ε-
γκλήµατα, εντός ενός κράτους-µέλους ή τρίτης χώρας,
και 
β) η προηγούµενη έγκριση δεν είναι δυνατόν να λη-

φθεί εγκαίρως.
Το αρµόδιο για την παροχή της έγκρισης κράτος-µέ-

λος ενηµερώνεται χωρίς καθυστέρηση και η διαβίβαση
καταγράφεται δεόντως και µπορεί να υποβληθεί σε έ-
λεγχο εκ των υστέρων.

3. Τα δεδοµένα PNR διαβιβάζονται στις Αρµόδιες Αρ-
χές των τρίτων χωρών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και µόνον όταν διασφαλίζεται ότι ο
σκοπός της χρήσης τους από τους παραλήπτες συνάδει
µε τους όρους και τις εγγυήσεις των διατάξεων αυτών.

4. Η Αρµόδια Αρχή, που διαβιβάζει δεδοµένα PNR,
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο ενηµερώνει κάθε φορά τον
υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων της ΜΣΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 14
Περίοδος διατήρησης και αποπροσωποποίηση των δε-

δοµένων
(Άρθρο 12 της Οδηγίας) 

1. Η ΜΣΕ διατηρεί τα δεδοµένα PNR, που διαβιβάζουν
οι αεροµεταφορείς, σε βάση δεδοµένων που λειτουργεί
σε αυτή για περίοδο πέντε (5) ετών µετά τη διαβίβασή
τους.

2. Έξι (6) µήνες µετά τη διαβίβαση της παραγράφου 1,
τα δεδοµένα PNR αποπροσωποποιούνται µε την κάλυψη
των παρακάτω στοιχείων, που µπορούν να χρησιµεύ-
σουν για την άµεση ταυτοποίηση, του επιβάτη στον ο-
ποίο αναφέρονται:
α) το όνοµα (ή τα ονόµατα), συµπεριλαµβανοµένων

των ονοµάτων άλλων επιβατών που αναφέρονται στον
φάκελο PNR, καθώς και του αριθµού επιβατών που συ-
νταξιδεύουν, οι οποίοι περιλαµβάνονται στον φάκελο
PNR,
β) η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας,
γ) όλα τα στοιχεία πληρωµής, στα οποία συµπεριλαµ-

βάνεται η διεύθυνση χρέωσης, εφόσον περιλαµβάνουν
πληροφορίες που µπορεί να χρησιµεύσουν για την άµε-
ση ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται
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τα δεδοµένα PNR, ή άλλων προσώπων,
δ) πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα τακτικού ε-

πιβάτη,
ε) γενικές παρατηρήσεις στο µέτρο που περιλαµβά-

νουν πληροφορίες που µπορεί να χρησιµεύσουν για την
άµεση ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρο-
νται τα δεδοµένα PNR,
στ) οποιαδήποτε δεδοµένα API που έχουν συλλεχθεί.
3. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος της πα-

ραγράφου 2, η άρση της αποπροσωποποίησης, µέσω α-
ποκάλυψης του συνόλου των δεδοµένων PNR, εγκρίνε-
ται µόνον εφόσον εκτιµάται εύλογα ότι είναι αναγκαία
για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 8, έχει ενηµερωθεί ο υπεύθυνος επεξεργα-
σίας δεδοµένων και έχει εγκριθεί από την κατά περίπτω-
ση αρµόδια Δικαστική ή Εισαγγελική Αρχή.

4. Τα δεδοµένα PNR διαγράφονται µόνιµα µετά την
πάροδο του χρονικού διαστήµατος της παραγράφου 1.
Εξαιρούνται τα δεδοµένα PNR συγκεκριµένης υπόθε-
σης, τα οποία έχουν διαβιβαστεί και χρησιµοποιούνται α-
πό Αρµόδια Αρχή στο πλαίσιο έρευνας για την πρόληψη,
ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη τροµοκρατικών πράξεων
ή σοβαρών εγκληµάτων και τα οποία διατηρούνται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις που καθορίζουν τις αρµοδιότητές
της ή διέπουν τη λειτουργία της.

