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Τι μας έδωσε η Οδηγία => ν. 2472/1997

• Έμμεση εφαρμογή (μετά την 

ενσωμάτωση) 

• Ορισμοί 

• Δεδομένα 

Από την Οδηγία ΕΕ/1995/46…

• Βασικές Αρχές Επεξεργασίας

• Βασικά Δικαιώματα Υποκειμένων 

• Βασικές Υποχρεώσεις Υπευθύνων 

• Ίδρυση Αρχής Προστασίας Δεδομένων• Δεδομένα 

• Απλά 

• Ευαίσθητα 

• Αρχείο 

• Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

• Εκτελών την Επεξεργασία 

• Ίδρυση Αρχής Προστασίας Δεδομένων

• Διοικητικά Πρόστιμα και Ποινικές 

Κυρώσεις 



Τι προσθέτει ο Κανονισμός  

• Άμεση εφαρμογή 

• Θέσπιση Ευρωπαϊκής αρχής 

συνδεδεμένης με αυτές των Κ-Μ

• Γνήσια αντικειμενική ευθύνη Υπευθύνου 

… στον Κανονισμό ΕΕ/2016/679 

• Θεσμός DPO 

• Ιδιαιτέρως επαχθή Διοικητικά Πρόστιμα

• Φορείς Πιστοποίησης

• Φορείς Ελέγχου (δια) τήρησης του status • Γνήσια αντικειμενική ευθύνη Υπευθύνου 

Επεξεργασίας

• Βάρος Απόδειξης Συμμόρφωσης:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας, οποτεδήποτε, 

σε πρώτη ζήτηση, άμεσα, με τρόπο απλό

• Φορείς Ελέγχου (δια) τήρησης του status 

συμμόρφωσης

• Πολιτικές 

• Συλλογικών Φορέων 

• Επιχειρησιακές 



Γιατί μας αφορά όλους

Κάθε επιχείρηση τηρεί αρχείο/α με απλά (συνήθως) προσωπικά 
δεδομένα (πχ πελατολόγιο)

• Όμως το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ενδεχομένως να 
διαθέτει προσωπικά ή /και ευαίσθητα (ειδικά) προσωπικά 
δεδομένα. 

• Ενδεικτικά ευαίσθητα δεδομένα: 

• Φορολογικά• Φορολογικά

• Ιδιωτικής ζωής (: που αφορούν στην σύναψη γάμου, 
ύπαρξη τέκνων) 

• Υγείας (βασικός ή εξειδικευμένος λόγω ειδικότητας 
φάκελος υγείας) 

• Πολιτικών πεποιθήσεων (όταν προκύπτουν από 
συναφή συνδικαλιστική δράση για την οποία έχει 
ενημερωθεί η επιχείρηση) ή θρησκευτικών πεποιθήσεων 
(όπως σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα)

• Εμπλοκής με δικαιοσύνη (ποινικό μητρώο) ;





- Αυστηρές υποχρεώσεις συμμόρφωσης. Ανάγκη: 

- Προσαρμογών/ευθυγραμμίσεων

- Επενδύσεων/ βλέπε συστήματα ασφαλείας 

- Εκπαίδευσης

- Επαπειλούμενες κυρώσεις 

- αν δεν μπορεί να αποδειχθεί συμμόρφωση Πως μας επηρεάζει 
ο GDPR # διαπίστωση μη συμμόρφωσης)

- αν διαπιστωθεί DATA BREACH,

πιθανότητες έκθεσης σε υψηλές αποζημιώσεις

-Εν αναμονή προσδιορισμού  από την εθνική 

νομοθεσία : Κυρώσεις στο πρόσωπο του νομίμου 

εκπροσώπου της εταιρείας

Πως μας επηρεάζει 
ο GDPR



Δεδομένα Προσωπικού 
Χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που 
αφορά στο υποκείμενο 

και μπορεί να το 
ταυτοποιήσει με άμεσο ή 

έμμεσο τρόπο 

Υποκείμενο

Φυσικό Πρόσωπο 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

(στο εξής ΥΕ) είναι η εταιρεία –
καθορίζει κατά τρόπο 

αποκλειστικό και κυρίαρχα τους 

Αρχείο

filing system με δεδομένα 
διαρθρωμένα και προσβάσιμα

DPO 

εντός ή εκτός 
επιχείρησης-

σε άμεση συνεργασία με 
τη Διοίκηση 

Ορισμοί
αποκλειστικό και κυρίαρχα τους 

σκοπούς και τα μέσα 
επεξεργασίας [Ο υπάλληλος του 

ΥΕ ταυτίζεται με τον ΥΕ ]

Ο Εκτελών την Επεξεργασία 

(στο εξής ΕΕ) είναι πάντοτε ένα τρίτο πρόσωπο (Φυσικό ή 
Νομικό) που συνδέεται με κάποια έννοια με τον Υπεύθυνο 

Επεξεργασίας (πχ με κάποια σύμβαση) .

