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Γνώμη της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
προς τους εργοδότες σχετικά με πρόσβαση στο λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας εργοδοτουμένων 

 

Ιούλιος 2019 
 
Στις 17 Μαΐου 2019, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε Γνώμη η οποία 

απευθύνεται στους εργοδότες και η οποία ρυθμίζει τη δυνατότητα που έχουν για πρόσβαση στο λογαριασμό 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας εργοδοτουμένων που αποχώρησαν, 

νυν εργοδοτούμενων που απουσιάζουν από τον οργανισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς και πρώην 

και νυν εργοδοτουμένων για τους οποίους υπάρχουν πληροφορίες ή εύλογη υποψία ότι ενδέχεται να 

εμπλέκονται σε αδικήματα στους οποίους έχει δοθεί από τον εργοδότη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για καθαρά υπηρεσιακή χρήση, η οποία συνήθως περιέχει το όνομα τους και/ή στην οποία 

έχουν πρόσβαση χρησιμοποιώντας το όνομα και τον κωδικό τους. 

Η Γνώμη παραθέτει προληπτικά μέτρα για μείωση της ανάγκης πρόσβασης στα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου των εργοδοτουμένων. Ο εργοδότης θα πρέπει να  διασφαλίζει την πρόσβαση στα εισερχόμενα 

και εξερχόμενα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άλλες πηγές τα οποία θα είναι προσβάσιμα 

μόνο από εξουσιοδοτημένο χρήστη καθώς και να παρέχει τη δυνατότητα στον εργοδοτούμενο να διατηρεί 

δυο λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα για επαγγελματική και ένα για ιδιωτική χρήση. Ο 

ιδιωτικός λογαριασμός δεν θα υπόκειται σε έλεγχο παρά μόνο αν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για τέλεση 

αξιόποινων πράξεων. 

Αν παρόλα αυτά η πρόσβαση στον λογαριασμό είναι αναγκαία με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας του οργανισμού ή την προστασία των συμφερόντων, της περιουσίας και διευθυντικών 

δικαιωμάτων του εργοδότη ή την οργάνωση και έλεγχο της διεκπεραίωσης συγκεκριμένης εργασίας ή κύκλου 

εργασιών και ιδίως για τον έλεγχο των δαπανών ή για τη διερεύνηση πιθανών αδικημάτων, τότε αυτή είναι 

νόμιμη εφόσον πληρείται  τουλάχιστον μια εκ των προϋποθέσεων που θέτει το Άρθρο 6 (1) του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ»). Οι προϋποθέσεις αυτές είναι ότι η επεξεργασία είναι  

απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του εργοδότη, για τη 

διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, για την 
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εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας 

που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας και για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος.  

Επιπρόσθετα, οι εργοδότες οφείλουν να υιοθετήσουν γραπτή Πολιτική με την οποία οι εργοδοτούμενοι με 

την έναρξη της εργοδότησης τους να ενημερώνονται συνοπτικά, κατανοητά και με σαφήνεια για τη 

διαδικασία πρόσβασης και χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε περίπτωση πρόθεσης του εργοδότη να 

αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό πρέπει να γίνεται ειδική ενημέρωση. Εκτός αν αυτό είναι ανέφικτο, το 

ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να ανοίγεται στην παρουσία του εργοδοτουμένου. Η Πολιτική θα πρέπει να 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σκοπό και τρόπο πρόσβασης στο λογαριασμό, τις κατηγορίες ή ιδιότητες 

προσώπων που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό, τη νομική βάση στην οποία στηρίζεται η 

πρόσβαση καθώς και το διάστημα στο οποίο ο λογαριασμός θα διατηρηθεί ενεργός μετά την αποχώρηση του 

εργοδοτουμένου από τον οργανισμό.  

Τυχόν «συγκατάθεση» του εργοδοτούμενου για πρόσβαση και επεξεργασία πληροφοριών που περιέχονται 

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δε θα θεωρείται «ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν 

πλήρει επιγνώσει» λόγω της σχέσης εξάρτησης εργοδότη-εργοδοτουµένου. 

 

Αθηνά Σταυρινίδου 
Ασκούμενη Δικηγόρος 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 

Opinion of the Cypriot Data Protection Commissioner addressed to 
employers regarding their ability to access email accounts or other 
electronic means of communication of employees 
 
 
July 2019 

 

On 17th May 2019, the Data Protection Commissioner issued an opinion addressed to employers, regarding their 

ability to access the email account or other electronic means of communication of former employees, current 

employees that are absent from the organization for a long time, as well as of former and current employees for whom 

there is information or reasonable suspicion that they may be involved in offenses.  The employer must have given the 

employee an e-mail address for purely official use and which usually contains their name and/or access by using their 

name and password. 

 

The opinion cites preventative measures to reduce the need to access employees' emails. The employer should 

ensure access to incoming and outgoing emails from other sources, is accessible only by an authorized user as well as 

allowing the employee to maintain two email accounts, one for professional and one for private use. The private 

account will not be subject to scrutiny unless there are serious grounds for committing criminal offences. 

If access to the account is nevertheless necessary in order to: ensure the proper functioning of the organization; or the 

protection of the interests, property and management rights of the employer; or the organizing and control of the 

performance of specific work or turnover and in particular to control expenditure; or to investigate possible 

offenses; then it is lawful if at least one of the conditions set out in Article 6 (1) of the General Data Protection 

Regulation (“GDPR”) is met. These conditions are that the processing of personal data is lawful when it is necessary for 

the performance of a contract, for compliance with a legal obligation of the employer, in order to protect the vital 

interests of the data subject or another natural person, when it is necessary for a performance of a task carried out in 

the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller or when it is necessary for the purposes 

of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party. 

Additionally, employers must adopt a written policy with which employees, at the start of their employment, are briefly, 

understandably and clearly informed about the process of accessing and using email accounts. If the employer also 

intends to access the email account, the employees should be given more specific information. Unless it is impractical, 

the email should be opened in the presence of the employee.  

 

The policy should include, among other things, the purpose and way of access to the email account, the categories or 

properties of persons eligible to access the email account, the legal basis on which access is based, and the time at 

which the email account will remain active after the employee leaves the organization. 
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Any "consent" given by an employee to access and process information contained in the e-mail will not be considered as 

“freely given, specific, informed and unambiguous” due to the imbalance of power that exists in an employer-

employee relationship. 

 
 
Athina Stavrinidou 
Trainee Lawyers 
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