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Μνημόνιο Συνεργασίας
μεταξύ
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔ)
και
της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ)
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής και ΑΠΔ) είναι
συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη δημόσια Αρχή, η οποία έχει ως αποστολή της την
εποπτεία της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, του ν. 4624/2019,
του ν. 3471/2006 και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων
που της ανατίθενται κάθε φορά, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον Πρόεδρό της, κ.
Κωνσταντίνο Μενουδάκο.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής και ΕΑ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, επιφορτισμένη
σύμφωνα με τον ν. 3959/2011 με τη διαφύλαξη της απρόσκοπτης λειτουργίας του υγιούς
ανταγωνισμού, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον Πρόεδρό της, κ. Ιωάννη Λιανό.
(εφεξής, οι «Αρχές» ή «τα Μέρη»)
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ του κομβικού ρόλου που οι δύο Αρχές, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, καλούνται να αναπτύξουν για τη διασφάλιση συνθηκών εύρυθμης
λειτουργίας αλλά και υγιούς ανταγωνισμού της ελληνικής αγοράς όσο και διασφάλισης των
ελευθεριών και δικαιωμάτων και ιδίως της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
πολιτών/καταναλωτών.
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα οριζόμενα κυρίως στο άρθρο 17 παρ. 4 ν. 4624/2019 καθώς
και στο άρθρο 24 του ν. 3959/2011 σχετικά με τη συνεργασία των Αρχών, κατά την ενάσκηση
των αρμοδιοτήτων τους.
ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΟΝΤΑΣ ότι, ιδίως στο πεδίο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται εντός της
ψηφιακής αγοράς, το ζήτημα της ρύθμισης του ανταγωνισμού, της προστασίας των
καταναλωτών και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων πρέπει να εξετάζεται ως μία
αδιάσπαστη και ενιαία ενότητα που χρήζει συνεκτικής, συνδυαστικής και συμπληρωματικής
εφαρμογής.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι στο πλαίσιο των αυξημένων απαιτήσεων σχετικά με την εκπλήρωση των
στρατηγικών τους στόχων, διαφαίνεται πεδίο συνεργασίας με σημαντικές οικονομικές και
διοικητικές επιπτώσεις, σε πλήρη εναρμόνιση με τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς
στόχους κάθε Αρχής.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η μέχρι σήμερα συνεργασία μεταξύ των δύο Αρχών εξυπηρετεί τον
απαραίτητο συντονισμό ενεργειών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ότι η εμβάθυνση της
συνεργασίας θα αποφέρει θετικά οφέλη στους διοικούμενους.
Προκρίνουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών για την Προστασία
Δεδομένων και τον Ανταγωνισμό, ως μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας με παράλληλη
διασφάλιση των ελευθεριών και δικαιωμάτων του ατόμου και ιδίως της προστασίας
δεδομένων, ως ακολούθως.
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1.

Σκοπός και στόχοι της Συνεργασίας

1.1 Αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής των δύο Αρχών και σε ζητήματα που
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και των δύο Μερών.
1.2 Εδραίωση και ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας, ώστε να ενταθεί σημαντικά η
διάδοση τεχνογνωσίας και η σύνδεση των δύο Αρχών προκειμένου να διευκολυνθούν στην
άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.
1.3 Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας των δύο
Αρχών προς όφελος των διοικούμενων, της οικονομίας και εν γένει του δημοσίου
συμφέροντος.
1.4 Λήψη ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών αποφάσεων στη βάση έγκαιρης και
ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων στους τομείς
συνεργασίας των δύο Αρχών
1.5 Αμοιβαία συνδρομή στην εξέταση υποθέσεων και κοινοί έλεγχοι στους τομείς
αρμοδιότητας των δύο Αρχών.

2.

Τομείς Συνεργασίας

1.6 Ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνογνωσίας και επισκέψεων από ομάδες εμπειρογνωμόνων,
καθώς και παροχή κατευθύνσεων σε ζητήματα και τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων και
των δύο Αρχών, κατά το μέτρο που κρίνεται απαραίτητο, για την αποτελεσματική εκπλήρωση
και προαγωγή της αποστολής της κάθε Αρχής.
Συστηματοποίηση της αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δύο Μερών για την
προστασία του δημοσίου συμφέροντος και των δικαιωμάτων των πολιτών.
1.7 Δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών,
μελετών και ερευνών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και ανάπτυξης κατάλληλων
εργαλείων για εσωτερική χρήση ή/και διάθεση στο κοινό, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, όπως
ενδεικτικά τη σύσταση κοινών βάσεων δεδομένων που θα δύνανται να χρησιμοποιούνται από
κάθε Αρχή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
περί απορρήτου, εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων.
1.8 Από κοινού διοργάνωση σεμιναρίων, διαδικτυακών (webinars) και μη, διαλέξεων,
εργαστηρίων και υλοποίηση σχετικών ενεργειών δημοσιότητας, με σκοπό τόσο την ενημέρωση
και την επιμόρφωση του προσωπικού των δύο συνεργαζόμενων Αρχών ώστε να επιτυγχάνεται
η ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών, όσο και την ενημέρωση των οικονομικών φορέων/
συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής αγοράς σε θέματα που άπτονται
των αρμοδιοτήτων των δύο Αρχών.
3.