Μπορεί κάποιος να είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για μία 
ομάδα δεδομένων και εκτελών την επεξεργασία για άλλη 

Ορισμοί



Αρχές που διέπουν 
την προστασία 

(α) Νομιμότητα :

δεν παραβιάζει κανόνα δικαίου

(β) Αναλογικότητα :

• δεν είναι επαχθής
την προστασία 

δεδομένων
• είναι αναλογικά ανεκτή σε σχέση με αυτό που 

πρέπει να προστατεύσει

(γ) Διαφάνεια:

μπορεί να ελεγχθεί τι έγινε

να διορθωθεί- να περιορισθεί- να αρθεί



Να έχει δοθεί Συγκατάθεση

ρητή για συγκεκριμένο σκοπό (σαφή και καθορισμένο και 
νόμιμο) και για συγκεκριμένο χρόνο (τον αναγκαίο για την 

εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού) (πάντα) 

Άλλως, η επεξεργασία:
να είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης 

Είτε 

να είναι απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με έννομη 

Είτε   

να είναι απαραίτητη για τη 
διαφύλαξη ζωτικού 

Προϋποθέσεις 
νομιμότητας συμμόρφωση με έννομη 

υποχρέωση του ΥΕ 
διαφύλαξη ζωτικού 
συμφέροντος του 
Υποκειμένου ή άλλου 
Φυσικού προσώπου

Είτε 

να είναι απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος που 
εκτελείται προς το δημόσιο 
συμφέρον ή κατ’ άσκηση 
δημόσιας εξουσίας. 

Είτε 

να είναι απαραίτητη για 
τους σκοπούς των εννόμων 
συμφερόντων του ΥΕ εκτός 
αν έναντι αυτών υπερισχύει 
το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα του 
Υποκειμένου. 

νομιμότητας
επεξεργασίας



Υποχρέωση 
απόδειξης λήψης 
από ΥΕ

Υποβολή 
αιτήματος περί 
συγκατάθεσηςΣυγκατάθεση

απόδειξη 
υποβολή

• Είτε έγγραφα 
• Είτε ηλεκτρονικά
• Είτε μέσω ηχογρα/νου μηνύματος

• Διακριτά 
• Κατανοητά
• Με σαφή διατύπωση

Δικαίωμα 
ανάκλησης της 
συγκατάθεσης του 
Υποκειμένου

Η συγκατάθεση πρέπει να είναι ελεύθερη.

απόδειξη 
υποβολή

ανάκληση
Οποτεδήποτε 
Το Υποκείμενο έχει ενημερωθεί για το 
δικαίωμα ανάκλησης πριν την παροχή 
συγκατάθεσης 
Εξίσου εύκολο να γίνει με τη 
συγκατάθεση



EΦΑΡΜΟΓΗ 
κατάλληλων τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων που θα 
διασφαλίζουν και 

αποδεικνύουν την συμμόρφωση 
με τον Κανονισμό 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
με την εποπτική αρχή 

(βέλτιστα διά του DPO – όπου 

Υποχρεώσεις
του Υπευθύνου με την εποπτική αρχή 

(βέλτιστα διά του DPO – όπου 
αυτός απαιτείται) 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
του απορρήτου και της 

ασφάλειας της επεξεργασίας 

Privacy by design
(εκ του σχεδιασμού) 

Privacy by default 
(εξ ορισμού) 

του Υπευθύνου 
Επεξεργασίας



• Ανωνυμοποίηση

• Ψευδωνυμοποίηση 

• Κρυπτογράφηση 

• Ανωνυμοποίηση

• Ψευδωνυμοποίηση 

• Κρυπτογράφηση 

Διαδικασίες για:

τακτικές δοκιμές, 
εκτιμήσεις, αξιολογήσεις 
αποτελεσματικότητας 
τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων. 