5. Το αποτέλεσµα της επεξεργασίας, που προβλέπεται
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8,
διατηρείται από τη ΜΣΕ µόνο για όσο χρονικό διάστηµα
είναι απαραίτητο, ώστε να ενηµερωθούν για την ύπαρξη
θετικού αποτελέσµατος τόσο οι αρµόδιες αρχές όσο και
οι ΜΣΕ των άλλων κρατών-µελών, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 11. Αν µετά τη µεµονωµένη επα-
νεξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρ-
θρου 8 µε µη αυτοµατοποιηµένα µέσα, το αποτέλεσµα
µιας αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας αποδειχθεί αρ-
νητικό, αυτό µπορεί να αποθηκευτεί για όσο χρονικό διά-
στηµα δεν έχουν ακόµη διαγραφεί τα σχετικά δεδοµένα,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4, προκειµένου να αποφευ-
χθούν στο µέλλον ανακριβή αποτελέσµατα από αυτοµα-
τοποιηµένη επεξεργασία.

Άρθρο 15
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

(Άρθρο 13 της Οδηγίας)

1. Ο επιβάτης του οποίου τα δεδοµένα PNR υπόκεινται
σε επεξεργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου, έχει ως υποκείµενο αυτών, κατά την ισχύου-
σα νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων προσω-
πικού χαρακτήρα, τα εξής δικαιώµατα:
α) πρόσβασης,
β) διόρθωσης,
γ) διαγραφής και περιορισµού, και 
δ) αποζηµίωσης και δικαστικής προστασίας, για κάθε

παραβίαση των διατάξεων που διέπουν την προστασία
των προσωπικών του δεδοµένων. 

2. Η ΜΣΕ εφαρµόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργα-
νωτικά µέτρα και διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται ο
απόρρητος χαρακτήρας της επεξεργασίας και το κατάλ-
ληλο επίπεδο ασφαλείας σε σχέση µε τους κινδύνους
που παρουσιάζουν η επεξεργασία και η φύση των δεδο-
µένων.

3. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν την ε-
φαρµογή άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται από
την ισχύουσα νοµοθεσία και βαρύνουν τους αεροµετα-
φορείς κατά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και, ιδίως, τις υποχρεώσεις τους να λαµβά-
νουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, ώστε
να προστατεύονται η ασφάλεια και η εµπιστευτικότητα
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Η επεξεργασία δεδοµένων PNR που αποκαλύπτουν
τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµα-
τα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµ-
µετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, τη σε-
ξουαλική ζωή ή το σεξουαλικό προσανατολισµό ενός α-
τόµου απαγορεύεται. Αν παραληφθούν από τη ΜΣΕ δε-
δοµένα PNR που αποκαλύπτουν τέτοιους είδους πληρο-
φορίες, αυτά διαγράφονται αµέσως.

5. Η ΜΣΕ διατηρεί τεκµηρίωση όλων των συστηµάτων
και διαδικασιών επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύ-
νη της, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) το όνοµα και τα στοιχεία επικοινωνίας της ΜΣΕ και

του προσωπικού της, που έχουν επιφορτιστεί µε την ε-
πεξεργασία των δεδοµένων PNR και τα διαφορετικά επί-
πεδα άδειας πρόσβασης,
β) τα αιτήµατα των Αρµόδιων Αρχών και των ΜΣΕ άλ-

λων κρατών-µελών,
γ) όλες τις αιτήσεις και τις διαβιβάσεις δεδοµένων

PNR προς τρίτη χώρα.
Η ΜΣΕ καθιστά όλη την τεκµηρίωση διαθέσιµη, κατό-

πιν αιτήµατος, στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα.

6. Η ΜΣΕ τηρεί για πέντε (5) έτη αρχεία καταγραφής
τουλάχιστον για τις ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας:
συλλογή, αναζήτηση δεδοµένων PNR, άρση της απο-
προσωποποίησης, κοινοποίηση και διαγραφή. Ειδικότε-
ρα, τα αρχεία καταγραφής της αναζήτησης πληροφο-
ριών και της άρσης της αποπροσωποποίησης περιλαµβά-
νουν: το σκοπό, την ηµεροµηνία και την ώρα των εν λό-
γω πράξεων και, εφόσον είναι δυνατό, την ταυτότητα
του προσώπου που αναζήτησε πληροφορίες ή κοινοποί-
ησε τα δεδοµένα αυτά, καθώς και την ταυτότητα των α-
ποδεκτών των εν λόγω δεδοµένων. Τα αρχεία καταγρα-
φής χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς εξακρί-
βωσης, αυτοελέγχου και κατοχύρωσης της ακεραιότη-
τας και της ασφάλειας των δεδοµένων, ή για σκοπούς ε-
λέγχου. Κατόπιν αιτήµατος, η ΜΣΕ παρέχει πρόσβαση
στα συγκεκριµένα αρχεία στην Αρχή Προστασίας Δεδο-
µένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