Συντονιστική Επιτροπή Συνεργασίας ΑΠΔ και ΕΑ

1.9 Θεσμοθέτηση ειδικής Επιτροπής, αποτελούμενης από ανώτερα στελέχη των Μερών, που
θα λειτουργεί συντονιστικά για τη συνεργασία μεταξύ των Αρχών στο πλαίσιο του παρόντος
Μνημονίου Συνεργασίας.
1.10 Συνεργασία της ως άνω Επιτροπής με τη Διοίκηση εκάστου Μέρους στο πλαίσιο
εκπλήρωσης των στόχων του παρόντος.
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4.

Τρόπος Υλοποίησης

1.11 Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας επιβεβαιώνει την πρόθεση των Μερών για αμοιβαία
ανάπτυξη και συνεργασία των δύο Αρχών. Όπου κριθεί αναγκαίο και κατόπιν γραπτής
συμφωνίας και των δύο Μερών, το παρόν δύναται να συμπληρώνεται από Μνημόνιο/-α
Υλοποίησης που θα αφορά/-ούν σε συγκεκριμένες δράσεις/πρωτοβουλίες, σε σχέση με τα
ανωτέρω. Στα Μνημόνια Υλοποίησης μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν και άλλοι
δημόσιοι, όπως και ιδιωτικοί φορείς.
1.12 Η συνεργασία στους προβλεπόμενους στο παρόν τομείς θα γίνεται στη βάση εφαρμογής
των αρχών της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης από τις Διοικήσεις των δύο
Αρχών.
5.

Αξιολόγηση της Συνεργασίας

1.13 Τα Μέρη θα προβαίνουν κάθε χρόνο σε εκτίμηση της πορείας της συνεργασίας τους και
θα προτείνουν τρόπους για την καλύτερη προώθηση των στόχων του παρόντος Μνημονίου
Συνεργασίας.
6.

Φύση Συνεργασίας των Μερών

1.14 Το παρόν Μνημόνιο περιγράφει το γενικό πλαίσιο συνεργασίας και δεν δημιουργεί
οποιαδήποτε νομική ή συμβατική ή αποκλειστική σχέση μεταξύ της ΑΠΔ και της ΕΑ, ούτε
περιορίζει ή επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις αρμοδιότητες των δύο Αρχών, ιδίως, μεταξύ
άλλων, όσες προβλέπονται από τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν στην ίδρυση και
λειτουργία τους.
7.

Τελικές Διατάξεις

1.15 Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δεν συνεπάγεται ανάληψη οικονομικής φύσεως
υποχρεώσεων/δεσμεύσεων εκ μέρους των Μερών ή οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική
επιβάρυνση για αυτά.
1.16 Όλες οι πληροφορίες/στοιχεία που παρέχονται ή/και ανταλλάσσονται, στο πλαίσιο του
παρόντος, μεταξύ των δύο Μερών, θα υπόκεινται στους κανόνες τήρησης απορρήτου,
προστασίας προσωπικών δεδομένων και στις λοιπές διασφαλίσεις που προβλέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία η οποία, κατά περίπτωση, τυγχάνει εφαρμογής.
1.17 Τα Μέρη αναλαμβάνουν να διατηρήσουν και χειριστούν όλες τις πληροφορίες που θα
περιέλθουν στην προσοχή τους με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
1.18 Η προβλεπόμενη στο παρόν ανταλλαγή πληροφόρησης θα πραγματοποιείται με την
επιφύλαξη τυχόν υποχρεώσεων εχεμύθειας εκάστου Μέρους έναντι του έτερου, που
προβλέπονται από τις νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες διέπουν την ίδρυση και τη λειτουργία
του.
1.19 Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί εγγράφως
ύστερα από πρόταση ενός εκ των δύο Μερών και έγγραφη αποδοχή της από την άλλη πλευρά.
1.20 Τα Μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει σχετικά με την υλοποίηση ή
την ερμηνεία του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας θα επιλύεται καλόπιστα μεταξύ τους
μέσω διαβουλεύσεων.
1.21 Η ισχύς του Μνημονίου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του και από τα δύο
Μέρη.
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1.22 Το Μνημόνιο αυτό ισχύει για τρία (3) χρόνια και θα ανανεώνεται αυτομάτως, εκτός εάν
ένα από τα Μέρη αποφασίσει τον τερματισμό του, οποτεδήποτε πριν τη λήξη του και/ή τη μη
ανανέωσή του, με πρότερη έγγραφη κοινοποίηση της απόφασής του αυτής τριάντα (30)
ημερών στο έτερο Μέρος.
Το πιο πάνω Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 5 Αυγούστου 2022, σε δύο
πρωτότυπα.
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5