Διαδικασίες για:

τακτικές δοκιμές, 
εκτιμήσεις, αξιολογήσεις 
αποτελεσματικότητας 
τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων. 

Μέθοδοι 
διασφάλισης 

• Απόρρητο

• Ακεραιότητα

• Αξιοπιστία Συστημάτων 

• Απόρρητο

• Ακεραιότητα

• Αξιοπιστία Συστημάτων 

Αντανακλαστικά 
αποκατάστασης 
διαθεσιμότητας

σε εύθετο χρόνο σε 
περίπτωση φυσικών ή 
τεχνικών συμβάντων

Αντανακλαστικά 
αποκατάστασης 
διαθεσιμότητας

σε εύθετο χρόνο σε 
περίπτωση φυσικών ή 
τεχνικών συμβάντων

διασφάλισης 
πληροφορίας



*** Τα 
αντίστοιχα 
ισχύουν και 

για τον 
Εκτελούντα 

την 
Επεξεργασία 

Το αρχεία επεξεργασίας πρέπει 
να περιλαμβάνουν: 

•Στοιχεία επικοινωνίας ΥΕ 

•Σκοπούς επεξεργασίας 

• Περιγραφή κατηγοριών

• Υποκειμένων Δεδομένων

• και κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 

•Κατηγορίες αποδεκτών στους 
οποίους πρόκειται να 
γνωστοποιηθούν τα δεδομένα 

•Διαβιβάσεις δεδομένων σε 

Το αρχεία επεξεργασίας πρέπει 
να περιλαμβάνουν: 

•Στοιχεία επικοινωνίας ΥΕ 

•Σκοπούς επεξεργασίας 

• Περιγραφή κατηγοριών

• Υποκειμένων Δεδομένων

• και κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 

•Κατηγορίες αποδεκτών στους 
οποίους πρόκειται να 
γνωστοποιηθούν τα δεδομένα 

•Διαβιβάσεις δεδομένων σε 

Αρχείο 
δραστηριοτήτων 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 

• Εταιρεία <250 
άτομα 

• Εκτός αν:

• επεξεργάζονται 
δεδομένα 
ευαίσθητου 
προσωπικού 
χαρακτήρα των 
άρθρων 9 και 
10 του 
Κανονισμού ή 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 

• Εταιρεία <250 
άτομα 

• Εκτός αν:

• επεξεργάζονται 
δεδομένα 
ευαίσθητου 
προσωπικού 
χαρακτήρα των 
άρθρων 9 και 
10 του 
Κανονισμού ή Επεξεργασία •Διαβιβάσεις δεδομένων σε 

τρίτη χώρα (όπου αυτό 
συμβαίνει) 

•Προβλεπόμενες προθεσμίες 
διαγραφής διαφόρων 
κατηγοριών δεδομένων (όπου 
αυτό είναι δυνατό) 

•Γενική περιγραφή τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων 
ασφαλείας (όπου αυτό είναι 
δυνατό) 

•Διαβιβάσεις δεδομένων σε 
τρίτη χώρα (όπου αυτό 
συμβαίνει) 

•Προβλεπόμενες προθεσμίες 
διαγραφής διαφόρων 
κατηγοριών δεδομένων (όπου 
αυτό είναι δυνατό) 

•Γενική περιγραφή τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων 
ασφαλείας (όπου αυτό είναι 
δυνατό) 

δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας

Κανονισμού ή 

• αν υπάρχει 
κίνδυνος για 
τα δικαιώματα 
του 
Υποκειμένου ή 

• η επεξεργασία 
δεν είναι 
περιστασιακή 

Κανονισμού ή 

• αν υπάρχει 
κίνδυνος για 
τα δικαιώματα 
του 
Υποκειμένου ή 

• η επεξεργασία 
δεν είναι 
περιστασιακή 



Δημιουργία από την Εποπτική Αρχή ενός καταλόγου 
ειδικών πράξεων επεξεργασίας για τις οποίες θα 

απαιτείται εκτίμηση αντικτύπου 

Η εκτίμηση αντικτύπου περιλαμβάνει: 

συστηματική περιγραφή 
προβλεπομένων πράξεων 
επεξεργασίας και σκοπών 

επεξεργασίας και εννόμου 

εκτίμηση της 
αναγκαιότητας και της 

αναλογικότητας των 
πράξεων επεξεργασίας σε 

Impact 
Assessment 

Α Β

επεξεργασίας και εννόμου 
συμφέροντος του ΥΕ 

πράξεων επεξεργασίας σε 
συνάρτηση με τους σκοπούς

εκτίμηση κινδύνων για τα 
δικαιώματα και τις 

ελευθερίες των 
Υποκειμένων 

μέτρα αντιμετώπισης 
κινδύνων, 

περιλαμβανομένων 
εγγυήσεων, μέτρων και 
μηχανισμών ασφαλείας 

ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων. 