7. Όταν µια παραβίαση προσωπικών δεδοµένων ενδέ-
χεται να ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την προστασία των
δεδοµένων αυτών, ή να θίξει την ιδιωτικότητα του υπο-
κειµένου τους, η ΜΣΕ γνωστοποιεί, σύµφωνα µε τις κεί-
µενες διατάξεις, την παραβίαση στο υποκείµενο των δε-
δοµένων και στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 16
Κυρώσεις

(Άρθρο 14 της Οδηγίας) 

1. Αν ο αεροµεταφορέας δεν διαβιβάζει τα δεδοµένα
PNR στη ΜΣΕ ή δεν τα διαβιβάζει σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στα άρθρα 10 και 18, µε απόφαση του Προϊ-
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σταµένου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιµένα, ύ-
στερα από εισήγηση της ΜΣΕ, επιβάλλεται στον αεροµε-
ταφορέα χρηµατικό πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ ανά πτήση. Για κάθε νέα παράβαση, µέσα
στην ίδια περίοδο, µπορεί µε όµοια απόφαση να επιβλη-
θεί το πρόστιµο του προηγούµενου εδαφίου στο διπλά-
σιο, καθώς και απαγόρευση απογείωσης του αεροσκά-
φους µέχρι την πληρωµή του προστίµου ή την κατάθεση
ισόποσης εγγυητικής επιστολής ηµεδαπής ή αναγνωρι-
σµένης στην Ελλάδα αλλοδαπής τράπεζας. Η απαγό-
ρευση εκτελείται από την κοινοποίηση της απόφασης
στον κυβερνήτη ή στον εκµεταλλευόµενο το αεροσκά-
φος ή σε νόµιµο αντιπρόσωπό του.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη, ύ-
στερα από εισήγηση της Αεροπορικής Αρχής, µπορεί να
αναπροσαρµόζεται το πρόστιµο της παραγράφου 1. Σε
περίπτωση αναπροσαρµογής το ύψος του ανώτατου ορί-
ου του προστίµου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ. 

3.Σε περίπτωση επανειληµµένων παραβάσεων του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, µέσα στην ίδια πε-
ρίοδο, µπορεί, ύστερα από σχετική εισήγηση του Προϊ-
σταµένου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιµένα ή της
αρµόδιας διεύθυνσης της κεντρικής υπηρεσίας της Αε-
ροπορικής Αρχής, να επιβάλλονται, µε απόφαση του Δι-
οικητή της Αεροπορικής Αρχής, οικονοµικές ή άλλης
µορφής κυρώσεις, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην
κείµενη νοµοθεσία. 

4. Αν η διαβίβαση των δεδοµένων PNR δεν καθίσταται
τεχνικά δυνατή λόγω βλάβης, δεν επιβάλλονται κυρώ-
σεις σε βάρος των αεροµεταφορέων. Η απόδειξη της συ-
γκεκριµένης αδυναµίας διαβίβασης των δεδοµένων PNR
βαρύνει τον αεροµεταφορέα. 

5. Οι αεροµεταφορείς που θίγονται µπορούν να ασκή-
σουν την προσφυγή του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητι-
κής Διαδικασίας, ( ν. 2690/1999, Α΄ 45) και, σε περίπτω-
ση απόρριψής της, να προσφύγουν στα διοικητικά δικα-
στήρια. Η προθεσµία και η άσκηση της διοικητικής προ-
σφυγής και των ενδίκων µέσων δεν αναστέλλει την ε-
κτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων. Τα πρόστι-
µα εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα περί εισπρά-
ξεως δηµοσίων εσόδων και τις σχετικές διαδικασίες της
Αεροπορικής Αρχής.

Άρθρο 17
Εποπτική Αρχή

(Άρθρο 15 της Οδηγίας)

1. Η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα είναι υπεύθυνη για την παροχή συµβουλών και την
παρακολούθηση ή την εποπτεία της εφαρµογής των δια-
τάξεων του παρόντος νόµου για κάθε επεξεργασία δε-
δοµένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται σε
αυτόν και µεριµνά για την προστασία των θεµελιωδών
δικαιωµάτων σε σχέση µε την επεξεργασία αυτή. 

2. Η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα:

α) χειρίζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται από
κάθε υποκείµενο δεδοµένων, ερευνά την υπόθεση και ε-
νηµερώνει τα υποκείµενα των δεδοµένων για την πρόο-
δο και την έκβαση της καταγγελίας µέσα σε εύλογο χρο-
νικό διάστηµα,
β) ελέγχει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας των δεδο-

µένων και διεξάγει έρευνες, επιθεωρήσεις και ελέγχους,
είτε αυτεπαγγέλτως είτε βάσει καταγγελίας, σύµφωνα
µε την περίπτωση α΄.

