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 Στόχευση του κανονισμού 
 

• Η ενδυνάμωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
των φυσικών προσώπων, που αφορούν κυρίως στην προστασία 
των προσωπικών δεδομένων και της ελεύθερης κυκλοφορίας τους. 

 

• Η ανάγκη συνεκτικής και ομοιόμορφης εφαρμογής των 
κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αρθούν οι νομικές ασάφειες και 
η ανασφάλεια δικαίου στα κράτη μέλη.  

 

• Η  ανάγκη επίτευξης ισοδύναμου επιπέδου προστασίας σε όλα 
τα κράτη μέλη. 
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 Ποιους οργανισμούς αφορά? 
 
Οποιονδήποτε συλλέγει, επεξεργάζεται ή/και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. 

Με λίγα λόγια: ΟΛΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. 

 

Υψηλού Κινδύνου:  

     Ασφαλιστικές εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, νοσοκομεία, υπηρεσίες πληροφορικής, 

τηλεπικοινωνίες κλπ. 

 

 Προκλήσεις των οργανισμών 

 

• Δυσκολία αναγνώρισης των Δεδομένων εντός του οργανισμού. 

• Δυσκολία εντοπισμού εξειδικευμένου προσωπικού ή/και εξωτερικών συνεργατών. 

• Ασάφειες του Κανονισμού. 

• 25η Μαΐου 2018. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
 «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 

ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό 
πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω 
αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα 
θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που 
προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 
ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

  
 
 «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση 

αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η 
αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η 
κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο 
περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 
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 «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, 
μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο 
κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από 
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. 

 

 

 «εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας. 

 

 

 «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή 
παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία 

 

 «εποπτική αρχή»: ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από κράτος μέλος επιφορτισμένη με την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τα αφορούν και τη διευκόλυνση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση. 
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 «Γενετικά Δεδομένα»: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από 
γενετικά χαρακτηρίστηκα φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως 
προκύπτουν, ιδίως από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου 
και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγειά του 
εν λόγω φυσικού προσώπου. 
 

 

 «Βιομετρικά Δεδομένα»: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική 
τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηρίστηκα φυσικού 
προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω 
φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα.  
 

 

 «Δεδομένα που αφορούν την υγεία»: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται 
με τη σωματική ή ψυχική υγειά ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής 
υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την 
κατάσταση της υγείας του. 
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 Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων  (αρ.5 του GDPR) 
 

• Αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και της διαφάνειας 

    Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το 

υποκείμενο των δεδομένων.  

• Αρχή του σκοπού 

    Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε 

περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.  

     H περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς 

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δε θεωρείται ασύμβατη με τους 

αρχικούς σκοπούς.  

• Αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων  

    Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους 

υποβάλλονται σε επεξεργασία. 
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 Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων  (αρ.5 του GDPR) 

 

• Αρχή της ακρίβειας 

    Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα 

οποία είναι ανακριβή σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

 

• Αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης 

    Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο 

για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα (μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον θα 

υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για 

σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς και εφόσον 

εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα). 
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 Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων  (αρ.5 του GDPR) 

 

• Αρχή της ακεραιότητας κι εμπιστευτικότητας  

    Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη 

ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία 

τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, 

καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών 

μέτρων. 

 

• Αρχή της Λογοδοσίας 

     Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη 

συμμόρφωση με τις παραπάνω αρχές.   
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 Βασικά Δικαιώματα των Πολιτών 
 

• Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα Δεδομένα 

Περισσότερη και σαφέστερη ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων για την 

επεξεργασία τους και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά. 

 

• Δικαίωμα Διόρθωσης  

Δικαίωμα να απαιτηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας η διόρθωση ανακριβών 

δεδομένων, καθώς και η συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που αφορούν το 

υποκείμενο. 

 

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 
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 Βασικά Δικαιώματα των Πολιτών 
 

• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία 

Δικαίωμα να αντιταχθεί το υποκείμενο στην επεξεργασία των δεδομένων υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για 

σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. 

 

• Δικαίωμα στη λήθη 

Δικαίωμα διαγραφής υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο 

συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.  

 

• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. 

Δικαίωμα στη μεταφορά των δεδομένων, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν 

υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον το 

επιθυμεί το υποκείμενο.  
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 Βασικές Υποχρεώσεις του Υπ. Επεξεργασίας 
 

• Ευθύνη (Αρχή της Λογοδοσίας) 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη να αποδεικνύει ότι λαμβάνει όλα τα 

κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ότι 

συμμορφώνεται με τον Κανονισμό. 