Impact 
Assessment 

Γ Δ



Βάσει απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βάσει συγκεκριμένων εγγυήσεων από τον ΥΕ ή τον 
Εκτελούντα την Επεξεργασία 

Βάσει δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (BCR) κατόπιν 
έγκρισης από την εποπτική αρχή ή εγκεκριμένων ρητρών 

Διαβιβάσεις 
Δεδομένων Βάσει δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (BCR) κατόπιν 

έγκρισης από την εποπτική αρχή ή εγκεκριμένων ρητρών 

Απαγορευμένες σε κάθε περίπτωση οι διαβιβάσεις αποφάσεων 
δικαστηρίου

Ειδικές παρεκκλίσεις όταν δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας 
της Ευρ. Επιτροπής υπό τις προϋποθέσεις νομιμότητας 

Δεδομένων 
προς τρίτη χώρα



O Υ.Ε. και ο Ε.Ε. ορίζουν DPO 
σε κάθε περίπτωση στην οποία: 

η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα (με 
εξαίρεση τα δικαστήρια) 

οι βασικές δραστηριότητες του ΥΕ ή του ΕΕ συνιστούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες λόγω της φύσης, του πεδίου 
εφαρμογής και των σκοπών τους απαιτούν τακτική και 
συστηματική παρακολούθηση των Υποκειμένων σε μεγάλη 
κλίμακα.

Data 
Protection 

(α)

(β)

κλίμακα.

οι βασικές δραστηριότητες του ΥΕ ή του ΕΕ συνιστούν 
μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων κατά το άρθρο 9 και δεδομένων που αφορούν 
ποινικές καταδίκες κατά το άρθρο 10. 

*** Ο DPO επιλέγεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως 
βάσει εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και 
των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων και της ικανότητας 
εκπλήρωσης των καθηκόντων του άρθρου 39

Protection 
Officer

(γ)





Υποχρεώσεις DPO

1. Να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον Υ.Ε.

2. Να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό 

3. Να παρέχει συμβουλές για την εκτίμηση αντικτύπου 

4. Να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή 

5. Να ενεργεί ως contact person με την Αρχή για τα ζητήματα 
επεξεργασίας επεξεργασίας 

DPO

• Προσομοιάζει με τεχνικό ασφαλείας

• Ανεξαρτησία 

• Λογοδοσία μόνο σε ανώτατη διοίκηση



ΑΜΕΛΛΗΤΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

• Υ.Ε. -> Εποπτική Αρχή (72 ωρών)  από τη στιγμή που 

έλαβε γνώση

• Ε.Ε. -> Υ.Ε. -> Εποπτική Αρχή

• Υ.Ε.-> Υποκείμενο Δεδομένων (όταν εφικτό)

• Πρόκειται για γνήσια υποχρέωση (δεν υφίσταται

κανενός είδους δικαιολογία ή μετατόπιση της

υποχρέωσης)
Data 

Breach 
υποχρέωσης)

Σημαντικότερη όλων η ανάπτυξη μηχανισμών αντίδρασης 

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η ρουτίνα. Οι πιο 

συνηθισμένες απώλειες (breaches) είναι από διαδικασίες 

που θεωρούμε αυτονόητες στην καθημερινότητά μας (πχ 

φωτοτυπίες) κι όχι από το επίπεδο τεχνικής ασφάλειας που 

έχουμε προβλέψει να ενσωματώσουμε (πχ firewalls)

Data 
Breach 



Πρόσβασης

Διόρθωσης 

Διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) 

Δικαιώματα 
Υποκειμένου Περιορισμού της επεξεργασίας

Φορητότητας

Εναντίωσης

Δικαιώματα 
Υποκειμένου



(α) 10.000.000€ ή ως το 2% του 

συνολικού παγκόσμιου 

ετήσιου κύκλου εργασιών του 

προηγούμενου οικονομικού 

έτους, ανάλογα με το ποιο 

είναι υψηλότερο.