3. Η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα συµβουλεύει, ύστερα από αίτηµα, το υποκείµενο
των δεδοµένων σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων
που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
Κοινά πρωτόκολλα και υποστηριζόµενοι 

µορφότυποι δεδοµένων
[Άρθρο 16 της Οδηγίας και άρθρο 1 και Παράρτηµα 
της υπ’ αριθ. 2017/759 Εκτελεστικής Απόφασης 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE L 113 της 29.4.2017)]

1. Όλες οι διαβιβάσεις δεδοµένων PNR από αεροµετα-
φορείς στη ΜΣΕ για τους σκοπούς του παρόντος νόµου
γίνονται ηλεκτρονικά, ώστε να παρέχονται επαρκείς εγ-
γυήσεις όσον αφορά τα µέτρα τεχνικής ασφάλειας και
οργάνωσης της επεξεργασίας που πρέπει να διενεργη-
θεί. Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, τα δεδοµένα PNR
µπορεί να διαβιβασθούν µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφο-
ρο µέσο, εφόσον διατηρείται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας
και υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε την ενωσιακή νοµο-
θεσία για την προστασία των δεδοµένων. 

2. Όταν οι αεροµεταφορείς διαβιβάζουν στη ΜΣΕ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, δεδοµέ-
να PNR χρησιµοποιούν έναν από τους µορφότυπους δε-
δοµένων και τα πρωτόκολλα διαβίβασης που απαριθµού-
νται στα σηµεία 1 και 2 του Παραρτήµατος της παραγρά-
φου 5. Αντίθετα, αν διαβιβάζουν στη ΜΣΕ, χωριστά από
τα δεδοµένα PNR για την ίδια πτήση, δεδοµένα, σύµφω-
να µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου
10, χρησιµοποιούν το µορφότυπο του σηµείου 3 του Πα-
ραρτήµατος της παραγράφου 5. 

3. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα στην παρά-
γραφο 2 , οι αεροµεταφορείς, που δεν εκτελούν πτήσεις
εντός και εκτός ΕΕ, σύµφωνα µε συγκεκριµένο και δηµο-
σιευµένο πρόγραµµα, και δεν διαθέτουν την αναγκαία υ-
ποδοµή για να υποστηρίξουν τους µορφότυπους δεδο-
µένων και τα πρωτόκολλα διαβίβασης του παραρτήµα-
τος της παραγράφου 5 διαβιβάζουν τα δεδοµένα PNR µε
ηλεκτρονικά µέσα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, ό-
σον αφορά στα µέτρα τεχνικής ασφάλειας και τα οποία
καθορίζονται µε διµερή συµφωνία του αεροµεταφορέα
και της ΜΣΕ.

4. Τα πρωτόκολλα της παραγράφου 2 είναι κοινά για ό-
λες τις διαβιβάσεις, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια
των δεδοµένων PNR κατά τη διαβίβαση. Τα δεδοµένα
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PNR διαβιβάζονται µε υποστηριζόµενο µορφότυπο δε-
δοµένων, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ανάγνω-
σης των δεδοµένων από όλους τους ενδιαφεροµένους.
Όλοι οι αεροµεταφορείς είναι υποχρεωµένοι να επιλέ-
γουν και να γνωστοποιούν στη ΜΣΕ το κοινό πρωτόκολ-
λο και τον µορφότυπο δεδοµένων που προτίθενται να
χρησιµοποιήσουν για τις διαβιβάσεις τους από τους προ-

βλεπόµενους στα σηµεία 1 και 2 του Παραρτήµατος της
παραγράφου 5. Η ΜΣΕ λαµβάνει τα απαραίτητα τεχνικά
µέτρα για να την υποστήριξη των ανωτέρω κοινών πρω-
τοκόλλων και µορφοτύπων δεδοµένων.

5. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του
παρόντος νόµου το Παράρτηµα που ακολουθεί:
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Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Νοεµβρίου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Όλ. Γεροβασίλη Μιχ. Καλογήρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Φ.- Φ. Κουβέλης

ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χρ. Σπίρτζης Γ. Χουλιαράκης

Αριθµ. 295/1 /2018

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη «Υποχρεώσεις αεροµεταφορέων σχετικά µε τα
αρχεία επιβατών - προσαρµογή της νοµοθεσίας στην ο-
δηγία (ΕΕ) 2016/681»

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε τις υποχρεώσεις των αεροµεταφορέων όσον
αφορά τα αρχεία των επιβατών στο πλαίσιο προσαρµο-
γής µε την ενωσιακή νοµοθεσία και ειδικότερα, προβλέ-
πονται τα εξής:

I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Θεσπίζεται το νοµικό πλαίσιο προστασίας των ονοµα-
στικών αρχείων των επιβατών πτήσεων κατά τη χρήση
τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες και συγκεκριµένα:
Ι.α. Ορίζεται ο σκοπός των προτεινοµένων ρυθµίσεων,

σύµφωνα µε τις οποίες προσαρµόζεται η νοµοθεσία
στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 σχετικά µε τη χρήση των δε-
δοµένων που περιέχονται στα ονοµαστικά αρχεία επιβα-
τών (PNR) πτήσεων για την πρόληψη, ανίχνευση, διε-
ρεύνηση και δίωξη τροµοκρατικών και σοβαρίόν εγκλη-
µάτων.
β. Δίδεται η έννοια των όρων που αναφέρονται στις ε-

πιµέρους διατάξεις για την εφαρµογή της εν λόγω Οδη-
γίας και καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής αυτών.
γ. Προσδιορίζονται οι αξιόποινες πράξεις που αποτε-

λούν σοβαρά εγκλήµατα κατά την οριζόµενη έννοια, για
τα οποία προβλέπεται στερητική της ελευθερίας ποινή,
µε ανώτατο όριο τουλάχιστον τριών (3) ετών.
δ. Μνηµονεύονται τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται

στα ονοµαστικά αρχεία επιβατών (PNR), τα οποία έχουν
συλλεχθεί από τους αεροµεταφορείς.        (άρθρα 1 - 5)

II. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Προβλέπονται η ίδρυση και η λειτουργία Εθνικής Μο-
νάδας Στοιχείων Επιβατών και συγκεκριµένα:

2.α. Συνιστάται. στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυ-
σης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνοµίας, Τµήµα, µε
τίτλο «Μονάδα Στοιχείων Επιβατών» (ΜΣΕ), το οποίο ο-
ρίζεται ως η εθνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών (ΜΣΕ).
Σκοπό της συνιστώµενης Μονάδας, η αρµοδιότητα της

οποίας εκτείνεται σε όλη τη χώρα, αποτελεί η πρόληψη,
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τροµοκρατικών και σο-
βαρ(όν εγκληµάτων.

-Εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες της εν λόγω Μονά-
δας [συλλογή δεδοµένων PNR από τους αεροµεταφο-
ρείς και διαβίβαση αυτών ή του αποτελέσµατος της επε-
ξεργασίας τους στις µνηµονευόµενες αρµόδιες αρχές
(ΕΛ.ΑΣ., Ε.Υ.Π., κ.λπ.), καθώς και ανταλλαγή των εν λό-
γω δεδοµένων µε τις αντίστοιχες ΜΣΕ των άλλων κρα-
τών - µελών και µε την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία
(Europol)].

-Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρέχει κάθε
χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στατιστικά στοιχεία
για τα δεδοµένα PNR. Τα εν λόγω στοιχεία δεν περιλαµ-
βάνουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά τον α-
ριθµό των επιβατών για τους οποίους συλλέχθηκαν και
ανταλλάχθηκαν δεδοµένα PNR, καθώς και εκείνων που
ταυτοποιήθηκαν για περαιτέρω έλεγχο.
β. Η ΜΣΕ στελεχώνεται από αστυνοµικό προσωπικό

και παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης, µε κοινή υ-
πουργική απόφαση, προσωπικού των µνηµονευόµενων
αρµοδίων αρχών, στην εν λόγω Μονάδα, µε τις οριζόµε-
νες εξαιρέσεις. Το αποσπώµενο προσωπικό διέπεται από
τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά µε το καθήκον εχε-
µύθειας αυτού (άρθρο 27 παρ. 7 του π.δ. 178/2014).

- Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την εξειδίκευση µε
προεδρικό διάταγµα, των αρµοδιοτήτων, τον καθορισµό
των µέσων λειτουργίας της ΜΣΕ, των προσόντων, των υ-
ποχρεώσεων και των καθηκόντων του προσωπικού της
και τη ρύθµιση κάθε άλλου σχετικού θέµατος.

