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ημεύωμα τησ Διευθύντριασ του ΙΝ.ΕΠ.
Το παρόν Τεφχοσ αποτελεί προϊόν επεξεργαςίασ των αποτελεςμάτων του Καινοτόμου
Εργαςτθρίου με κζμα «Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων: Το νζο τοπίο και οι
υποχρεϊςεισ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ», το οποίο πραγματοποιικθκε ςτο ΕΚΔΔΑ ςτισ 11
Δεκεμβρίου 2017.
Το ΙΝ.ΕΡ, ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του, καλείται να απαντιςει ςε επίκαιρεσ προκλιςεισ,
το περιεχόμενο των οποίων προςδιορίηει και τθ ςθμαςία των εφαρμοηόμενων
επιμορφωτικϊν δράςεων και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν του. Ιδιαίτερθ ςθμαςία αποδίδει
ςτθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ ςφγχρονων πολιτικϊν που ςυμβαδίηουν με τουσ
ευρωπαϊκοφσ ςτόχουσ. Τζτοιοσ ςτόχοσ είναι θ διαμόρφωςθ τθσ ενιαίασ ψθφιακισ αγοράσ,
χωρίσ προςκόμματα ςτισ διαςυνοριακζσ ροζσ δεδομζνων, με ταυτόχρονθ ενίςχυςθ
κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και ελευκεριϊν που αφοροφν ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ιδιωτικότθτασ
τθσ ηωισ των πολιτϊν
Σφγχρονα ηθτιματα, όπωσ τα παραπάνω, χαρακτθρίηονται από πολυπλοκότθτα και
μεταβλθτότθτα. Θ διερεφνθςθ πικανϊν λφςεων και θ διατφπωςθ ρεαλιςτικϊν προτάςεων
αποτελεί μια επίπονθ διαδικαςία που προχποκζτει τθ ςυνεργαςία διαφορετικϊν δρϊντων
με διαφορετικζσ απόψεισ ι και αντίκετα ςυμφζροντα. Τα εργαςτιρια καινοτομίασ
υποςτθρίηουν τον εποικοδομθτικό διάλογο και τθν ανάδειξθ ςυγκεκριμζνων λφςεων πάνω
ςε κρίςιμα ηθτιματα που ανακφπτουν ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα και τα οποία καλείται
να αντιμετωπίςει θ ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ. Επιδιϊκεται μια ουςιαςτικι διαβοφλευςθ,
ανταλλαγι εμπειριϊν και τεχνογνωςίασ, με τθ ςυμμετοχι δθμόςιων λειτουργϊν,
πανεπιςτθμιακϊν και ερευνθτϊν, με κεςμικι αρμοδιότθτα ι ειδικζσ γνϊςεισ επί του
κεματικοφ αντικειμζνου που προςδιορίηεται. Τα ςυμπεράςματα και οι προτάςεισ των
καινοτόμων εργαςτθρίων αποτυπϊνονται ςε εκκζςεισ που φιλοδοξοφν να αποτελζςουν τθ
βάςθ για τθ διαμόρφωςθ κατευκφνςεων δράςθσ και τθν προαγωγι περαιτζρω του
διαλόγου και των ςυνεργιϊν.
Θ εκπόνθςθ του παρόντοσ Τεφχουσ εντάςςεται ςτο ωσ άνω πλαίςιο, επιβεβαιϊνοντασ τθ
βοφλθςι μασ για ςυνεχι αναβάκμιςθ και εμπλουτιςμό του πολφπλευρου ζργου του ΙΝ.ΕΡ.,
μζςω τθσ υλοποίθςθσ δράςεων προςτικζμενθσ αξίασ και ουςιαςτικισ ςυμβολισ ςτθν
προϊκθςθ ςφγχρονων δθμόςιων πολιτικϊν ςτθ χϊρα μασ.
Θ Διευκφντρια ΙΝ.ΕΡ.
Δρ. Άννα Κοντονι
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Πρόλογοσ
Το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ), ςτο πλαίςιο του
κεςμικοφ ρόλου του, παράλλθλα με τουσ κφριουσ άξονεσ δραςτθριότθτάσ του, τισ
εκπαιδευτικζσ και επιμορφωτικζσ δράςεισ, ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτισ μεταρρυκμιςτικζσ
προςπάκειεσ με τθ διοργάνωςθ Καινοτόμων Εργαςτθρίων που αφοροφν ςτθν ανάδειξθ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ωσ παράγοντα πολλαπλαςιαςτικισ αξίασ ςτθν εκνικι προςπάκειασ για
οικονομικι ανάκαμψθ και ευθμερία.
Οι πολλαπλζσ δράςεισ του ΕΚΔΔΑ λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά και υποςτθρικτικά μεταξφ
τουσ διαμορφϊνοντασ ζνα ςυνεκτικό πλαίςιο αρωγισ των δθμόςιων λειτουργϊν.
Ειδικότερα και ςε ό,τι αφορά ςτθν πρωτοβουλία των Καινοτόμων Εργαςτθρίων, οι
ςυμμετζχοντεσ ςε αυτά μεταφζρουν και διαχζουν τθν τεχνογνωςία τουσ, υποβάλλουν
προτάςεισ, παρουςιάηουν καλζσ πρακτικζσ και επιχειροφν μζςα από διαδικαςίεσ
ανταλλαγισ απόψεων, ςυναίνεςθσ και ςυνεργαςίασ να διερευνιςουν και να ςχεδιάςουν
ςυγκεκριμζνεσ και πρακτικά εφαρμόςιμεσ λφςεισ ςε ηθτιματα καίριασ ςθμαςίασ για τθ
εφρυκμθ λειτουργία τθσ Διοίκθςθσ, με προςανατολιςμό ςε πελατοκεντρικζσ λφςεισ οι
οποίεσ κα ςυμμορφϊνονται με τισ αρχζσ του Κράτουσ Δικαίου και τθσ νομιμότθτασ και κα
εξυπθρετοφν τον πολίτθ και τθν εκνικι οικονομία.
Στο παραπάνω πλαίςιο, το ΕΚΔΔΑ, ςε ςυνεργαςία με τθν Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων
Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα (ΑΡΔΡΧ), ςχεδίαςε και διοργάνωςε Καινοτόμο Εργαςτιριο για τθν
εφαρμογι του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Δεδομζνων (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κζμα «Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςίασ
Δεδομζνων: Σο νζο τοπίο και οι υποχρεϊςεισ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ». Θ εν λόγω
πρωτοβουλία ζλαβε χϊρα ςτισ 11 Δεκεμβρίου 2018 ςτο Κτιριο του ΕΚΔΔΑ.
Θ προςταςία δεδομζνων των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα είναι κεμελιϊδεσ δικαίωμα. Θ οικονομικι και κοινωνικι
ολοκλιρωςθ τθσ Ε.Ε., οι ραγδαίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, θ παγκοςμιοποίθςθ με τισ
εντεινόμενεσ ροζσ εργαςίεσ, κεφαλαίου και δεδομζνων ςυνετζλεςαν ςτθν κατάργθςθ τθσ
Οδθγίασ 95/46/ΕΚ και ςτθ κζςπιςθ του ΓΚΡΔ, ϊςτε τα Κράτθ-Μζλθ τθσ Ε.Ε. να αποκτιςουν
ζνα περιςςότερο ιςχυρό και ςυνεκτικό πλαίςιο προςταςίασ δεδομζνων με ςτόχο τθν
αςφάλεια δικαίου και τθν προϊκθςθ τθσ ενιαίασ ψθφιακισ αγοράσ. Θ πρωτοβουλία του
Καινοτόμου Εργαςτθρίου ςκοπό είχε τθν διερεφνθςθ των παραπάνω παραμζτρων, τθν
καταγραφι των υποχρεϊςεων τθσ Ελλθνικισ Διοίκθςθσ και τθν χάραξθ κατευκυντιριων
γραμμϊν για τθν επιτυχι εφαρμογι του ΓΚΡΔ.
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ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ
Περύληψη
Θ προςταςία δεδομζνων των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα είναι κεμελιϊδεσ δικαίωμα. Θ οικονομικι και κοινωνικι
ολοκλιρωςθ τθσ Ε.Ε., οι ραγδαίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, θ παγκοςμιοποίθςθ με τισ
εντεινόμενεσ ροζσ εργαςίεσ, κεφαλαίου και δεδομζνων ςυνετζλεςαν ςτθν κατάργθςθ τθσ
Οδθγίασ 95/46/ΕΚ και ςτθ κζςπιςθ του ΓΚΡΔ, ϊςτε τα Κράτθ-Μζλθ τθσ Ε.Ε. να αποκτιςουν
ζνα περιςςότερο ιςχυρό και ςυνεκτικό πλαίςιο προςταςίασ δεδομζνων με ςτόχο τθν
αςφάλεια δικαίου και τθν προϊκθςθ τθσ ενιαίασ ψθφιακισ αγοράσ. Θ πρωτοβουλία του
Καινοτόμου Εργαςτθρίου ςκοπό είχε τθν διερεφνθςθ των παραπάνω παραμζτρων, τθν
καταγραφι των υποχρεϊςεων τθσ Ελλθνικισ Διοίκθςθσ και τθν χάραξθ κατευκυντιριων
γραμμϊν για τθν επιτυχι εφαρμογι του ΓΚΡΔ.
Θ ψιφιςθ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Ρροςταςίασ Δεδομζνων (ΓΚΡΔ) διαμορφϊνει ζνα νζο
κεςμικό τοπίο. Ο Κανονιςμόσ διευρφνει τα δικαιϊματα των υποκειμζνων των δεδομζνων
και αυξάνει τισ υποχρεϊςεισ των υπευκφνων και εκτελοφντων τθν επεξεργαςία των
δεδομζνων. Επιπλζον κακορίηει διαδικαςίεσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με
αυτόν και επιβάλει αυςτθρζσ κυρϊςεισ ςε περιπτϊςεισ παραβίαςθσ προςωπικϊν
δεδομζνων. Ο Κανονιςμόσ τίκεται ςε ιςχφ ςτισ 25 Μαϊου 2018 και γεννά μια ςειρά
καινοφανϊν κεςμικϊν υποχρεϊςεων για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ.
Για τον ςκοπό αυτό διοργανϊκθκε Καινοτόμο Εργαςτιριο ςτισ 11 Δεκεμβρίου 2017 με
κζμα: «Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςίασ Δεδομζνων: Σο νζο τοπίο και οι υποχρεϊςεισ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ».
Το Εργαςτιριο εςτίαςε ςτθν ενθμζρωςθ, τθν ανταλλαγι απόψεων και ςτθ διερεφνθςθ των
προκλιςεων με τισ οποίεσ τίκεται αντιμζτωπθ θ Ελλθνικι Διοίκθςθ, προκειμζνου να
εφαρμόςει επιτυχϊσ τισ προβλζψεισ των διατάξεων του ΓΚΡΔ. Ρραγματεφτθκε ερωτιματα
όπωσ:









Οι νζεσ απαιτιςεισ και θ ανάγκθ κακιζρωςθσ ενιαίου νομικοφ πλαιςίου για τθν
προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων με πεδίο εφαρμογισ το ςφνολο τθσ
επικράτειασ τθσ Ε.Ε.
Οι καινοτομίεσ του νζου ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και οι κεςμικζσ υποχρεϊςεισ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
ζλεγχοσ και τιρθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ προβλζψεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ
Θ κατάςτρωςθ οδικοφ χάρτθ για τθν εφαρμογι του Γενικοφ Κανονιςμοφ
Ρροςταςίασ Δεδομζνων για τθ λιψθ όλων των απαραίτθτων οργανωτικϊν και
τεχνικϊν μζτρων
Θ ανάλυςθ των επιπτϊςεων από τθν εφαρμογι του Γενικοφ Κανονιςμοφ ςτθ
Δθμόςια Διοίκθςθ
Ο ρόλοσ του υπευκφνου προςταςίασ δεδομζνων (Data Protection Officer)
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Στθν παροφςα Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων αποτυπϊνονται οι εργαςίεσ και τα ςυμπεράςματα του
Καινοτόμου Εργαςτθρίου, όπωσ διαμορφϊκθκαν από τισ ειςθγιςεισ και τθ διαβοφλευςθ
των ςυμμετεχόντων. Σθμειϊνεται ότι κρατικθκαν πρακτικά ςε όλθ τθ διάρκεια του
Καινοτόμου Εργαςτθρίου, τα οποία, ςτθν ςυνζχεια, απομαγνθτοφωνικθκαν από τθν
Επιτροπι Επιςτθμονικισ και Οργανωτικισ Υποςτιριξθσ του Καινοτόμου Εργαςτθρίου. Θ
Επιτροπι ςυγκροτικθκε με βάςθ τθν Απόφαςθ 8125/27-11-2017 τθσ Ρροζδρου του ΕΚΚΔΑ
(ΑΔΑ:Ω0Χ46910).

Προφύλ ςυμμετεχόντων
Το Καινοτόμο Εργαςτιριο απευκφνκθκε ςε ςτελζχθ νομικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν
πλθροφορικισ ι θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, όλων των επιπζδων
τθσ Διοίκθςθσ, επιφορτιςμζνων με τθ διαχείριςθ και επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα. Το Ραράρτθμα τθσ παροφςασ Ζκκεςθσ περιλαμβάνει τον πλιρθ κατάλογο των
ςυμμετεχόντων ςτο εν λόγω Καινοτόμο Εργαςτιριο.

Δομό Καινοτόμου Εργαςτηρύου
Κατά τθν ζναρξθ του Καινοτόμου Εργαςτθρίου ζλαβαν χϊρα χαιρετιςμοί από τθν Ρρόεδρο
του ΕΚΚΔΑ κα. Ιφιγζνεια Καμτςίδου, τον Αναπλθρωτι Ρρόεδρο τθσ ΑΡΔΡΧ κ. Γεϊργιο
Μπατηαλζξθ και τθν Διευκφντρια του Ινςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ κα. Άννα Κοντονι.
Το πρόγραμμα του Καινοτόμου Εργαςτθρίου δομικθκε ςε δφο ενότθτεσ – ςυνεδρίεσ. Θ
πρϊτθ ςυνεδρία εςτίαςε ςε κζματα νομικοφ χαρακτιρα. Υπογράμμιςε τισ κεςμικζσ
υποχρεϊςεισ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, όπωσ οι τελευταίεσ απορρζουν από τισ διατάξεισ του
Κανονιςμοφ. Ειςθγθτζσ ςτθν πρϊτθ ενότθτα ιταν:




θ κα. Καλλιόπθ Καρβζλθ, Νομικι Ελζγκτρια, Ειδικι Επιςτιμονασ τθσ Α.Ρ.Δ.Ρ.Χ. με
κζμα ειςιγθςθσ «Βαςικζσ αρχζσ προςταςίασ δεδομζνων – νομιμότητασ
επεξεργαςίασ» και κζμα «Ο ρόλοσ του Υπευθφνου Επεξεργαςίασ (Data Protection
Officer)»
ο κ. Ιωάννθσ Ιγγλεηάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Νομικισ Σχολισ Α.Ρ.Θ. με κζμα
ειςιγθςθσ «Δικαιώματα υποκειμζνων των δεδομζνων»

Θ δεφτερθ ςυνεδρία επικεντρϊκθκε ςτθν πρόκλθςθ τθσ επιτυχοφσ εφαρμογισ των
διατάξεων του Κανονιςμοφ από τθν Ελλθνικι Διοίκθςθ. Ανζδειξε δυςχζρειεσ και τρόπουσ
άρςθσ αυτϊν. Ομιλθτζσ ιταν:



ο κ. Βαςίλειοσ Ηορκάδθσ, Διευκυντισ Γραμματείασ τθσ Α.Ρ.Δ.Ρ.Χ. με κζμα
"Ανάλυςη Κινδφνου και εκτίμηςη επιπτώςεων (Data Protection Impact Assessment)"
ο κ. Γιϊργοσ Ρουςόπουλοσ, Ρλθροφορικόσ Ελεγκτισ, Ειδικόσ Επιςτιμονασ τθσ
ΑΡΧΡΧ με κζμα «Αςφάλεια επεξεργαςίασ και γνωςτοποίηςη περιςτατικών
παραβίαςησ» και «Προετοιμαςία ςε 10 βήματα για τουσ δημόςιουσ οργανιςμοφσ»