 

• Προστασία των Δεδομένων κατά τον σχεδιασμό (Data Protection by Design) 

Ο Κανονισμός επιβάλλει την εφαρμογή προϊόντων και υπηρεσιών (ηλεκτρονικών και μη), που 

κατά τον αρχικό σχεδιασμό τους δημιουργούν φιλικές συνθήκες για την προστασία των 

δεδομένων σας. Για παράδειγμα, στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης πρέπει 

να δίνεται η δυνατότητα να επιλέγονται ρυθμίσεις που θα προστατεύουν περισσότερο τα 

προσωπικά δεδομένα. 
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 Βασικές Υποχρεώσεις του Υπ. Επεξεργασίας 
 

• Προστασία των Δεδομένων εξ  ορισμού (Data Protection by Default)  

Ο Κανονισμός επιβάλλει την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 

που να διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα 

που είναι απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας. 

 

• Ασφάλεια επεξεργασίας 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία πρέπει να εφαρμόζουν 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται το 

ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας. 
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 Βασικές Υποχρεώσεις του Υπ. Επεξεργασίας 

• Γνωστοποίηση Παραβίασης των Δεδομένων 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση, μόλις αντιληφθεί παραβίαση, να 

ενημερώσει τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές και το υποκείμενο, εφ’ όσον η παραβίαση 

θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το Υποκείμενο. 

 

• Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

Προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, ο ορισμός του «υπευθύνου προστασίας 

δεδομένων», ο οποίος έχει εχέγγυα ανεξαρτησίας και παρακολουθεί τη συμμόρφωση 

με τον νόμο αποτελώντας, συγχρόνως, το σημείο επαφής με την εποπτική αρχή.  
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 Βασικές Υποχρεώσεις του Υπ. Επεξεργασίας 

 

• Εκτίμηση των Επιπτώσεων και Διαβούλευση 

Όταν η επεξεργασία ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα των 

ατόμων, ιδίως επειδή είναι συστηματική, μεγάλης κλίμακας, αφορά ειδικές 

κατηγορίες δεδομένων και βασίζεται στη χρήση νέων τεχνολογιών, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας πρέπει να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 

προστασία των δεδομένων («Data protection impact assessment»).  

Όταν, βάσει της διενεργηθείσας εκτίμησης επιπτώσεων και παρά την πρόβλεψη μέτρων 

προστασίας, παραμένει υψηλή η επικινδυνότητα της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας υποχρεούται να προβεί σε προηγούμενη διαβούλευση με την εποπτική 

Αρχή. 
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 Βασικές Υποχρεώσεις του Υπ. Επεξεργασίας 
 

• Κώδικας Δεοντολογίας 

Ενθαρρύνεται η εκπόνηση κωδικών δεοντολογίας από τους υπευθύνους 

επεξεργασίας, οι οποίοι υποβάλλονται προς έγκριση στην εποπτική Αρχή. Σε 

περίπτωση διευρωπαϊκής δραστηριότητας ζητείται και η γνώμη του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. 

 

• Πιστοποίηση 

Ενθαρρύνεται η θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης, σφραγίδων και σημάτων 

προστασίας δεδομένων για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό ή 

για την απόδειξη παροχής κατάλληλων εγγυήσεων κατά την επεξεργασία. Η 

πιστοποίηση είναι εθελοντική και μπορεί να παρέχεται και από την εποπτική Αρχή. 
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 Βασικές Υποχρεώσεις του Υπ. Επεξεργασίας 

 

• Εποπτεία του εκτελούντος την επεξεργασία (άρθρα 4 παρ. 8, 28 & 29) 

Υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να φροντίζει να χρησιμοποιεί μόνο εκτελούντες, οι οποίοι 

παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις, ιδίως από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης, αξιοπιστίας και 

πόρων, για την εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που θα ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του Κανονισμού.  

 

Η επεξεργασία θα πρέπει να διέπεται από σύμβαση ή άλλη νομική πράξη, στην οποία να 

καθορίζονται το αντικείμενο, η διάρκεια, η φύση και οι σκοποί της επεξεργασίας, το είδος των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων 
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 Βασικές Υποχρεώσεις του Υπ. Επεξεργασίας 

 

• Εποπτεία του εκτελούντος την επεξεργασία (άρθρα 4 παρ. 8, 28 & 29) 

Θα πρέπει να επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες του 

εκτελούντος στο πλαίσιο της επεξεργασίας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί και ο 

βαθμός του κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των 

δεδομένων.  