-Για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της
ΜΣΕ ενηµερώνεται σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από
το αρµόδιο Υπουργείο. (άρθρο 6)

3.α. Ορίζεται, από τη ΜΣΕ, µέλος του προσωπικού της
µε αποκλειστική απασχόληση, ως υπεύθυνος προστα-
σίας δεδοµένων, για την εποπτεία της επεξεργασίας των
δεδοµένων PNR και την υλοποίηση των σχετικών δια-
σφαλίσεων.

-Καθορίζεται ο τρόπος επιλογής του εν λόγω υπεύθυ-
νου µε βάση τα οριζόµενα κριτήρια (επαγγελµατικά προ-
σόντα κ.λπ.), ο οποίος απολαύει πλήρους ανεξαρτησίας
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενεργεί δε ως
σηµείο επικοινωνίας µε την Αρχή Προστασίας Δεδοµέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα και συνεργάζεται µαζί της
για κάθε σχετικό θέµα.
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β. Προσδιορίζεται η διαδικασία επεξεργασίας των δε-
δοµένων PNR από τη ΜΣΕ, η οποία διενεργείται µόνο
για τους µνηµονευόµενους σκοπούς (αξιολόγηση των ε-
πιβατών πριν από την άφιξη ή την αναχώρηση από τη
χώρα, ανάλυση των δεδοµένων κ.λπ.).
Περαιτέρω, µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι: i) η αξιολόγη-

ση των επιβατών πραγµατοποιείται χωρίς διακρίσεις και
σύµφωνα µε προκαθορισµένα κριτήρια, ii) κάθε θετικό α-
ποτέλεσµα που προκύπτει από αυτοµατοποιηµένη επε-
ξεργασία δεδοµένων PNR, ελέγχεται µεµονωµένα µε
αυτοµατοποιηµένα µέσα και iii) οι συνέπειες των προ-
βλεπόµενων αξιολογήσεων των επιβατών δεν θίγουν το
δικαίωµα εισόδου στην ελληνική επικράτεια, προσώπων
που απολαύουν του δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλο-
φορίας (π.δ.106/2007).                                  (άρθρα 7, 8)

III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Καθορίζεται το πλαίσιο συλλογής και ανταλλαγής δε-
δοµένων PNR και συγκεκριµένα προβλέπονται τα ακό-
λουθα:

1.α. Ως αρµόδιες αρχές για να ζητούν ή να λαµβάνουν
δεδοµένα PNR ή το αποτέλεσµα της επεξεργασίας των
δεδοµένων αυτών από τη ΜΣΕ, ορίζονται οι Εισαγγελι-
κές και οι Δικαστικές Αρχές, οι υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτο-
φυλακής, του Πυροσβεστικού Σώµατος, του Σώµατος
Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, των Τελωνειακών Αρ-
χών κ.λπ. (αρχές επιβολής του νόµου κατά την έννοια
του άρθρου 2 του π.δ.135/2013), η Εθνική Υπηρεσία Πλη-
ροφοριών και η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίη-
σης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
β. Ο κατάλογος των προαναφερόµενων αρχών κοινο-

ποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
γ. Οι ανωτέρω Αρχές επιτρέπεται να προβούν, υπό τις

ρητά οριζόµενες προϋποθέσεις, σε περαιτέρω επεξερ-
γασία των δεδοµένων PNR και των αποτελεσµάτων της
επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών που λαµβάνουν α-
πό τη ΜΣΕ, απαγορεύεται όµως να λαµβάνουν αποφά-
σεις που έχουν δυσµενείς νοµικές συνέπειες για συγκε-
κριµένο πρόσωπο ή θίγουν αυτό σηµαντικά µε µόνο κρι-
τήριο το αποτέλεσµα της αυτοµατοποιηµένης επεξεργα-
σίας δεδοµένων PNR. (άρθρο 9)

2.α. Οι αεροµεταφορείς αναλαµβάνουν συγκεκριµένες
υποχρεώσεις όσον αφορά στη διαβίβαση δεδοµένων
PNR στη βάση δεδοµένων της ΜΣΕ (µέθοδος διαβίβα-
σης, χρήση ηλεκτρονικών µέσων και κοινών πρωτοκόλ-
λων µετάδοσης κ.λπ.).
Ορίζεται ότι, η συλλογή και διαβίβαση στοιχείων από

τους αεροµεταφορείς προς τη ΜΣΕ, που διενεργήθηκε
από 25.5.2018 µέχρι τη θέση σε ισχύ των προτεινόµενων
διατάξεων, θεωρείται νόµιµη για κάθε περαιτέρω συνέ-
πεια.
β. Η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (Europol), εντός