Στο τζλοσ κάκε ςυνεδρίασ αναπτφχκθκε πλοφςιο διάλογοσ και διαβοφλευςθ υπό τθ μορφι
ανοιχτισ ςυηιτθςθσ ςτθν ολομζλεια του Καινοτόμου Εργαςτθρίου.
Στο Ραράρτθμα τθσ παροφςασ Ζκκεςθσ περιλαμβάνεται το αναλυτικό πρόγραμμα του
Καινοτόμου Εργαςτθρίου.
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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Φαιρετιςμού
Φαιρετιςμόσ Προϋδρου ΕΚΚΔΑ
Θ Ρρόεδροσ του ΕΚΔΔΑ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια κα. Ιφιγζνεια Καμτςίδου ξεκίνθςε τον
χαιρετιςμό τθσ με τθν παρατιρθςι ότι θ ιςτορία των κοινωνιϊν μασ τουσ δφο τελευταίουσ
αιϊνεσ είναι θ ιςτορία τθσ εξατομίκευςθσ των μελϊν τουσ. Με ορόςθμο το 1789, ο νζοσ
άνκρωποσ είναι ζνα υποκείμενο αποδεςμευμζνο εντόσ τθσ κοινωνίασ, το οποίο είναι πολφ
καλά ενταγμζνο και ταυτόχρονα πλιρωσ ανεξάρτθτο. Από τθ ςκοπιά του ςυνταγματικοφ
δικαίου ο νζοσ άνκρωποσ δφναται να εξαιρεί οριςμζνεσ κοινωνικζσ ςχζςεισ, ιδζεσ και
ςυμπεριφορζσ από τον ζλεγχο τθσ εξουςίασ και του κοινωνικοφ ςυνόλου.
Οι δυνατότθτεσ τθσ νζασ τεχνολογίασ φαίνεται να απειλοφν τθν αυτονομία των πολιτϊν. Θ
προςταςία αυτισ τθσ αυτονομίασ τίκεται όλο και ςυχνότερα με όρουσ προςταςίασ τθσ
ιδιωτικότθτασ. Θ ιδιωτικότθτα παραπζμπει ςτθν φπαρξθ δφο ςφαιρϊν πραγματικότθτασ,
τθν ιδιωτικι και τθ δθμόςια, οι οποίεσ αναγνωρίηονται και τυποποιοφνται από το Δίκαιο.
Θ ιδιωτικότθτα ςτισ νεωτερικζσ κοινωνίεσ υπιρξε κομβικισ ςθμαςίασ για τθν οικονομικι
κοινωνικι ανάπτυξθ, για τθ δόμθςθ των πολιτευμάτων και τθ λειτουργία των ζννομων
τάξεων. Το νομικό ςφςτθμα διακρίνει τα δφο πεδία, ιδιωτικό και δθμόςιο, προςδίδει ςτισ
ςχζςεισ που αναπτφςςονται ςε κάκε ζνα από αυτά διαφορετικό νομικό και δικονομικό
κακεςτϊσ.
Χρειάηεται να επζλκει μια ιςορροπία ανάμεςα ςτθν ιδιωτικι αυτονομία και ςτθν
ρυκμιςτικι ικανότθτα του κράτουσ. Θ ιδιωτικότθτα νοείται με όρουσ που ανάγονται ςε
όρουσ εγγφθςθσ τθσ ιδιωτικισ ηωισ των προςϊπων. Στο ελλθνικό Σφνταγμα, θ προςταςία
τθσ ιδιωτικότθτασ των προςϊπων διαςφαλίηεται με τθν κατοχφρωςθ παλιϊν και νζων
δικαιωμάτων, αλλά και μια ςειρά ρυκμίςεων.
Θ ιδιωτικότθτα των προςϊπων ςτθν ελλθνικι ςυνταγματικι τάξθ δε ςυνδζεται οφτε με τον
χϊρο οφτε με τθν ευχζρεια των προςϊπων να προςδιορίηουν, κατά δοκοφν, ζνα πεδίο
δράςθσ απροςπζλαςτο από τθν εξουςία ι από τρίτουσ. Θ ιδιωτικότθτα ςτο ελλθνικό
πολίτευμα προςτατεφεται ωσ ευχζρεια ενόσ προςϊπου να αναπτφςςει, χωρίσ εξωτερικζσ
παρεμβάςεισ, ςχζςεισ οικειότθτασ και να προχωρά ςε εκείνεσ τισ βαςικζσ τισ επιλογζσ που
ςυγκροτοφν το βιοτικό του ςχζδιο. Θ ιδιωτικότθτα αναγνωρίηεται όχι ωσ εξουςία του
ατόμου να δρα χωρίσ λογοδοςία, αλλά ωσ ζνα ςφςτθμα δικαιωμάτων και διαδικαςτικϊν
εγγυιςεων που προςτατεφουν τθν αυτονομία κάκε ατόμου κατά τθν ανάπτυξθ των
υπαρξιακϊν επιλογϊν του.
Θ προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα δε ςθμαίνει ότι το άτομο μπορεί να
εξαιρείται από τον κοινωνικό ζλεγχο. Απαιτείται διαχείριςθ τθσ αντίφαςθσ που γεννιζται
από τθν ανάγκθ των προςϊπων να εξαιροφν ςχζςεισ από τον κοινωνικό ζλεγχο και τθν
ανάγκθ τθσ πολιτείασ να ρυκμίηει αποτελεςματικά τθ δθμόςια δράςθ του ατόμου. Θ
διαχείριςθ αυτισ τθσ αντίφαςθσ ανατίκεται ςτον νομοκζτθ (εκνικό ι διεκνι) για τθν
εξεφρεςθ μιασ ιςορροπίασ.
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Ωσ Δθμόςια Διοίκθςθ οφείλουμε να επαγρυπνοφμε και να βρίςκουμε μεκόδουσ και
τρόπουσ για τθν εγκατάςταςθ μια ιςορροπίασ ανάμεςα ςτο ιδιωτικό και το δθμόςιο πεδίο.
Θ διευκζτθςθ τθσ αντίφαςθσ δεν πρζπει να ευνοεί οφτε τθν επιτιρθςθ από τθν πλευρά του
κράτουσ, οφτε τθ διεφρυνςθ τθσ αγοράσ χωρίσ ςεβαςμό ςτθν ιδιωτικότθτα, οφτε τθ
δραςτικι προςταςίασ του ατόμου με οχφρωςι του ςε μια απροςπζλαςτθ ςφαίρα.
Φαιρετιςμόσ Αναπληρωτό Προϋδρου Α.Π.Δ.Π.Φ.
Ο Αναπλθρωτισ Ρρόεδροσ τθσ ΑΡΔΡΧ, κ. Γεϊργιοσ Μπατηαλζξθσ επιςιμανε ότι ο Γενικόσ
Κανονιςμόσ τίκεται ςε ιςχφ το Μάιο του 2017. Ρρόκειται για ζνα ενιαίου, ςυνεκτικό και εν
πολλοίσ αυςτθρότερο πλαίςιο για τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,
ςτθριηόμενοσ, μεταξφ άλλων, ςτθν αρχι τθσ λογοδοςίασ.
Μζχρι τον Μάιο του 2017, ο δθμόςιοσ και ιδιωτικόσ τομζασ οφείλουν να εναρμονιςτοφν με
το πνεφμα του Κανονιςμοφ, ϊςτε να βρίςκονται ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του.
Θ προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων των φυςικϊν προςϊπων είναι κεμελιϊδεσ
δικαίωμα, όπωσ ορίηει θ ευρωπαϊκι ζννομθ τάξθ. Θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα κα πρζπει να προορίηεται να εξυπθρετεί τον άνκρωπο. Θ προςταςία
προςωπικϊν δεδομζνων δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Ρρζπει να ςυνεκτιμάται ςε ςχζςθ με
κοινωνικζσ λειτουργίεσ και να ςτακμίηεται ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ.
Οι ραγδαίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και θ παγκοςμιοποίθςθ δθμιοφργθςαν νζεσ προκλιςεισ
για τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Θ κλίμακα ςυλλογισ και
ανταλλαγισ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα αυξικθκε ςθμαντικά. Οι εξελίξεισ αυτζσ
απαιτοφν ζνα πιο ιςχυρό και ςυνεκτικό πλαίςιο προςταςίασ δεδομζνων ςτθν Ε.Ε.,
υποςτθριηόμενο από ζνα αυςτθρό πλζγμα νομοκεςίασ με δεδομζνο ότι είναι απαραίτθτο
να δθμιουργθκεί θ αναγκαία εμπιςτοςφνθ θ οποία κα επιτρζψει ςτθν ψθφιακι οικονομία
να αναπτυχκεί ςτο ςφνολο τθσ εςωτερικισ αγοράσ.
Τα φυςικά πρόςωπα κα πρζπει να ζχουν τον ζλεγχο των προςωπικϊν δεδομζνων τουσ. Θα
πρζπει να ενιςχυκεί θ αςφάλεια δικαίου και θ πρακτικι αςφάλεια για τα φυςικά πρόςωπα,
τουσ οικονομικοφσ παράγοντεσ και τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Για δθμιουργία ενιαίου
πλαιςίου και τθν αποφυγι αποκλίςεων που εμποδίηουν τθν ελεφκερθ ροι δεδομζνων ςτθν
Ε.Ε. απαιτικθκε θ κατάρτιςθ του Γενικοφ Κανονιςμοφ, ϊςτε το επίπεδο προςταςίασ να
είναι ιςοδφναμο ςε όλα τα κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε.
Ο Γενικόσ Κανονιςμόσ παρζχει περικϊρια χειριςμοφ ςτα κράτθ μζλθ για τθν εξειδίκευςθ
των διατάξεων του, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν ςτθν επεξεργαςία
ειδικϊν κατθγοριϊν δεδομζνων. Τα κράτθ μζλθ μποροφν να προςδιορίηουν τισ
προχποκζςεισ επεξεργαςίασ των δεδομζνων των κατθγοριϊν αυτϊν. Γι’ αυτό λειτουργεί
ςχετικι νομοπαραςκευαςτικι επιτροπι για τθν προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτα
δεδομζνα του Κανονιςμοφ και τθσ ευρωπαϊκισ ζννομθσ τάξθσ.
Ο Κανονιςμόσ ςζβεται όλα τα κεμελιϊδθ ατομικά δικαιϊματα. Μια ςθμαντικι καινοτομία
του είναι θ ειςαγωγι του κεςμοφ του Υπεφκυνου Ρροςταςίασ Δεδομζνων, ο οποίοσ
διενεργεί εκτίμθςθ αντικτφπου για τουσ ενδεχόμενου κινδφνουσ λόγω επεξεργαςίασ
δεδομζνων και αποτελεί το ςθμείο επικοινωνίασ του φορζα με τθν Εποπτικι Αρχι. Ρζρα
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από τον ςυμβουλευτικό ρόλο τθσ, θ Εποπτικι Αρχι προβλζπεται ότι επιβάλει διοικθτικά
πρόςτιμα, ανάλογα με τισ περιςτάςεισ.
Φαιρετιςμόσ Διευθύντριασ ΙΝ.ΕΠ.
Θ Διευκφντρια του Ινςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ (ΙΝ.ΕΡ.), Δρ. Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν, κα. Άννα
Κοντονι υπογράμμιςε ότι θ προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ
των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα είναι κεμελιϊδεσ δικαίωμα. Κατοχυρϊνεται ςτον
Χάρτθ των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ε.Ε. και ςτθ Συνκικθ για τθ Λειτουργία τθσ ΕΕ. Θ
επεξεργαςία δεδομζνων κα πρζπει να προορίηεται ςτθν εξυπθρζτθςθ του ανκρϊπου και να
υπακοφει ςτισ αρχζσ τθσ νομιμότθτασ και τθσ διαφάνειασ.
Οι λόγοι κατάργθςθσ Οδθγίασ 95/46/ΕΚ πρζπει να αναηθτθκοφν ςτθν αποτυχία τθσ να
προςτατζψει αποτελεςματικά τα προςωπικά δεδομζνα ςτθν ΕΕ. Διαφορζσ ςτο επίπεδο
προςταςίασ δεδομζνων, δικαιωμάτων και ελευκεριϊν ανάμεςα ςτα κράτθ μζλθ
ςυνετζλεςαν ςτθ δθμιουργία αναςφάλειασ δικαίου για τουσ πολίτεσ.
Ραράλλθλα, λόγω των ραγδαίων τεχνολογικϊν εξελίξεων και τθσ παγκοςμιοποίθςθ τθσ, θ
διακίνθςθ και ανταλλαγι προςωπικϊν δεδομζνων ςε δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα είναι
πρωτοφανισ. Οι ιδιωτικοί φορείσ, για ίδιουσ ςκοποφσ, προχωροφν, με χριςθ
αυτοματοποιθμζνων μζςων, ςε εκλεπτυςμζνεσ τεχνικζσ profiling για τθν κατθγοριοποίθςθ
ατομικϊν ςυμπεριφορϊν και προτιμιςεων επιβεβαιϊνονται ζτςι τουσ χειρότερουσ φόβουσ
του George Orwell.
Αυτά τα φαινόμενα επιχειρεί να κεραπεφςει ο παρόντασ Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ
Δεδομζνων, δθλαδι να διαςφαλίςει με ςυνεκτικό και ενιαίο τρόπο τθν επίτευξθ ενόσ
χϊρου ελευκερίασ, αςφάλειασ, δικαιοςφνθσ. Αφενόσ θ προςταςία του ατόμου και
αφετζρου θ ρφκμιςθ των όρων οικονομικισ και επιχειρθματικισ δραςτθριοποίθςθσ ςτο νζο
ψθφιακό τοπίο ςυνιςτοφν ζνα από τα μεγαλφτερα ςτοιχιματα τθσ ΕΕ και των εκνικϊν
διοικιςεων των κρατϊν μελϊν.
Το πρόβλθμα είναι ωςτόςο πολφπλοκο, διότι οφτε θ ελευκερία ζκφραςθσ κα πρζπει να
αναςταλεί εμποδίηοντασ όψεισ τθσ τεχνολογίασ που κεωροφνται ενοχλθτικζσ από
αυταρχικζσ εξουςίεσ, αλλά οφτε και οι άνκρωποι κα πρζπει να μετατραποφν ςε υποχείρια
του ιδιωτικοφ τομζα. Θ αυςτθρι διάκριςθ μεταξφ τθσ δθμόςιασ και ιδιωτικισ ςφαίρασ του
ατόμου, ανάμεςα ςτθν ιδιωτικι και πολιτικι κοινωνία, είναι μια διάκριςθ πάνω ςτθν οποία
εδράηεται το ςφνολο των ατομικϊν δικαιωμάτων που ςιμερα διατρζχει το μεγαλφτερο
κίνδυνο. Οφείλουμε να υπεραςπιςτοφμε τθν ιδιωτικότθτα ζναντι τθσ αγοράσ, θ οποία
επιδιϊκει τθν εκποίθςθ των δικαιωμάτων ζναντι του κζρδουσ.
Το δικαίωμα ςτθν ψθφιακι λικθ δεν ανατρζπει τθν αςτικι αντίλθψθ ιδιοκτθςίασ του
εαυτοφ. Αντίκετα ςτθρίηεται ςε αυτι, πικανόν μάλιςτα να προβαίνει και ςτθν κάκαρςι τθσ.
Δεν είναι ωςτόςο βζβαιο ότι οι πολίτεσ κα είναι ςε κζςθ να απαιτιςουν τθ λικθ, όταν οι
μυςτικοί αλγόρικμοί υψθλισ τεχνολογίασ κακορίηουν τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτεσ
προςλαμβάνουν τον κόςμο. Ραράλλθλα, δεν μποροφμε να αγνοιςουμε τθν χριςθ του
δικαιϊματοσ ψθφιακισ λικθσ από πρόςωπα με υψθλζσ εξουςίεσ, προκειμζνου να
περιορίςουν τον δθμοκρατικό κοινωνικό ζλεγχο για τθ δθμόςια δράςθ τουσ.
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Είναι προφανζσ ότι ο Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων δθμιουργεί μια ςειρά
υποχρεϊςεων για τθν Ελλθνικι Διοίκθςθ. Αντικείμενο τθσ ςθμερινισ μασ ςυνάντθςθσ είναι
θ διερεφνθςθ των αυτϊν υποχρεϊςεων και θ εξαγωγι χριςιμων κατευκυντιριων γραμμϊν
και καλϊν πρακτικϊν για τθν επιτυχι εφαρμογι του Γενικοφ Κανονιςμοφ.
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Βαςικϋσ αρχϋσ προςταςύασ δεδομϋνων- νομιμότητασ επεξεργαςύασ
Θ κ. Καλλιόπθ Καρβζλθ, Νομικι Ελζγκτρια, Ειδικι Επιςτιμονασ τθσ Α.Ρ.Δ.Ρ.Χ.
πραγματοποίθςε ειςιγθςθ με τίτλο «Βαςικζσ αρχζσ προςταςίασ δεδομζνων-νομιμότθτασ
επεξεργαςίασ».
Στθν ειςιγθςθ τθσ αναφζρκθκε ςτα άρκρα 5 ζωσ 11 του κανονιςμοφ 2016/679.