 

Οι σχετικές συμβάσεις μεταξύ υπεύθυνου επεξεργασίας και εκτελούντος θα πρέπει να 

είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 

και 9 του άρθρου 28 του Κανονισμού. 
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Βήματα Υλοποίησης GDPR 

Ενημέρωση 

Καταγραφή 
Αρχείου  

Έλεγχος 
Αποκλίσεων 

Αποκατάσταση
/ Ενσωμάτωση 

Εκτίμηση 
Επιπτώσεων

(DPIA) 

ΥΠΔ 
(DPO) 

Συνεχής 
Παρακολούθηση 

1ο  2ο  6ο  5ο  4ο  3ο  7ο  



 1ο Βήμα: Ενημέρωση - Ετοιμότητα 
 

• Ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού για τις απαιτήσεις 

του νέου νομοθετικού πλαισίου και τις επερχόμενες μεταβολές, 

υπογραμμίζοντας τις σημαντικές επιπτώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων. 
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Επεξεργάζεστε Προσωπικά 
Δεδομένα? 

Ο κανονισμός δεν αφορά τον 
οργανισμό σας 

Πρόκειται για αμιγώς προσωπική/οικιακή χρήση? 

Αφορά επαγγελματική δραστηριότητα οργανισμού 
με έδρα στην Ε.Ε..? 

Αφορά επαγγελματική δραστηριότητα 
οργανισμού, ανεξάρτητα που βρίσκεται η έδρα 

του,  κατά την οποία  παρακολουθούνται 
συμπεριφορές φυσικών προσώπων στην Ε.Ε.? 

Αφορά διερεύνηση εγκληματικών  ενεργειών ή 
σχετίζεται  με  την Εθνική Ασφάλεια  ή την 

Ευρωπαϊκή πολιτική  εξωτερικών υποθέσεων και 
ασφάλειας? 

Παρέχεται αγαθά/υπηρεσίες στην Ε.Ε.? 

Ο GDPR σας αφορά 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ ΟΧΙ 



 

 2ο  Βήμα: Καταγραφή  
 

• Δημιουργία Αρχείου Δραστηριοτήτων από τον οργανισμό. 

 

   Γιατί? 

1. Υποχρέωση λογοδοσίας & τεκμηρίωση. 

2. Εκπόνηση Εκτίμησης Επιπτώσεων. 

3. Εποπτεία του εκτελούντος την επεξεργασία. Έλεγχος νομιμότητας. 

4. Υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων. 

5. Υποχρέωση διαγραφής των δεδομένων, όταν ζητηθεί. 

 

 Συμπέρασμα: Απαραίτητο να γίνει καταγραφή των επεξεργασιών για τις οποίες η επιχείρηση είναι υπεύθυνη. 

 

 Συνιστάται: Δημιουργία ομάδας που θα αποτελείται από μέλη/εκπροσώπους όλων των τμημάτων του οργανισμού. 
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Ποιος είναι ο 
σκοπός της 

επεξεργασίας? 

Ποιο είναι το 
Υποκείμενο? 

Ποια είναι τα 
δεδομένα? 

Πότε εκτελείται 
η επεξεργασία ? 

Πού εκτελείται 
η επεξεργασία? 



 3ο Βήμα: Έλεγχος αποκλίσεων (Gap Analysis)  
 

    Έλεγχος αν, κατά την επεξεργασία των δεδομένων, τηρούνται οι αρχές που διέπουν τη 

νομική επεξεργασία των δεδομένων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του GDPR:  

 

• Αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και της διαφάνειας 

 

• Αρχή του σκοπού 

 

• Αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων 

  

• Αρχή της ακρίβειας 

 

• Αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης 

 

• Αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας 

 

• Αρχή της Λογοδοσίας 
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 4ο Βήμα: Αποκατάσταση & Ενσωμάτωση 
 

 Η αποκατάσταση & ενσωμάτωση περιλαμβάνει τη λήψη Τεχνικών & 

Οργανωτικών Μέτρων (ΤΟΜ). 

 

• Οργανωτικά μέτρα μπορεί να είναι η πρόσληψη προσωπικού, σύναψη 

συνεργασιών,  δημιουργία ή επικαιροποίηση Πολιτικών & Διαδικασιών κλπ. 
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 4ο Βήμα: Αποκατάσταση & Ενσωμάτωση 
 

 Άρθρο 32 του GDPR «Ασφάλεια Επεξεργασίας» 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν κατάλληλα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο 

ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση:  

α) της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας 

και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,  

γ)της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, 

δ)της διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας της επεξεργασίας. 
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 5ο Βήμα: Εκπόνηση Εκτίμησης Επιπτώσεων (DPIA) 
 

 Η εκτίμηση των επιπτώσεων εισάγεται στο Άρθρο 35 του GDPR. Ο οργανισμός θα 

πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσει τις πιθανότητες επέλευσης κινδύνων και τις 

συνέπειες στα προσωπικά δεδομένα. 