των ορίων των αρµοδιοτήτων της και για την εκτέλεση
των καθηκόντων της, µπορεί να ζητήσει δεδοµένα PNR
ή το αποτέλεσµα της επεξεργασίας αυτών από τη ΜΣΕ,
µέσω του ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας SIENA και
σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία.
γ. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία α-

νταλλαγής πληροφοριών που αφορούν δεδοµένα PNR ή
το αποτέλεσµα της επεξεργασίας τους µεταξύ των κρα-

τών-µελών της Ε.Ε., καθώς και οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία διαβίβασης αυτών στις αρµόδιες αρχές των
τρίτων χωρών.                                           (άρθρα 10 -13)

IV. ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α΄ - E΄

Τίθενται οι κανόνες προστασίας δεδοµένων στο πλαί-
σιο εφαρµογής της µεταφερόµενης Οδηγίας. Μεταξύ
άλλων, ορίζονται τα εξής:

1.α. Θεσπίζεται περίοδος διατήρησης και αποπροσω-
ποποίησης των δεδοµένων PNR ως ακολούθως:

- Η ΜΣΕ διατηρεί τα δεδοµένα PNR που διαβιβάζουν οι
αεροµεταφορείς στη βάση δεδοµένων της, για περίοδο
πέντε (5) ετών µετά τη διαβίβασή τους.

- Έξι (6) µήνες µετά την κατά τα ανωτέρω διαβίβαση,
τα δεδοµένα PNR αποπροσωποποιούνται µε την κάλυψη
των µνηµονευόµενων στοιχείων.

- Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας δεδοµένων PNR
διατηρούνται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
β. Περαιτέρω, προβλέπεται η άρση της αποπροσωπο-

ποίησης δεδοµένων PNR ή η µόνιµη διαγραφή αυτών
σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία και για τους
ρητά οριζόµενους σκοπούς.
γ. Προσδιορίζονται τα δικαιώµατα των επιβατών των

οποίων τα δεδοµένα υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει
των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου, (πρόσβαση, διόρ-
θωση, διαγραφή, περιορισµός δεδοµένων, αποζηµίωση
και δικαστική προστασία για κάθε παραβίαση της νοµο-
θεσίας για την προστασία των προσωπικών τους δεδοµέ-
νων).
δ. Η ΜΣΕ οφείλει να εφαρµόζει τα κατάλληλα τεχνικά

και οργανωτικά µέτρα και διαδικασίες, ώστε να διασφα-
λίζεται ο απόρρητος χαρακτήρας της επεξεργασίας και
το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας σε σχέση µε τους κιν-
δύνους που παρουσιάζουν η επεξεργασία και η φύση
των δεδοµένων.
ε. Τίθενται χρονικοί περιορισµοί (πενταετία) ως προς

τη διατήρηση από τη ΜΣΕ των αρχείων καταγραφής, τα
οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους µνηµο-
νευόµενους σκοπούς. (άρθρα 14,15)

2.α. Θεσπίζονται κυρώσεις για τους αεροµεταφορείς
που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε τη
διαδικασία διαβίβασης δεδοµένων PNR στη ΜΣΕ βάσει
των προβλεπόµενων κοινών πρωτοκόλλων και µορφοτύ-
πων.
Συγκεκριµένα, επιβάλλεται στον αεροµεταφορέα µε α-

πόφαση του Προϊσταµένου της Αεροπορικής Αρχής (Αρ-
χή Πολιτικής Αεροπορίας / ΑΠΑ) του αερολιµένα, χρηµα-
τικό πρόστιµο ύψους 5.000 ευρώ ανά πτήση. Το ύψος
του εν λόγω προστίµου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε
κοινή υπουργική απόφαση, µε ανώτατο όριο το ποσό των
30.000 ευρώ).

-Για κάθε νέα παράβαση εντός της ίδιας περιόδου µπο-
ρεί, µε όµοια απόφαση, να επιβληθεί διπλάσιο πρόστιµο
καθώς και απαγόρευση απογείωσης του αεροσκάφους
µέχρι την πληρωµή του προστίµου ή την κατάθεση ισό-
ποσης εγγυητικής επιστολής ηµεδαπής ή αναγνωρισµέ-
νης στην Ελλάδα αλλοδαπής τράπεζας.