Το άρκρο 5 αναφζρεται ςτισ βαςικζσ αρχζσ επεξεργαςίασ και Νομιμότθτασ



Το άρκρο 6 αφορά τισ Ρροχποκζςεισ νόμιμθσ επεξεργαςίασ προςωπικϊν
δεδομζνων



Το άρκρο 7 κζτει τισ προχποκζςεισ ςυγκατάκεςθσ



Το άρκρο 8 αφορά τθν ςυγκατάκεςθ παιδιοφ



Το άρκρο 9 αφορά τθν Επεξεργαςία ειδικϊν κατθγοριϊν προςωπικϊν δεδομζνων



Το άρκρο 10 ρυκμίηει κζματα επεξεργαςίασ δεδομζνων ςχετικϊν με ποινικζσ
καταδίκεσ και αδικιματα



Και τζλοσ το άρκρο 11 αφορά τθν Επεξεργαςία που δεν απαιτεί εξακρίβωςθ
ταυτότθτασ

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679
Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 ιςχφει από τον Μάιο του 2018 και αντικακιςτά τθ ευρωπαϊκι
οδθγία και τον νόμο 1997/2472 τθσ Ελλάδασ. Ο νζοσ κανονιςμόσ δεςμεφει όλα τα κράτθ
μζλθ. Ο νόμοσ προβλζπει τθν ζνταξθ ειδικότερων ρυκμίςεων ανά κράτοσ και για τον λόγο
αυτό ζχει ςυςτακεί ςτθν Ελλάδα προπαραςκευαςτικι επιτροπι θ οποία ςκοπό ζχει να
προτείνει μια νομοκεςία εκνικι προτείνοντασ ειδικότερεσ διατάξεισ. Μζχρι τθν αρχι του
επόμενου χρόνου κα ζχει καταλιξει θ επιτροπι.
Τα άρκρα 5 ζωσ 11 του νζου κανονιςμοφ αφορά τθν βαςικζσ αρχζσ προςταςίασ δεδομζνων
και τθν νομιμότθτα επεξεργαςίασ.
Βαςικϋσ αρχϋσ επεξεργαςύασ και Νομιμότητασ (ϊρθρο 5)
Το άρκρο 5 κζτει τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ επεξεργαςίασ και αφορά ςε απλά και ευαίςκθτα
δεδομζνα.
Βαςικζσ αρχζσ είναι αυτζσ τθσ νομιμότθτασ, τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ διαφάνειασ. Τα
δεδομζνα πρζπει να υποβάλλονται ςε ςφννομθ, κεμιτι με τρόπο διαφανι επεξεργαςία, με
τθν ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου ι άλλθ ςυγκατάκεςθ, βάςει του κεςμικοφ πλαιςίου.
Θ διαφάνεια ειςάγεται για πρϊτθ φορά με τον ΓΚΡΔ. Διαςφαλίηεται με τθν ενθμζρωςθ του
υποκειμζνου για τθν ςυλλογι των δεδομζνων και τον ςκοπό τθσ ςυλλογισ. Θ ενθμζρωςθ
οφείλει να είναι ςυνοπτικι και κατανοθτι, με ςαφι και απλι διατφπωςθ
5
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Θ αρχι του ςκοποφ αφορά ςτθ διλωςθ του ςκοποφ για τον οποίο ςυλλζγονται τα
δεδομζνα, θ οποία πρζπει να είναι ςαφισ. Ο ΓΚΡΔ προβλζπει μια εξαίρεςθ: τθν περαιτζρω
επεξεργαςία δεδομζνων για ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον ι ςκοποφσ
επιςτθμονικισ ι ιςτορικισ ζρευνασ ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ, με τθν προχπόκεςθ τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ μθ ταυτοποίθςθσ των υποκειμζνων των δεδομζνων με τεχνικζσ όπωσ θ
κρυπτογράφθςθ, θ ψευδωνυμοποίθςθ των δεδομζνων, δθλαδι θ ανωνυμοποίθςθ των
δεδομζνων.
Θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ ορίηει ότι τα δεδομζνα που ςυλλζγονται να είναι ςυναφι,
πρόςφορα και αναγκαία. Θ αρχι αυτι ονομάηεται «ελαχιςτοποίθςθ των δεδομζνων».
Επίςθσ θ επεξεργαςία είναι νόμιμθ για άλλουσ ςκοποφσ από τουσ αρχικοφσ, εφόςον θ
επεξεργαςία είναι ςυμβατι με τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ τα δεδομζνα αρχικά
ςυλλζχκθκαν. Δεν απαιτείται χωριςτι νομικι βάςθ.
Θ αρχι τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων προβλζπει ότι τα δεδομζνα κα πρζπει να είναι ακριβι
και το υποκείμενο κα πρζπει να ζχει ενθμζρωςθ ωσ προσ τα δεδομζνα που επεξεργάηονται.
Οι αρχζσ τθσ ακεραιότθτασ και εμπιςτευτικότθτασ προβλζπουν ότι τα δεδομζνα
υποβάλλονται ςε επεξεργαςία με τρόπο που εγγυάται τθν αςφάλεια και προςταςία τουσ
από παράνομθ επεξεργαςία ι απϊλεια, καταςτροφι ι φκορά τουσ.
Θ νεοειςαγόμενθ αρχι τθσ λογοδοςίασ προβλζπει ότι ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ είναι
υποχρεωμζνοσ να λογοδοτεί κάκε φορά για τθν ςωςτι και νόμιμθ επεξεργαςία των
δεδομζνων.
Βαςικϋσ αρχϋσ νόμιμησ επεξεργαςύασ δεδομϋνων (ϊρθρο 6)
Το άρκρο 6 αφορά ςτισ προχποκζςεισ νόμιμθσ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων που
είναι για τα απλά δεδομζνα, οποίεσ είναι:
Θ ςυγκατάκεςθ υποκειμζνου για ζναν ι περιςςότερουσ ςκοποφσ.
1. Θ επεξεργαςία δεδομζνων κρίνεται αναγκαία για τθν εκτζλεςθ ςφμβαςθσ
2. Θ επεξεργαςία δεδομζνων είναι αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ εκ του νόμου
υποχρζωςθσ του υπευκφνου επεξεργαςίασ,
3. Θ επεξεργαςία δεδομζνων κρίνεται αναγκαία για τθ διαφφλαξθ ηωτικοφ
ςυμφζροντοσ του υποκειμζνου
4. Θ επεξεργαςία δεδομζνων κρίνεται αναγκαία για τθν εκτζλεςθ ζργου δθμοςίου
ςυμφζροντοσ ι άςκθςθσ δθμόςιασ εξουςίασ του υπευκφνου επεξεργαςίασ.
5. Θ ικανοποίθςθ ζννομου ςυμφζροντοσ του υπεφκυνου τθσ επεξεργαςίασ ι τρίτου,
ςτον οποίο ανακοινϊνονται τα δεδομζνα
Τα κράτθ μζλθ μποροφν να κεςπίηουν ειδικότερεσ διατάξεισ για τισ περιπτϊςεισ
υποχρεωτικισ επεξεργαςίασ εκ του νόμου ι για λόγω άςκθςθσ εξουςίασ ι δθμοςίου
ςυμφζροντοσ κακορίηοντασ ειδικζσ απαιτιςεισ, θ νομικι δε βάςθ των περιπτϊςεων αυτϊν
μπορεί να περιλαμβάνει ειδικζσ διατάξεισ εφαρμογισ των κανόνων (προχποκζςεισ
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νομιμότθτασ, είδθ επεξεργαςίασ, ςκοποφσ, χρόνο τιρθςθσ, διαδικαςία επεξεργαςίασ κ.λπ.).
Επίςθσ αρκεί ζνασ μόνο νόμοσ ωσ βάςθ για περιςςότερεσ από μια πράξεισ επεξεργαςίασ.
Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ προκειμζνου να εξακριβϊςει κατά πόςο θ επεξεργαςία για
άλλο ςκοπό είναι ςυμβατι με τον ςκοπό για τον οποίο ςυλλζγονται αρχικϊσ τα δεδομζνα,
πρζπει να λαμβάνει υπόψθ μεταξφ άλλων:
1. Τθν ςχζςθ μεταξφ των ςκοπϊν για τουσ οποίουσ ζχουν ςυλλεχκεί τα δεδομζνα και
των ςκοπϊν τθσ επιδιωκόμενθσ περαιτζρω επεξεργαςίασ
2. Τθν ςχζςθ υποκειμζνου δεδομζνων και υπευκφνου επεξεργαςίασ
3. Τθν φφςθ των δεδομζνων, ιδίωσ ευαίςκθτων
4. Τισ ςυνζπειεσ περαιτζρω επεξεργαςίασ για υποκείμενα δεδομζνων
5. Τθν φπαρξθ κατάλλθλων εγγυιςεων
κρυπτογράφθςθ ι ψευδωνυμοποίθςθ