 

 Η μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων είναι  υποχρεωτική όταν η επεξεργασία 

συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών 

προσώπων  (άρθρο 35 παρ. 1). 

 

 Είναι μια διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην διαχείριση των κινδύνων για τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, που προέρχονται από την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, και στην επίδειξη συμμόρφωσης όταν 

χρειαστεί (Αρχή της Λογοδοσίας), καθώς βοηθούν τους DPO όχι μόνο να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του GDPR αλλά και να αποδείξουν ότι 

έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση.  
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 5ο Βήμα: Εκπόνηση Εκτίμησης Επιπτώσεων (DPIA) 
 

 Η αναφερόμενη στο Άρθρο 35 παράγραφος 1 Εκτίμηση Επιπτώσεων σχετικά 

με την προστασία δεδομένων απαιτείται ,κυρίως, στην περίπτωση: 

 

 α) συστηματικής και εκτενούς αξιολόγησης προσωπικών πτυχών σχετικά με 

φυσικά πρόσωπα, η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, 

περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και στην οποία βασίζονται αποφάσεις που 

παράγουν έννομα αποτελέσματα σχετικά με το φυσικό πρόσωπο ή ομοίως επηρεάζουν 

σημαντικά το φυσικό πρόσωπο, 

 

β) μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών δεδομένων που 

αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή 

 

γ) συστηματικής παρακολούθησης δημοσίως προσβάσιμου χώρου σε μεγάλη 

κλίμακα.  
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 Βήμα 5ο – Εκτίμηση Επιπτώσεων 
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Περιλαμβάνεται η επεξεργασία 
στον κατάλογο που καταρτίζεται 

από την εποπτική αρχή για τις 
οποίες δεν απαιτείται DPIA? 

(Άρθρο 35, παρ. 5) 

Δεν απαιτείται DPIA 
Απαιτείται DPIA* 

Ενδέχεται η επεξεργασία να 
επιφέρει υψηλό κίνδυνο? 
(Άρθρο 35, παρ. 1 έως 3) 

¨¨Έχει η πράξη επεξεργασίας νομική 
βάση στο δίκαιο της Ένωσης ή στο 

δίκαιο κράτους μέλους και έχει 
διενεργηθεί ήδη DPIA στο πλαίσιο της 
θέσπισης της εν λόγω νομικής βάσης ? 

(Άρθρο 35, παρ. 1 έως 3) 

Έχει η πράξη επεξεργασίας ελεγχθεί από την 
εποπτική αρχή πριν από τον Μάιο του 2018 
υπό συγκεκριμένους όρους που παραμένουν 

αμετάβλητοι ? 

*Σημείωση: Όταν η φύση, το πεδίο 
εφαρμογής, το πλαίσιο και οι σκοποί της 
επεξεργασίας παρουσιάζουν πολλές 
ομοιότητες  με την επεξεργασία για την 
οποία έχει διενεργηθεί DPIA.  
Στις εν λόγω περιπτώσεις μπορούν να 
χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα της 
DPIA στις παρόμοιες επεξεργασίες (Άρθρο 
35, παρ. 1).  

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ  
DPIA 

Η εποπτική αρχή θα πρέπει να καταρτίσει λίστα με τις δραστηριότητες που 
υπόκεινται στη διενέργεια  (Άρθρο 35, παρ. 4). Εκκρεμεί.  



 6ο Βήμα: Ορισμός ΥΠΔ (Data Protection Officer) 
 

 ΥΠΔ διορίζεται υποχρεωτικά: 

• Όταν η επεξεργασία διενεργείται από Δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός των δικαστηρίων που 

ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας. 

• Όταν οι βασικές (“core”) δραστηριότητες επεξεργασίας απαιτούν τακτική και 

συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα ή 

μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητων) δεδομένων των 

άρθρων 9 και 10 του GDPR. 

 

 Προσόντα του ΥΔΠ: 

• ο ΥΠΔ διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως βάσει της 

εμπειροτεχνίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας 

δεδομένων, καθώς και βάση της ικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων που 

αναφέρονται στο άρθρο 39 του GDPR. 