-Σε περίπτωση επανειληµµένων παραβάσεων µπορεί
να επιβάλλονται και άλλης µορφής κυρώσεις σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία.
β. Οι κατά τα ανωτέρω θίγόµενοι αεροµεταφορείς

µπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά τον Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας και, σε περίπτωση απόρριψής της,
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να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια.
γ. Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα

µε τον ΚΕΔΕ και τις ειδικότερες σχετικές διαδικασίες
της Αεροπορικής Αρχής (ΑΠΑ).                        (άρθρο 16)

3.α. Η παρακολούθηση και η εποπτεία εφαρµογής του
υπό ψήφιση νόµου ανατίθενται στην Αρχή Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
β. Καθορίζονται τα κοινά πρωτόκολλα και οι µορφότυ-

ποι δεδοµένων PNR που εφαρµόζουν οι αεροµεταφο-
ρείς για τη διαβίβαση δεδοµένων στη ΜΣΕ, η οποία γ ί -
νεται ηλεκτρονικά.
γ. Με το προσαρτώµενο Παράρτηµα, το οποίο αποτε-

λεί αναπόσπαστο µέρος του υπό ψήφιση νόµου, εξειδι-
κεύονται τα προαναφερόµενα Πρωτόκολλα διαβίβασης
και οι µορφότυποι δεδοµένων.

(άρθρα 17, 18 και Παράρτηµα)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται επί
του Κρατικού Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το αρµόδιο
Υπουργείο, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

1. Ετήσια δαπάνη, από τη σύσταση της Μονάδας Στοι-
χείων Επιβατών (ΜΣΕ) και την επεξεργασία των ονοµα-
στικών αρχείων επιβατών PNR και συγκεκριµένα από:
α) την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων (τηλεπικοινω-
νιακές υπηρεσίες, γραφικά είδη, συντήρηση και επι-
σκευή λοιπού εξοπλισµού κ.λπ.) της ΜΣΕ, η οποία εκτι-
µάται στο ποσό των 60 χιλ. ευρώ περίπου,      (άρθρο 6)
β) την αντιµετώπιση των εξόδων συντήρησης του ε-

µπορικού λογισµικού επεξεργασίας δεδοµένων PNR, η
οποία εκτιµάται στο ποσό των 200 χιλ. ευρώ.

(άρθρα 8, 12, 13 και 14)
2. Εφάπαξ δαπάνη, ύψους 2,6 εκατ. ευρώ περίπου, α-

πό την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού για τη
λειτουργία της ΜΣΕ (προµήθεια επίπλων, συσκευών θέρ-
µανσης και κλιµατισµού, Η/Υ, τηλεπικοινωνιακού, µετεω-
ρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλι-
σµού κ.λπ.). (άρθρο 8)

3. Ενδεχόµενη αύξηση των δηµοσίων εσόδων, από την
είσπραξη τυχόν επιβαλλόµενων προστίµων στους φο-
ρείς που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε
τη διαδικασία διαβίβασης δεδοµένων PNR στη ΜΣΕ, βά-
σει των προβλεπόµενων κοινών πρωτοκόλλων και µορ-
φοτύπων.                                                  (άρθρο 16)

Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2018

Η Γενική Διευθύντρια

Ιουλία Γ. Αρµάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Υποχρεώσεις αεροµεταφορέων
σχετικά µε τα αρχεία επιβατών - προσαρµογή της νοµο-
θεσίας στην οδηγία (ΕΕ) 2016/681»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου
προκαλούνται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

1. Ετήσια δαπάνη, από τη σύσταση της Μονάδας Στοι-
χείων Επιβατών (ΜΣΕ) και την επεξεργασία των ονοµα-
στικών αρχείων επιβατών PNR και συγκεκριµένα από:
α) την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων (τηλεπικοι-

νωνιακές υπηρεσίες, γραφικά είδη, συντήρηση και επι-
σκευή λοιπού εξοπλισµού κ.λπ.) της ΜΣΕ, η οποία εκτι-
µάται στο ποσό των 60 χιλ. ευρώ περίπου,        (άρθρο 6)
β) την αντιµετώπιση των εξόδων συντήρησης του ε-

µπορικού λογισµικού επεξεργασίας δεδοµένων PNR, η
οποία εκτιµάται στο ποσό των 200 χιλ. ευρώ.

(άρθρα 8, 12, 13 και 14)
2. Εφάπαξ δαπάνη, ύψους 2,6 εκατ. ευρώ περίπου, α-

πό την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού για τη
λειτουργία της ΜΣΕ (προµήθεια επίπλων, συσκευών θέρ-
µανσης και κλιµατισµού, Η/Υ, τηλεπικοινωνιακού, µετεω-
ρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλι-
σµού κ.λπ.).                                                         (άρθρο 8)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-

στώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη.

Αθήνα,15 Νοεµβρίου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ευκλ. Τσακαλώτος Όλ. Γεροβασίλη
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