που

μπορεί

να

περιλαμβάνουν

Προώποθϋςεισ ςυγκατϊθεςησ
Το άρκρο 7 κζτει τισ προχποκζςεισ ςυγκατάκεςθσ. Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ πρζπει να
μπορεί να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομζνων ςυγκατατζκθκε. Το υποκείμενο των
δεδομζνων κα πρζπει να γνωρίηει τουλάχιςτον τθν ταυτότθτα του υπευκφνου επεξεργαςίασ
και τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ και θ ςυγκατάκεςθ να ζχει δοκεί ελεφκερα. Θεωρείται
ότι δόκθκε ελεφκερα αν το υποκείμενο των δεδομζνων ζχει αλθκινι ι ελεφκερθ επιλογι ι
είναι ςε κζςθ να αρνθκεί ι να αποςφρει τθ ςυγκατάκεςθ χωρίσ να ηθμιωκεί.
Εάν θ ςυγκατάκεςθ παρζχεται με γραπτι διλωςθ που αφορά και άλλα κζματα, το αίτθμα
για ςυγκατάκεςθ πρζπει να είναι ςαφϊσ διακριτό από τα άλλα κζματα, ςε κατανοθτι και
εφκολα προςβάςιμθ μορφι. Θα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα ανάκλθςθσ τθσ
ςυγκατάκεςθσ.
Κατά τθν εκτίμθςθ κατά πόςο θ ςυγκατάκεςθ δίνεται ελεφκερα, λαμβάνεται υπόψθ κατά
πόςο, για τθν εκτζλεςθ ςφμβαςθσ ι/και παροχισ μίασ υπθρεςίασ, τίκεται ωσ προχπόκεςθ θ
ςυγκατάκεςθ ςτθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων που δεν είναι αναγκαία για τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Βαςικϋσ αρχϋσ ςυγκατϊθεςησ παιδιού
Το άρκρο 8 αφορά τθν ςυγκατάκεςθ παιδιοφ ςτθν χριςθ προςωπικϊν δεδομζνων με
ςκοπό τθν εμπορία ι δθμιουργία προφίλ προςωπικότθτασ ι προφίλ χριςτθ. Θ
ςυγκατάκεςθ γονζα ι κθδεμόνα δεν κα πρζπει να είναι απαραίτθτθ ςε περιπτϊςεισ
παροχισ υπθρεςιϊν πρόλθψθσ ι ςυμβουλϊν που προςφζρονται άμεςα ςε ζνα παιδί. Πταν
το παιδί είναι άνω των 16 θ επεξεργαςία είναι νόμιμθ με ςυγκατάκεςθ του παιδιοφ. Κάτω
των 16 θ επεξεργαςία είναι νόμιμθ εφόςον υπάρχει ςυγκατάκεςθ του αςκοφντοσ τθ γονικι
μζριμνα
Τα κράτθ μζλθ μποροφν να προβλζπουν δια νόμου μικρότερθ θλικία όχι όμωσ κάτω των 13
ετϊν. Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ πρζπει να επαλθκεφει ότι θ ςυγκατάκεςθ παρζχεται ι
εγκρίνεται από τον αςκοφντα τθ γονικι μζριμνα.
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Βαςικϋσ αρχϋσ επεξεργαςύασ ειδικών κατηγοριών προςωπικών δεδομϋνων
Το άρκρο 9 αφορά τθν επεξεργαςία ειδικϊν κατθγοριϊν προςωπικϊν δεδομζνων
Απαγορεφεται θ επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων που αποκαλφπτουν φυλετικιεκνοτικι προζλευςθ, πολιτικά φρονιματα, κρθςκευτικζσ-φιλοςοφικζσ πεποικιςεισ,
ςυμμετοχι ςε ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ, γενετικά δεδομζνα, βιομετρικά δεδομζνα,
δεδομζνα υγείασ, ςεξουαλικισ ηωισ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ.
Κατ’ εξαίρεςθ επιτρζπεται θ επεξεργαςία εφόςον ςυντρζχει μία από τισ παρακάτω
προχποκζςεισ:


θτι ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου των δεδομζνων



Επεξεργαςία αναγκαία για τθ διαφφλαξθ ηωτικοφ ςυμφζροντοσ του υποκειμζνου ι
τρίτου, εάν το υποκείμενο τελεί ςε φυςικι ι νομικι αδυναμία να δϊςει
ςυγκατάκεςθ



Επεξεργαςία απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων και τθν άςκθςθ των
δικαιωμάτων υπευκφνου επεξεργαςίασ ι υποκειμζνου δεδομζνων ςτον τομζα του
εργατικοφ δικαίου και δικαίου κοινωνικισ αςφάλιςθσ και κοινωνικισ προςταςίασ
με κατάλλθλεσ εγγυιςεισ για τα δικαιϊματα του υποκειμζνου των δεδομζνων



Επεξεργαςία αφορά δεδομζνα που προδιλωσ δθμοςιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο
των δεδομζνων



Θ επεξεργαςία διενεργείται ςτο πλαίςιο δραςτθριοτιτων ιδρφματοσ, οργάνωςθσ ι
άλλου μθ κερδοςκοπικοφ φορζα και αφορά αποκλειςτικά τα μζλθ



Θεμελίωςθ, άςκθςθ ι υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων ι όταν τα δικαςτιρια
ενεργοφν υπό τθ δικαιοδοτικι τουσ ιδιότθτα



Για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ



Για ςκοποφσ προλθπτικισ ιατρικισ, ιατρικισ διάγνωςθσ, παροχισ υγειονομικισ ι
κοινωνικισ περίκαλψθσ



Για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ υγείασ. Μπορεί να
γίνει και χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου των δεδομζνων



Για ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, για ςκοποφσ
επιςτθμονικισ, ιατρικισ ζρευνασ ι για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ βάςει του δικαίου τθσ
Ζνωςθσ ι κράτουσ μζλουσ, οι οποίοι είναι ανάλογοι του επιδιωκόμενου ςκοποφ,
ςζβονται τθν ουςία του δικαιϊματοσ προςταςίασ και προβλζπουν κατάλλθλα μζτρα
για τθ διαςφάλιςθ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και ςυμφερόντων του
υποκειμζνου των δεδομζνων.

Τα κράτθ μζλθ μποροφν να διατθροφν ι να κεςπίηουν περαιτζρω όρουσ ι/και
περιοριςμοφσ όςον αφορά τθν επεξεργαςία γενετικϊν δεδομζνων, βιομετρικϊν δεδομζνων
ι δεδομζνων υγείασ.
8

Ραρουςίαςθ εργαςιϊν

Βαςικϋσ αρχϋσ επεξεργαςύασ δεδομϋνων ςε ςχϋςη με ποινικϋσ καταδύκεσ και
αδικόματα
Το άρκρο 10 ρυκμίηει κζματα επεξεργαςίασ δεδομζνων ςχετικϊν με ποινικζσ καταδίκεσ και
αδικιματα.
Θ επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων που αφοροφν ποινικζσ καταδίκεσ και αδικιματα
διενεργείται υπό τον ζλεγχο επίςθμθσ αρχισ ι εάν θ επεξεργαςία επιτρζπεται από το
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι κράτουσ μζλουσ το οποίο προβλζπει επαρκείσ εγγυιςεισ για τα
δικαιϊματα των υποκειμζνων. Ρλιρεσ ποινικό μθτρϊο τθρείται μόνον υπό τον ζλεγχο
επίςθμθσ αρχισ.
Βαςικϋσ επεξεργαςύασ όπου δεν απαιτεύται εξακρύβωςησ ταυτότητασ
Το άρκρο 11 αφορά τθν Επεξεργαςία που δεν απαιτεί εξακρίβωςθ ταυτότθτασ.Εάν οι
ςκοποί επεξεργαςίασ δεν απαιτοφν ι δεν απαιτοφν πλζον τθν εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτασ
του υποκειμζνου των δεδομζνων, ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ δεν υποχρεοφται να διατθρεί,
αποκτά ι επεξεργάηεται ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ για τθν εξακρίβωςθ τθσ
ταυτότθτασ του υποκειμζνου των δεδομζνων, αποκλειςτικά και μόνον για τον ςκοπό τθσ
ςυμμόρφωςθσ με τον Κανονιςμό.
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Δικαιώματα του υποκειμϋνου των δεδομϋνων ςτο Νϋο Κανονιςμό
Ο κ. Ιωάννθσ Ιγγλεηάκθσ , Αν. Κακθγθτισ τθσ Νομικισ Σχολισ του Α.Ρ.Θ., πραγματοποίθςε
τθν ειςιγθςθ με τίτλο «Δικαιϊματα υποκειμζνων των δεδομζνων».

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ανακεϊρθςθσ του νομικοφ πλαιςίου προςταςίασ δεδομζνων είναι θ
επαφξθςθ των δικαιωμάτων των υποκειμζνων των δεδομζνων. Ειςάγονται νζα δεδομζνα
όπωσ το δικαίωμα ςτθ λικθ, το δικαίωμα ςτθ φορθτότθτα και θ αντίταξθ ςτθ δθμιουργία
προφίλ. Συνεπϊσ, ενιςχφονται τα δικαιϊματα που κατοχυρϊνονται ςτθν οδθγία 95/46.
Θ ςθμαςία των παραπάνω είναι πρόδθλθ, διότι ςυνιςτοφν ζκφραςθ πλθροφοριακισ
αυτοδιάκεςθσ του υποκειμζνου, δικαίωμα ςυνταγματικό.
Το Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΡΔ αφορά ςτα Δικαιϊματα των υποκειμζνων των δεδομζνων και
διαρκρϊνεται ςτισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ:






Τμιμα 1 –Διαφάνεια και υκμίςεισ
Τμιμα 2 –Ενθμζρωςθ και πρόςβαςθ ςε προςωπικά δεδομζνα
Τμιμα 3 –Διόρκωςθ και Διαγραφι
Τμιμα 4 -Εναντίωςθ και Αυτοματοποιθμζνθ λιψθ αποφάςεων
Τμιμα 5 –Ρεριοριςμοί

Διαφϊνεια
Το Άρκρο 12 αναφζρεται ςτθ διαφανι ενθμζρωςθ, ςτισ ανακοινϊςεισ και ρυκμίςεισ για τθν
άςκθςθ δικαιωμάτων των υποκειμζνων.
Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ παρζχει ςτο υποκείμενο των δεδομζνων πλθροφορίεσ για τθν
ενζργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτιματοσ δυνάμει των άρκρων 15 ζωσ 22 χωρίσ
κακυςτζρθςθ και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ μθνόσ από τθν παραλαβι του αιτιματοσ.
Εάν ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ δεν ενεργιςει, ενθμερϊνει το υποκείμενο των δεδομζνων,
χωρίσ κακυςτζρθςθ και το αργότερο εντόσ μθνόσ από τθν παραλαβι του αιτιματοσ, για
τουσ λόγουσ και για τθ δυνατότθτα υποβολισ καταγγελίασ ςε εποπτικι αρχι και άςκθςθσ
δικαςτικισ προςφυγισ.
Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται ςφμφωνα με τα άρκρα 13 και 14 και κάκε ανακοίνωςθ
κακϊσ και όλεσ οι ενζργειεσ που αναλαμβάνονται ςφμφωνα με τα άρκρα 15 ζωσ 22 και το
άρκρο 34 παρζχονται δωρεάν.
Οι πλθροφορίεσ που πρζπει να παρζχονται ςτα υποκείμενα των δεδομζνων ςφμφωνα με τα
άρκρα 13 και 14 μποροφν να παρζχονται ςε ςυνδυαςμό με τυποποιθμζνα εικονίδια
προκειμζνου να δίνεται με ευδιάκριτο, κατανοθτό και ευανάγνωςτο τρόπο μια ουςιαςτικι
επιςκόπθςθ τθσ ςκοποφμενθσ επεξεργαςίασ. Εάν τα εικονίδια διατίκενται θλεκτρονικά,
είναι μθχανικϊσ αναγνϊςιμα.
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Ενημϋρωςη και πρόςβαςη ςε προςωπικϊ δεδομϋνα
Σφμφωνα με τθν αιτιολογικι ςκζψθ του ΓΚΡΔ (αρκ. 60), οι αρχζσ τθσ δίκαιθσ και διαφανοφσ
επεξεργαςίασ απαιτοφν να ενθμερϊνεται το υποκείμενο των δεδομζνων για τθν φπαρξθ τθσ
πράξθσ επεξεργαςίασ και τουσ ςκοποφσ τθσ.
Εάν τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα παρζχονται από το υποκείμενο των δεδομζνων,
το υποκείμενο των δεδομζνων κα πρζπει να ενθμερϊνεται επίςθσ για το κατά πόςον
υποχρεοφται να παράςχει τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα και για τισ ςυνζπειεσ, όταν
δεν παρζχει τα εν λόγω δεδομζνα.
Άρθρα 13 και 14
Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται αφοροφν:












ςτθν ταυτότθτα και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του υπευκφνου επεξεργαςίασ
ςτθν ταυτότθτα και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου του υπευκφνου επεξεργαςίασ
κατά περίπτωςθ,
τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του υπευκφνου προςταςίασ δεδομζνων
τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ για τουσ οποίουσ προορίηονται τα δεδομζνα
προςωπικοφ χαρακτιρα, κακϊσ και τθ νομικι βάςθ για τθν επεξεργαςία
το χρονικό διάςτθμα για το οποίο κα αποκθκευτοφν τα δεδομζνα προςωπικοφ
χαρακτιρα
τθν φπαρξθ δικαιϊματοσ υποβολισ αιτιματοσ ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ για
πρόςβαςθ και διόρκωςθ ι διαγραφι των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ι
περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ που αφοροφν το υποκείμενο των δεδομζνων ι
δικαιϊματοσ αντίταξθσ ςτθν επεξεργαςία, κακϊσ και δικαιϊματοσ ςτθ φορθτότθτα
των δεδομζνων
ςε περίπτωςθ λιψθσ ςυγκατάκεςθσ, ςτθν φπαρξθ δικαιϊματοσ υποβολισ
αιτιματοσ ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ για πρόςβαςθ και διόρκωςθ ι διαγραφι
των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ι περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ που
αφοροφν το υποκείμενο των δεδομζνων ι δικαιϊματοσ αντίταξθσ ςτθν
επεξεργαςία, κακϊσ και δικαιϊματοσ ςτθ φορθτότθτα των δεδομζνων
ςτο δικαίωμα υποβολισ καταγγελίασ ςε εποπτικι αρχι
ςτθν φπαρξθ αυτοματοποιθμζνθσ λιψθσ αποφάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κατάρτιςθσ προφίλ