 

 Εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση της ΑΠΔΠΧ στις 09/08/017 με Αρ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/6007.  
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 6ο Βήμα: Ορισμός ΥΠΔ (Data Protection Officer) 
 

 Θέση του ΥΠΔ στον οργανισμό: 

• Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να είναι μέλος του προσωπικού του 

υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία ή να ασκεί τα καθήκοντά του 

βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών (να αποφεύγει τυχόν όμως σύγκρουση 

συμφερόντων όταν παρέχει υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές εταιρείες). 

 

• O Όμιλος επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει έναν μόνο υπεύθυνο προστασίας 

δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε εγκατάσταση έχει εύκολη πρόσβαση στον 

υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 

επεξεργασία είναι δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας, ένας μόνο υπεύθυνος προστασίας 

δεδομένων μπορεί να ορίζεται για πολλές τέτοιες αρχές ή πολλούς τέτοιους φορείς, 

λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική τους δομή και το μέγεθός τους. 
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 6ο Βήμα: Ορισμός ΥΠΔ (Data Protection Officer) 
 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία δημοσιεύουν τα στοιχεία 

επικοινωνίας του ΥΠΔ στην αρμόδια Εποπτική Αρχή.  

 Καθήκοντα του ΥΠΔ (Άρθρο 39 του GDPR): 

• ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία 

και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον 

GDPR και από άλλες διατάξεις, 

 

•  παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον GDPR, με άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του 

κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του υπευθύνου 

επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, 

της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις 

επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων, 
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 6ο Βήμα: Ορισμός ΥΠΔ (Data Protection Officer) 

 

 Καθήκοντα του ΥΠΔ (Άρθρο 39 του GDPR): 

• παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την Εκτίμηση Επιπτώσεων σχετικά με 

την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της, 

 

• συνεργάζεται με την εποπτική αρχή,  

 

• ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται 

με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της διαβούλευσης, όταν απαιτείται.  

 

 Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να επιτελεί και άλλα καθήκοντα και 

υποχρεώσεις. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 

διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω καθήκοντα και υποχρεώσεις δεν συνεπάγονται 

σύγκρουση συμφερόντων. 
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 6ο Βήμα: Ορισμός ΥΠΔ (Data Protection Officer) 
 

 Λειτουργική Ανεξαρτησία του ΥΔΠ: 

• Δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με 

την τέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους 

μέλους. 

• Δε λαμβάνει εντολές για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων. 

• Δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 

εκτελούντα την επεξεργασία, επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.  

• Λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο του υπευθύνου 

επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία. 
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 6ο Βήμα: Ορισμός ΥΠΔ (Data Protection Officer) 

 
 Ο οργανισμός συνυπολογίζει τη γνώμη του ΥΠΔ, χωρίς να υποχρεούται να 

ακολουθήσει την άποψη ή συμβουλή του, πλην όμως σε αντίθετη περίπτωση οφείλει 

να καταγράψει τη διαφωνία του και να τεκμηριώσει την αντίθεση του. Αντίστοιχα, ο 

ΥΠΔ ενδείκνυται να τεκμηριώνει εγγράφως την άποψη του. 

 

 Τυχόν επιβολή διοικητικής κύρωσης από την αρμόδια εποπτική αρχή δεν 

επιβάλλεται στον ΥΠΔ, αλλά στον υπεύθυνο ή εκτελούντα την επεξεργασία. Παρά 

ταύτα, ο ΥΠΔ μπορεί να ευθύνεται αστικά έναντι της επιχείρησης για τυχόν παροχή 

εσφαλμένων συμβουλών με αποτέλεσμα να τεθεί ζήτημα αποζημίωσης. 
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 7ο Βήμα: Συνεχής Παρακολούθηση 
 

 Σύμφωνα με το Άρθρο 32 του GDPR «Ασφάλεια Επεξεργασίας» ο  υπεύθυνος 

επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας 

έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων της διαδικασίας για την 

τακτική δοκιμή, της εκτίμησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των 

τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της 

επεξεργασίας.  

 

 Επίσης ο οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες ανίχνευσης, 

καταγραφής και διερεύνησης περιστατικών παραβίασης.  
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 7ο Βήμα: Συνεχής Παρακολούθηση 
 

 Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από 

τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια, εκτός εάν η 

παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο 

για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.  

 

 Όταν η γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή δεν πραγματοποιείται εντός 72 ωρών, 

συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την καθυστέρηση. 

 

 Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό 

κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και στο υποκείμενο των δεδομένων. 
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Προτεινόμενες Διαδικασίες 
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Προτεινόμενες Διαδικασίες 



ΕΥΡΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
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