
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 

Στις 25 Μαΐου 2018, τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ» (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων / General Data Protection Regulation - GDPR). Η Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) εφαρμόζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 
για την Προστασία Δεδομένων και ενημερώνει τους συναλλασσόμενους οφειλέτες με 
αυτήν, για τον τρόπο που επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα.  

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), η οποία εδρεύει στη 

διεύθυνση : Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233 Αττική, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, 

(ΓΚΠΔ)) και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, δηλώνει ότι 

επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με 

σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής της. 

Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. συμμορφώνεται  με το ισχύον νομικό πλαίσιο και λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενων. 

Προς το σκοπό της συνολικής και αποτελεσματικής ρύθμισης των οφειλών των 
ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις συσσωρευθείσες 
οφειλές τους προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ο Ν. 4469/2017 εισήγαγε τον 
Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων, στόχος του οποίου είναι η 
επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης των οφειλών μεταξύ της αιτούσας επιχείρησης 
και των συμμετεχόντων στο μηχανισμό πιστωτών της. Η εν λόγω διαδικασία διεξάγεται 
σε ηλεκτρονική πλατφόρμα σχεδιασμένη από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), με την υποστήριξη ενός διαμεσολαβητή, ο οποίος εκτελεί 
καθήκοντα συντονιστή, αρχίζει με την υποβολή της αίτησης της επιχείρησης-οφειλέτη 
και πρακτικά ολοκληρώνεται είτε με τη συμφωνία αναδιάρθρωσης των οφειλών, 
εφόσον η διαπραγμάτευση της ρύθμισης των οφειλών μεταξύ του οφειλέτη και των 
συμμετεχόντων πιστωτών  έχει αποβεί επιτυχής, η οποία δύναται να επικυρωθεί 
δικαστικώς, είτε με τη σύνταξη από το συντονιστή πρακτικού αποτυχίας για 
οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στο νόμο αυτό λόγους. 
 
 
Δεδομένου ότι η αίτηση υπαγωγής οφειλετών στον Ν. 4469/2017 υποβάλλεται από τον 
οφειλέτη ηλεκτρονικά στην ΕΓΔΙΧ με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία 
τηρείται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ, τα δεδομένα του οφειλέτη τηρούνται  στην βάση 
δεδομένων της ΕΓΔΙΧ, η οποία ορίζεται στο αρ. 4 παρ. 2 Ν. 4469/2017 ως υπεύθυνος 
επεξεργασίας για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών. 
 



Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 Ν. 4469/2017 με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία 
παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση στον πιστωτή, επεξεργασία και 
διασταύρωση από αυτόν των δεδομένων του, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση 
και τα συνοδευτικά έγγραφα για τους σκοπούς της διαδικασίας ρύθμισης οφειλών. Η 
άδεια αυτή συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του 
άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 
4174/2013. 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για την άσκηση των προβλεπόμενων 

στο νόμο αρμοδιοτήτων της.  Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα είναι :   

α) η συνολική και αποτελεσματική ρύθμιση των οφειλών των ελληνικών επιχειρήσεων, 

οι οποίες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις συσσωρευθείσες οφειλές τους προς τον 

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στα πλαίσια του Ν. 4469/2017 που εισήγαγε τον 

Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων,  

β) η επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης των οφειλών μεταξύ της αιτούσας 

επιχείρησης και των συμμετεχόντων στο μηχανισμό πιστωτών της.  

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

α) Έννομο συμφέρον των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων  

β) Νομική υποχρέωση συμμόρφωσης με τον Ν. 4469/2017 και με τις σχετικές 

Υπουργικές Αποφάσεις (ιδίως με την με αρ. 116821/25.10.2017 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Οικονομικών/ΦΕΚ 

Β΄3909/6.11.2017, εφεξής «ΚΥΑ»), 

γ) Η υποβολή αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη, η οποία βάσει του νομοθετικού 

πλαισίου και συγκεκριμένα του άρθρου 5 παρ. 6 ν. 4469/2017 (Α’ 62) συνεπάγεται την 