(β) 20.000.000€ ή ως το 4% του 

συνολικού παγκόσμιου 

κύκλου εργασιών του 

προηγουμένου οικονομικού 

έτους, ανάλογα με το ποιο 

είναι υψηλότερο. 

Διοικητικά 
Πρόστιμα 

Κριτήρια για το μέγεθος του προστίμου 

(μεταξύ άλλων): 

•H φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης 

•Δόλος ή αμέλεια που προκάλεσε την παράβαση

•Ιστορικό παραβάσεων

•Τήρηση εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας

•Άλλο ελαφρυντικό ή επιβαρυντικό στοιχείο  

Διοικητικά 
Πρόστιμα 



Εξαίρεση ειδικών επαγγελματικών ομάδων που 
καταλαμβάνονται από απόρρητο
Εξαίρεση ειδικών επαγγελματικών ομάδων που 
καταλαμβάνονται από απόρρητο

Ειδικές ρυθμίσεις για την επεξεργασία στο πλαίσιο της Ειδικές ρυθμίσεις για την επεξεργασία στο πλαίσιο της 

Αναμονή 
για την εθνική

Α

Β

Ειδικές ρυθμίσεις για την επεξεργασία στο πλαίσιο της 
απασχόλησης 
Ειδικές ρυθμίσεις για την επεξεργασία στο πλαίσιο της 
απασχόλησης 

Ποινικές ή άλλου είδους κυρώσεις  που αφορούν στο 
πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (βλ. αρ. 
84 Κανονισμού) 

Ποινικές ή άλλου είδους κυρώσεις  που αφορούν στο 
πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (βλ. αρ. 
84 Κανονισμού) 

για την εθνική
νομοθεσία 

Γ



• Δημιουργία ενός εταιρικού POLICY (καταγραφή διαδικασιών που η 

εταιρεία αποφάσισε πως πρέπει να τηρούνται για την εναρμόνισή της με 

την Κοινοτική νομοθεσία) 

• Παρακολούθηση των γενικών εξελίξεων σε σχέση με την καταγραφή 

Υιοθέτηση διαδικασιών
που (απο)δεικνύουν Εναρμόνιση

Πολιτικών- Οδηγιών – Κωδίκων Δεοντολογίας από:

 την Ευρωπαϊκή Αρχή

 την Ελληνική Αρχή 

 κάποιο συλλογικό συνδικαλιστικό φορέα εργοδοτών (ΣΕΒ)

 κάποιο συλλογικό επαγγελματικό φορέα (Ιατρικό Σύλλογο, 

Δικηγορικό Σύλλογο, Φαρμακευτικό Σύλλογο)



Εκπαίδευση Προσωπικού 
• Εκπαίδευση του απαραίτητου μόνο προσωπικού της εταιρείας

• ΕΙΔΙΚΑ

• Όσους διαχειρίζονται (άμεσα) δεδομένα.

• Όσους έχουν αποφασιστικούς ρόλους  στην εταιρεία – Διοίκηση-
Στελέχη

• Εκπαίδευση (με την έννοια της ευαισθητοποίησης) όλου (ή σχεδόν όλου) 
του προσωπικού της εταιρείας  

Γιατί ; 
• Πολλά άτομα στην επεξεργασία δεδομένων 

• εντελώς αυτοματοποιημένες «αθώες» ενέργειες χωρίς αντίληψη

• Συνειδητοποίηση υποχρέωσης να ενεργούν απαρέγκλιτα βάσει του 
προσδιορισμένου Πρωτοκόλλου

• άλλως οι συνέπειες για την εταιρεία ιδιαιτέρως επαχθείς



TIMETABLE: GDPR Compliance

DEC
2017

MAY
2018

0 II III IV V VI VIII

Phase I: 
Evaluation

Phase II:
Main adjustments

Phase III:
Auditing Full compliance

Prescreening 

Gap Assessment 

Policy – and/or compliance to a Group 
Policy 

Αwareness- raising 
education program for all 
employees handling data 

52 wks

Gap Assessment 
Education (DPO – if required- and 
Management/HR department)

Adjustments of all legal documents
• Consent forms
• Documents
• E-forms
• Contracts with main clients/suppliers 
• Employee contracts 

employees handling data 

Audit (competent anti-
hacking company) 