παροχή της συγκατάθεσης του οφειλέτη για την κοινοποίηση, επεξεργασία και 

διασταύρωση από τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία των δεδομένων τους που 

περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, όπως και αυτών που 

βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών και την άρση του τραπεζικού και 

φορολογικού απορρήτου (Ν.4469/2017, αρ.5 παρ.6 και άρ. 16 παρ. 4). 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα ταυτοποίησης (π.χ Ονοματεπώνυμο, 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας κλπ), δεδομένα νομιμοποίησης (π.χ εξουσιοδοτήσεις, 

πληρεξούσια κλπ), δεδομένα επικοινωνίας (π.χ διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ), δεδομένα 

οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης (π.χ επάγγελμα, εισοδήματα, 

ακίνητη περιουσία, προστατευόμενα μέλη κλπ) και στοιχεία ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης.  
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Επίσης η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. συλλέγει δεδομένα εικόνας από συστήματα βιντεοεπιτήρησης των 

χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας, με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών των 

υπηρεσιών της.  

5. ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. συλλέγει δεδομένα από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη ηλεκτρονικά. 

Επίσης συλλέγει δεδομένα από τρίτες πηγές (ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ, Πιστωτικά και 

Χρηματοδοτικά Ιδρύματα).  

6. ΧΡΟΝΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ  

Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για 

την εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει. 

Ειδικότερα τα δεδομένα που αφορούν στις αιτήσεις Ν. 4469/2017 διατηρούνται:  

α)   για τρία (3) έτη από την κατάρτιση πρακτικού αποτυχίας, εφόσον δεν επιτευχθεί 

εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών,  

β) για τρία (3) έτη από την καθ’οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης αναδιάρθρωσης 

(εξόφληση, καταγγελία, ακύρωση κλπ), 

γ)   για τρία (3) από την παραίτηση από την αίτηση υπαγωγής και 

δ)   για τρία (3) έτη από την τελευταία καταχώρηση στοιχείων σε εκκρεμή αίτηση. 

7. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ανταλλάσει προσωπικά δεδομένα με : 

α) Την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

β) Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) 

γ) Τα εκάστοτε, σύμφωνα με την αίτηση του αιτούντος και το Ν.4469/2017 

συμμετέχοντα στη διαδικασία πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, μεταξύ αυτών 

και εκείνα που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση, οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι 

εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων καθώς και οι εταιρίες διαχείρισης 

απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις  του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), 

εφόσον τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ενιαίου Εποπτικού 

Μηχανισμού  

τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας. 

Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. μπορεί να αναθέτει σε άλλα πρόσωπα και για λογαριασμό της, την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα πρόσωπα αυτά είναι οι εκτελούντες την 

επεξεργασία, και ενεργούν βάσει σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης και δεσμεύονται 

για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 



8. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ 

Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων αποκλειστικά βάσει 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή 

ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 22 ΓΚΠΔ. 

9. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ       

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  

Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς 

οργανισμούς. 

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ  

Οι οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στον Ν.4469/2017 έχουν τα παρακάτω 
δικαιώματα : 
 
α) δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ), 
β) πρόσβασης (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 15 ΓΚΠΔ), 
γ) διόρθωσης (δικαίωμα διόρθωσης, άρθρο 16 ΓΚΠΔ),  
δ) διαγραφής (δικαίωμα διαγραφής, άρθρο 17 ΓΚΠΔ),  
ε) περιορισμού της επεξεργασίας (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, άρθρο 18 ΓΚΠΔ),  
στ) εναντίωσης (δικαίωμα εναντίωσης, άρθρο 21 ΓΚΠΔ),  
ζ) καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ και μη μετάδοσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ/2016/679). 
 

11. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για θέματα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την 

Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας 

Δεδομένων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@keyd.gov.gr  

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Κάθε οφειλέτης έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της 

Αρχής www.dpa.gr 

13. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. μπορεί να επικαιροποιήσει την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, και η κάθε επικαιροποιημένη έκδοση της θα είναι διαθέσιμη 

στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www.keyd.gov.gr 
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