Ωσ χρόνοσ παροχισ ενθμζρωςθσ ορίηεται το διάςτθμα τθσ ςυλλογισ των δεδομζνων εντόσ
εφλογθσ προκεςμίασ από τθ ςυλλογι των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, αλλά το
αργότερο εντόσ ενόσ μθνόσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ειδικζσ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ τα
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα υποβάλλονται ςε επεξεργαςία
Δεν παρζχεται ενθμζρωςθ: α) όταν και εφόςον το υποκείμενο των δεδομζνων ζχει ιδθ τισ
πλθροφορίεσ, β) θ παροχι τζτοιων πλθροφοριϊν αποδεικνφεται αδφνατθ ι κα
ςυνεπαγόταν δυςανάλογθ προςπάκεια, ιδίωσ όςον αφορά επεξεργαςία για ςκοποφσ
αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, για ςκοποφσ επιςτθμονικισ ι ιςτορικισ
ζρευνασ ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ, γ) θ απόκτθςθ ι θ κοινολόγθςθ προβλζπεται ρθτϊσ από
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το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι του κράτουσ μζλουσ ι δ) τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα
πρζπει να παραμείνουν εμπιςτευτικά δυνάμει υποχρζωςθσ επαγγελματικοφ απορριτου.
Άρθρο 15
Αφορά ςτο δικαίωμα πρόςβαςθσ του υποκειμζνου των δεδομζνων, ϊςτε να μπορεί να
βεβαιωκεί ότι θ επεξεργαςία διενεργείται κατά νόμιμο τρόπο. Το υποκείμενο των
δεδομζνων ζχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ επιβεβαίωςθ
για το κατά πόςον ι όχι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν υφίςτανται
επεξεργαςία και, εάν ςυμβαίνει τοφτο, το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα προςωπικοφ
χαρακτιρα και ςτισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: α) ςκοπόσ επεξεργαςίασ, β) κατθγορίεσ
προςωπικϊν δεδομζνων, γ) αποδζκτεσ, δ) χρονικό διάςτθμα, ε) δικαίωμα διαγραφισ ι
περιοριςμοφ επεξεργαςίασ, ςτ) δικαίωμα υποβολισ καταγγελίασ, η) όταν τα δεδομζνα δεν
ςυλλζγονται από το υποκείμενο, προζλευςθ, θ) φπαρξθ αυτοματοποιθμζνθσ λιψθσ
απόφαςθσ. Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςυνιςτά το κεμζλιο λίκο για τθν πλθροφορικι
αυτοδιάκεςθ.
Διόρθωςη και διαγραφό
Το υποκείμενο των δεδομζνων ζχει το δικαίωμα να απαιτιςει από τον υπεφκυνο
επεξεργαςίασ χωρίσ αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ τθ διόρκωςθ ανακριβϊν δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν. Ζχοντασ υπόψθ τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ,
το υποκείμενο των δεδομζνων ζχει το δικαίωμα να απαιτιςει τθ ςυμπλιρωςθ ελλιπϊν
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, μεταξφ άλλων μζςω ςυμπλθρωματικισ διλωςθσ.
Με το Άρκρο 17 κατοχυρϊνεται το δικαίωμα ςτθ διαγραφι (δικαίωμα ςτθ λικθ). Με το
δικαίωμα αυτό ενιςχφεται θ πλθροφοριακι αυτοδιάκεςθ των φυςικϊν προςϊπων ςχετικά
με τα δεδομζνα που τουσ αφοροφν και τα οποία δθμοςιεφονται ςτο διαδίκτυο.
Αντιμετωπίηεται το πρόβλθμα τθσ διαγραφισ του ψθφιακοφ παρελκόντοσ του ατόμου, ςτθν
εποχι τθσ «απόλυτθσ ψθφιακισ μνιμθσ».
Το υποκείμενο των δεδομζνων ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τον υπεφκυνο
επεξεργαςίασ τθ διαγραφι δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν χωρίσ
αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ και ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ υποχρεοφται να διαγράψει
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα χωρίσ αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ, εάν ιςχφει ζνασ από
τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: α) τα δεδομζνα δεν είναι πλζον απαραίτθτα, β) ανάκλθςθ
ςυγκατάκεςθσ, γ) το υποκείμενο αντιτίκεται ςτθν επεξεργαςία, δ) παράνομθ επεξεργαςία,
ε) τα δεδομζνα πρζπει να διαγραφοφν βάςει νομικισ υποχρζωςθσ, ςτ) ζχουν ςυλλεχκεί
κατά τθν παροχι υπθρεςίασ τθσ ΚτΡ ςε παιδιά.
Θ διαγραφι δεδομζνων των παιδιϊν είναι υποχρεωτικι, ακόμα και αν αλλάξει θ βάςθ
νομιμότθτασ ι αν ζχει εντωμεταξφ ενθλικιωκεί το παιδί.
Πταν ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ ζχει δθμοςιοποιιςει τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα
και υποχρεοφται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 να διαγράψει τα δεδομζνα προςωπικοφ
χαρακτιρα, ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διακζςιμθ τεχνολογία και
το κόςτοσ εφαρμογισ, λαμβάνει εφλογα μζτρα, ςυμπεριλαμβανομζνων των τεχνικϊν
μζτρων, για να ενθμερϊςει τουσ υπευκφνουσ επεξεργαςίασ που επεξεργάηονται τα
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, ότι το υποκείμενο των δεδομζνων ηιτθςε τθ διαγραφι
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από αυτοφσ τουσ υπευκφνουσ επεξεργαςίασ τυχόν ςυνδζςμων με τα δεδομζνα αυτά ι
αντιγράφων ι αναπαραγωγϊν των εν λόγω δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.
Ωςτόςο το Άρκρο 17 περιλαμβάνει και πρόβλεψθ για τον περιοριςμό του δικαιϊματοσ ςτθ
διόρκωςθ και ςτθν διαγραφι όταν ςυντρζχουν ςυγκεκριμζνοι λόγοι.
Δικαύωμα ςτη φορητότητα των δεδομϋνων
Κατά τθν Αιτιολογικι Σκζψθ, αρκ. 68, προκειμζνου να ενιςχυκεί περαιτζρω ο ζλεγχοσ επί
των δεδομζνων του προςωπικοφ χαρακτιρα, όταν θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα διενεργείται με αυτοματοποιθμζνα μζςα, το υποκείμενο των δεδομζνων κα
πρζπει να ζχει επίςθσ τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα
που το αφοροφν και που ζχει παράςχει ςε υπεφκυνο επεξεργαςίασ, ςε δομθμζνο, κοινϊσ
χρθςιμοποιοφμενο και αναγνϊςιμο από μθχανιματα διαλειτουργικό μορφότυπο, και να τα
διαβιβάηει ςε άλλον υπεφκυνο επεξεργαςίασ. Οι υπεφκυνοι επεξεργαςίασ των δεδομζνων
κα πρζπει να ενκαρρφνονται να αναπτφςςουν διαλειτουργικοφσ μορφότυπουσ που
επιτρζπουν τθ φορθτότθτα των δεδομζνων. Το εν λόγω δικαίωμα κα πρζπει να
εφαρμόηεται ςε περίπτωςθ που το υποκείμενο των δεδομζνων παρζςχε τα δεδομζνα
προςωπικοφ χαρακτιρα με τθ ςυγκατάκεςι του ι εάν θ επεξεργαςία είναι αναγκαία για
τθν εκτζλεςθ ςφμβαςθσ. Δεν κα πρζπει να εφαρμόηεται όταν θ επεξεργαςία βαςίηεται ςε
άλλθ νομικι βάςθ πλθν ςυγκατάκεςθσ ι ςφμβαςθσ.
Δικαύωμα εναντύωςησ (Άρθρο 21)
Το υποκείμενο των δεδομζνων δικαιοφται να αντιτάςςεται, ανά πάςα ςτιγμι και για λόγουσ
που ςχετίηονται με τθν ιδιαίτερθ κατάςταςι του, ςτθν επεξεργαςία δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, θ οποία βαςίηεται ςτο άρκρο 6 παράγραφοσ 1
ςτοιχείο ε) ι ςτ), περιλαμβανομζνθσ τθσ κατάρτιςθσ προφίλ βάςει των εν λόγω διατάξεων.
Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ δεν υποβάλλει πλζον τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςε
επεξεργαςία, εκτόσ εάν ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ καταδείξει επιτακτικοφσ και νόμιμουσ
λόγουσ για τθν επεξεργαςία οι οποίοι υπεριςχφουν των ςυμφερόντων, των δικαιωμάτων
και των ελευκεριϊν του υποκειμζνου των δεδομζνων ι για τθ κεμελίωςθ, άςκθςθ ι
υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων. Το βάροσ απόδειξθσ φζρει ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ
Περιοριςμού
Το Άρκρο 23 προβλζπει ευρφ πεδίο εξαιρζςεων και περιοριςμϊν επί των δικαιωμάτων των
άρκρων 12 -22. Συγκεκριμζνα, όταν ςυντρζχουν λόγοι για τθν αςφάλεια του κράτουσ,
εκνικισ άμυνασ, δθμόςιασ αςφάλειασ, πρόλθψθσ, διερεφνθςθσ, δίωξθσ ποινικϊν
αδικθμάτων, ςτόχων δθμοςίου ςυμφζροντοσ, προςταςίασ δικαιοςφνθσ κλπ.
Ωςτόςο, τζτοιοι περιοριςμοί πρζπει να ςζβονται τθν ουςία των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων
και ελευκεριϊν και ςυνιςτά αναγκαίο και αναλογικό μζτρο ςε μια δθμοκρατικι κοινωνία.
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Τπεύθυνοσ προςταςύασ δεδομϋνων (Data Protection Officer)
Θ κ. Καλλιόπθ Καρβζλθ, Νομικι Ελζγκτρια, Ειδικι Επιςτιμονασ τθσ Α.Ρ.Δ.Ρ.Χ. Θ ειςιγθςθ
τθσ είχε τίτλο «Τπεφκυνοσ προςταςίασ δεδομζνων (Data Protection Officer)».
Ο κεςμόσ του Τπευκφνου Προςταςίασ ειςάγεται για πρϊτθ φορά ςτο νζο κανονιςμό για τα
προςωπικά δεδομζνα, ο οποίοσ διαφοροποιείται από τον Υπεφκυνο Επεξεργαςίασ
Δεδομζνων (Data Controller). Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ Δεδομζνων είναι αυτόσ που
κακορίηει το ςκοπό και τουσ τρόπουσ επεξεργαςίασ. Ρ.χ. ο φορζασ που ζχει ςτο αρχείο του
τα προςωπικά δεδομζνα, όπωσ ζνα Υπουργείο, μια Γενικι Γραμματεία, ζνα Αςφαλιςτικό
Ταμείο. Αυτόσ ο οποίοσ κακορίηει τον τρόπο και τα μζςα επεξεργαςίασ προςωπικϊν
δεδομζνων και αυτόσ οποίοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν λειτουργία των αρχείων είναι ο
υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ.
Ο Υπεφκυνοσ Προςταςίασ Δεδομζνων (Data Protection Officer) παρζχει ςυνδρομι και
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςτον Υπεφκυνο Επεξεργαςίασ ι ςτον Εκτελοφντα τθν
Επεξεργαςία ςχετικά με τισ επεξεργαςίεσ των προςωπικϊν δεδομζνων που διενεργοφνται
από αυτόν. Μπορεί να είναι υπάλλθλοσ του φορζα ι εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ (άρκρο 37
παρ. 6 ΓΚΡΔ). Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία είναι μπορεί να είναι φορζασ ι φυςικό πρόςωπο
για λογαριαςμό και ςτο όνομα του υπευκφνου Επεξεργαςίασ ενεργεί τισ πράξεισ
επεξεργαςίασ. Τθν ευκφνθ τθν ζχει ο υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ.
Σφμφωνα με το Άρκρο 39 παρ. 1 του ΓΚΡΔ, o Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ παρζχει ενθμερωτικζσ
και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςχετικά με υποχρεϊςεισ υπευκφνου επεξεργαςίασ ι του
εκτελοφντα τθν επεξεργαςία. Ζχει επίςθσ το κακικον να παρακολουκεί τθν εςωτερικι
ςυμμόρφωςθ του φορζα ςχετικά με τισ οδθγίεσ και τισ ςυμβουλζσ τισ οποίεσ παρζχει. Άλλο
κακικον του υπεφκυνου προςταςίασ είναι θ εκτίμθςθ αντίκτυπου, των ενεργειϊν και των
αντιδράςεων (άρκρο. 35 ΓΚΡΔ) όςον αφορά και τθν μελζτθ εκτίμθςθσ αντίκτυπου κατά τον
ζλεγχο και τθν επεξεργαςία τουσ. Οι ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ δίνονται κατόπιν αίτθςθσ
τουσ και ςτθν ςυνζχεια παρακολουκεί τθσ υλοποίθςθ των ςυμβουλϊν και ενεργειϊν που
υποδεικνφει. Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων (ΥΡΔ) ςυνεργάηεται με τθν εποπτικι
αρχι (ΑΡΔΡΧ) και αποτελεί ςθμείο επικοινωνίασ με τθν εποπτικι αρχι (ΑΡΔΡΧ).
Κατά το άρκρο 37 παρ. 5 & αιτ. ςκ. 97 του ΓΚΡΔ Θα πρζπει να ζχει Τεχνογνωςία και τθν
Εμπειρία ςτο δίκαιο και πρακτικζσ περί προςταςίασ δεδομζνων ανάλογα τόςο με τισ
πράξεισ επεξεργαςίασ δεδομζνων που διενεργοφνται όςο και με το βακμό απαιτοφμενθσ
προςταςίασ των δεδομζνων τα οποία επεξεργάηεται. Να ζχει επίςθσ τθν ικανότθτα
εκπλιρωςθσ των κακθκόντων του (άρκρο 39 ΓΚΡΔ) και να εκτελεί τα κακικοντα του με
ανεξάρτθτο τρόπο.
Ο ΥΡΔ (άρκρο 38 ΓΚΡΔ) ςυμμετζχει ςε όλα τα ηθτιματα που αφοροφν τον φορζα ι τθν
επιχείρθςθ ςχετικά με τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων. Ζχει ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε
όλα τα αρχεία του φορζα των οποίων ςυνεπικουρεί. Ο ΥΡΔ δεν λαμβάνει εντολζσ για τθν
άςκθςθ των κακθκόντων του οφτε από τον υπεφκυνο οφτε από τον εκτελοφντα τθν
επεξεργαςία και δεν μπορεί να απολυκεί αυκαίρετα οφτε υφίςταται κυρϊςεισ επειδι
επιτζλεςε τα κακικοντά του και ζχει ανεξαρτθςία. Λογοδοτεί απευκείασ ςτο ανϊτατο
διοικθτικό επίπεδο του υπευκφνου του φορζα που τον ζχει διορίςει. Τα υποκείμενα των
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δεδομζνων των οποίων τα δεδομζνα μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ζχουν δικαίωμα να
επικοινωνοφν απευκείασ μαηί του. Είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί το απόρρθτο και τθν
εμπιςτευτικότθτα. Μπορεί να αςκεί και πρόςκετα κακικοντα υπό τθν προχπόκεςθ να μθν
υπάρχει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων με τα κφρια κακικοντα του.
Πςον αφορά τον φορζα πρζπει να εξαςφαλίηονται όλοι οι απαραίτθτοι οικονομικοί πόροι
για να μπορεί να ενεργεί όλεσ τισ πράξεισ που ζχει αρμοδιότθτα και είναι
εξουςιοδοτθμζνοσ.
Ο οριςμόσ του ΥΡΔ είναι υποχρεωτικόσ μόνο όταν θ επεξεργαςία διενεργείται από δθμόςια
αρχι ι φορζα, επομζνωσ θ δθμόςια διοίκθςθ υποχρεοφται να ορίςει υπεφκυνο προςταςίασ
δεδομζνων. Είναι υποχρεωτικόσ και ςτθν περίπτωςθ που θ επεξεργαςία που
πραγματοποιεί ο οργανιςμόσ ι θ επιχείρθςθ απαιτεί ςυςτθματικι και τακτικι
παρακολοφκθςθ των υποκειμζνων ςε μεγάλθ κλίμακα ι όταν οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ
του υπευκφνου επεξεργαςίασ ι του εκτελοφντοσ ςυνιςτοφν μεγάλθσ κλίμακασ επεξεργαςία
ευαίςκθτων δεδομζνων ι για τισ ειδικζσ κατθγορίεσ δεδομζνων. Ειδικά για δεδομζνα
υγείασ ι για δεδομζνα που αφοροφν ποινικζσ καταδίκεσ και αδικιματα. Από το μζγεκοσ
των πράξεων επεξεργαςίασ και τθ ςοβαρότθτα τουσ είναι υποχρεωτικόσ ο οριςμόσ του
υπευκφνου προςταςίασ Δεδομζνων.
Σε δθμόςιεσ αρχζσ και φορείσ μπορεί να ορίηεται ζνασ υπεφκυνοσ προςταςίασ ι και
περιςςότεροι ι πολλοί φορείσ μποροφν να ορίςουν ζνα μόνο ΥΡΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ
κάκε φορά το μζγεκοσ και τθν οργανωτικι τουσ δομι, δθλαδι αν ζνα υπουργείο ζχει πάρα
πολλζσ γενικζσ διευκφνςεισ ι αν ζχει λίγεσ ι και το μζγεκοσ, τον αρικμό των υπαλλιλων και
τον αρικμό των αρχείων επεξεργαςίασ. Αυτό εναπόκειται ςτθν διακριτικι ευχζρεια του
υπευκφνου επεξεργαςίασ. Σφμφωνα με τισ «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχετικά με τουσ
υπευκφνουσ προςταςίασ δεδομζνων» τθσ Ομάδασ του άρκρου 29 τθσ Οδθγίασ 95/46/ΕΚ,
ςτθν ζννοια τθσ δθμόςιασ αρχισ ι δθμόςιου φορζα που υποχρεοφται να ορίςει υπεφκυνο
προςταςίασ δεδομζνων εμπίπτουν και άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι
ιδιωτικοφ δικαίου που εκπλθρϊνουν δθμόςια κακικοντα ι αςκοφν δθμόςια εξουςία, όπωσ
υπθρεςίεσ δθμοςίων μεταφορϊν, φδρευςθσ και παροχισ ενζργειασ, οδικζσ υποδομζσ,
δθμόςια ραδιοτθλεόραςθ, καταςκευι εργατικϊν κατοικιϊν, ι πεικαρχικά όργανα για
νομοκετικά κατοχυρωμζνα επαγγζλματα. Θ δραςτθριότθτα του υπευκφνου προςταςίασ
καλφπτει όλεσ τισ πράξεισ επεξεργαςίασ που διενεργοφνται ςτο φορζα και περιλαμβάνει και
αυτζσ που δεν ςχετίηονται άμεςα με τθν εκπλιρωςθ δθμόςιου κακικοντοσ ι άςκθςθσ
δθμόςιασ εξουςίασ (π.χ. διαχείριςθ βάςθσ δεδομζνων υπαλλιλων, και για αυτι τθν ).
Σφμφωνα με τθν ίδια γνϊμθ τθσ Ομάδασ του άρκρου 29, για τον προςδιοριςμό τθσ μεγάλθσ
κλίμακασ επεξεργαςίασ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ : α) ο αρικμόσ των εμπλεκομζνων
υποκειμζνων, είτε ωσ ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ είτε ωσ ποςοςτό επί του πλθκυςμοφ β) ο
όγκοσ και το εφροσ των δεδομζνων γ) θ διάρκεια ι ο μόνιμοσ χαρακτιρασ τθσ επεξεργαςίασ
δ) θ γεωγραφικι ζκταςθ τθσ επεξεργαςίασ. Λαμβανομζνων υπόψθ όλων αυτϊν των
κριτθρίων μπορεί να εξαχκεί αν είναι υποχρεωτικόσ ι όχι ο οριςμόσ του υπεφκυνου
προςταςίασ δεδομζνων.
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Υποχρεώςεισ των Υπευθύνων Επεξεργαςίασ: Ανάλυςη Αντίκτυπου ςτην
Προςταςία Δεδομένων (Data Protection Impact Assessment)
Ο κ. Βαςίλειοσ Ηορκάδθσ, Διευκυντισ Γραμματείασ τθσ ΑΧΔΡΔ, πραγματοποίθςε ειςιγθςθ
με κζμα «Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςίασ Δεδομζνων - Τποχρεϊςεισ των Τπευκφνων
Επεξεργαςίασ - Ανάλυςθ Αντικτφπου ςτθν Προςταςία Δεδομζνων - (Data Protection
Impact Assessment)».
Στθν ειςιγθςθ του πραγματεφτθκε τα παρακάτω κζματα:



Υποχρεϊςεισ Υπευκφνων και Εκτελοφντων τθν Επεξεργαςία
Εκτίμθςθ αντίκτυπου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων

Τποχρεώςεισ Τπευθύνων και Εκτελούντων την Επεξεργαςύα
Ο κ. Ηορκάδθσ υπογραμμίηει τισ υποχρεϊςεισ που ζχουν οι υπεφκυνοι επεξεργαςίασ ςε
ςχζςθ με τον Γενικό Κανονιςμό.
Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ φζρει τθν ευκφνθ να είναι ςε κζςθ να αποδείξει τθ
ςυμμόρφωςι του με τισ προβλζψεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ, με όλεσ τισ άλλεσ αρχζσ που
διζπουν τθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων. Ευκφνθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ
νοείται ωσ θ υποχρζωςι του να λαμβάνει όλα τα αναγκαία απαραίτθτα τεχνικά και
οργανωτικά μζτρα λαμβάνοντασ υπόψθ αςφαλϊσ τουσ κινδφνουσ οι οποίοι υφίςτανται για
τισ επεξεργαςίεσ τισ οποίεσ πραγματοποιεί. Επίςθσ, να λαμβάνει, να καταρτίηει κατάλλθλεσ
πολιτικζσ προςταςίασ δεδομζνων. Ενκαρρφνονται επίςθσ οι υπεφκυνοι επεξεργαςίασ να
καταρτίηουν και να τθροφν κϊδικεσ δεοντολογίασ ι να πιςτοποιοφνται ωσ προσ τισ
επεξεργαςίεσ τουσ ςτισ προβλζψεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ.
Κάκε οργανιςμόσ, φορζασ του δθμοςίου, εταιρεία, που ζχει για τουσ ςκοποφσ τθσ, για τισ
δραςτθριότθτζσ τθσ προςωπικά δεδομζνα και τα επεξεργάηεται, χαρακτθρίηεται Τπεφκυνοσ
Επεξεργαςίασ. Αν εμπλακεί ςτθν επεξεργαςία οποιοςδιποτε τρίτοσ, (π.χ. outsource), αυτόσ
ο τρίτοσ λζγεται Εκτελϊν τθν Επεξεργαςία.
Το προςωπικό των οργανιςμϊν των Υπευκφνων Επεξεργαςίασ είναι απλά Ρροςωπικό. Είναι
μαηί με τον Υπεφκυνο Επεξεργαςίασ, δεν ξεχωρίηεται. Πμωσ ζνα ςτζλεχοσ, όπου υφίςταται
θ υποχρζωςθ, αναλαμβάνει το ρόλο του Υπευκφνου Ρροςταςίασ Δεδομζνων. Είναι ζνασ
ειδικόσ ρόλοσ, υποχρεωτικόσ για τουσ Δθμόςιουσ Φορείσ με ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ
για τθ κζςθ, ανεξαρτθςία, διάκεςθ ςε αυτόν όλων των πόρων που απαιτοφνται και
ξεκάκαρα κακικοντα. Αυτόσ κα μποροφςε να είναι και κάποιοσ εκτόσ τουσ οργανιςμοφ
ςτον οποίο ζχουν ανατεκεί τα κακικοντα αυτά.
Θ πρϊτθ υποχρζωςθ που ρθτά αναφζρεται ςτο ΓΚΡΔ είναι θ προςταςία δεδομζνων εκ
ςχεδιαςμοφ και εξ οριςμοφ. Τι είναι αυτι θ υποχρζωςθ; Ουςιαςτικά είναι μία νζα
προςζγγιςθ τθν οποία απαιτεί ο Γενικόσ Κανονιςμόσ ζτςι ϊςτε οι Υπεφκυνοι Επεξεργαςίασ
κατά τθν ανάπτυξθ νζων ςυςτθμάτων, προγραμμάτων, ςτα οποία υπάρχει επεξεργαςία
προςωπικϊν δεδομζνων, ιδθ κατά τθν ανάλυςθ των απαιτιςεων, ακόμα και όταν
ςχεδιάηουνε αυτό το πρόγραμμα ι ςφςτθμα να λαμβάνουν υπόψθ όλεσ τισ απαιτιςεισ που
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απορρζουν από το ΓΚΡΔ. Θ όλθ προςζγγιςθ κα λζγαμε ότι είναι κινδυνοςτραφισ,
λαμβάνονται υπόψθ οι κίνδυνοι και οι πικανότθτεσ επζλευςισ τουσ ζτςι ϊςτε να
προςδιοριςτεί το κατάλλθλο επίπεδο προςταςίασ. Είναι μία γενικι προςζγγιςθ για να
πετφχουμε αυτό που λζμε built-in προςταςία και όχι εκ των υςτζρων. Θ δεφτερθ πτυχι
αυτισ τθσ υποχρζωςθσ είναι θ προςταςία εξ οριςμοφ. Το εξ οριςμοφ αναφζρεται ςτισ
αρχικζσ ρυκμίςεισ οποιουδιποτε ςυςτιματοσ εφαρμογισ. Αυτζσ κα είναι φιλικζσ ςτθν
προςταςία δεδομζνων. Για παράδειγμα, θ πρόςβαςθ κα είναι κλειςτι. Το υποκείμενο, το
άτομο κα τθν ανοίξει και ςε ποιο βακμό;
Θ δεφτερθ υποχρζωςθ που ρθτά αναφζρεται είναι αυτι τθσ καταγραφισ όλων των
επεξεργαςιϊν που πραγματοποιεί ζνασ Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ. Θ υποχρζωςθ αυτι
αφορά μεγάλουσ φορείσ ι επεξεργαςίεσ υψθλοφ κινδφνου και για κάκε δραςτθριότθτα
επεξεργαςίασ τθρείται μία τεκμθρίωςθ με ςτοιχεία: τουσ ςκοποφσ επεξεργαςίασ, τα είδθ
δεδομζνων, κατθγορίεσ υποκειμζνων των δεδομζνων δθλαδι τα άτομα ςτα οποία
αναφζρονται τα δεδομζνα, κατθγορίεσ αποδεκτϊν που λαμβάνουν αυτά τα δεδομζνα,
ενδεχόμενεσ διαβιβάςεισ ςε χϊρεσ εκτόσ ΕΕ, χρόνοσ τιρθςθσ προβλεπόμενοσ, οργανωτικά
και τεχνικά μζτρα προςταςίασ. Ραρόμοια υποχρζωςθ υφίςταται και για τον εκτελοφντα τθν
επεξεργαςία. Οι τεκμθριϊςεισ αυτζσ εφόςον ηθτθκοφν από τθν εποπτικι αρχι προςταςίασ
δεδομζνων κα πρζπει να τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ.
Θ επόμενθ υποχρζωςθ είναι θ αςφάλεια επεξεργαςίασ. Αυτι θ ρθτι υποχρζωςθ
αναφζρεται ςτο εξισ: Στο ότι όταν ζχουμε ςυςτιματα ςτα οποία γίνεται επεξεργαςία
προςωπικϊν δεδομζνων κα πρζπει να τθροφνται μία ςειρά μζτρων αςφάλειασ τθσ
επεξεργαςίασ. Το επίπεδο αςφάλειασ κα είναι κατάλλθλο ςε ςχζςθ με τισ πικανότθτεσ
επζλευςθσ των κινδφνων. Θα πρζπει να λαμβάνονται μζτρα ψευδωνυμοποίθςθσ,
πλθροφορίεσ δεδομζνων να κρυπτογραφοφνται, κα πρζπει να διαςφαλίηεται εν γζνει το
απόρρθτο, θ ακεραιότθτα, θ διακεςιμότθτα αλλά και θ αξιοπιςτία. Να υπάρχουν
διαδικαςίεσ αποκατάςταςθσ ζναντι φυςικϊν ι τεχνικϊν ςυμβάντων, τα μζτρα δε να
ανακεωροφνται ςε ςυνεχι βάςθ, να ελζγχεται, να αξιολογείται θ αποτελεςματικότθτά τθσ
και να ανακεωροφνται εφόςον είναι απαραίτθτο. Επίςθσ, κα πρζπει να λαμβάνονται
υπόψθ και τυχόν κϊδικεσ δεοντολογίασ όπωσ και πιςτοποιιςεισ που ιςχφουν.
Επόμενθ ρθτι υποχρζωςθ είναι θ γνωςτοποίθςθ παραβίαςθσ δεδομζνων ςτθν οποία
αναφζρκθκε ο κφριοσ ουςόπουλοσ ενϊ για τον Υπεφκυνο Ρροςταςίασ Δεδομζνων που
επίςθσ αποτελεί μία ρθτι υπό όρουσ υποχρζωςθ αναφζρκθκε θ κυρία Καρβζλθ.
Δφο ακόμα κζματα για τα οποία δεν υφίςταται κάποια ρθτι υποχρζωςθ αντίκετα
ενκαρρφνονται οι υπεφκυνοι επεξεργαςίασ, είναι κϊδικεσ δεοντολογίασ και
πιςτοποιιςεισ. Ωσ προσ τουσ κϊδικεσ δεοντολογίασ ενκαρρφνεται θ εκπόνθςι τουσ ιδίωσ
για πολφ μικρζσ, μικρζσ ι μεςαίεσ επιχειριςεισ. Ρροβλζπεται θ ζγκριςι τουσ από τθν
εποπτικι αρχι και δθμοςιεφονται. Αν αφορά και άλλα κράτθ μζλθ, τότε θ επάρκειά τουσ
κρίνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο Ρροςταςίασ Δεδομζνων το οποίο αποτελεί τθ
μετεξζλιξθ τθσ λεγόμενθσ Ομάδασ Εργαςίασ του άρκρου 29 τθν οποία απαρτίηουν οι αρχζσ
προςταςίασ δεδομζνων των κρατϊν μελϊν και τίκενται ςε ιςχφ μετά από εκτελεςτικι
πράξθ τθσ Επιτροπισ. Θ τιρθςθ των κωδίκων δεοντολογίασ παρακολουκείται από τρίτουσ
ανεξάρτθτουσ φορείσ οι οποίοι είναι διαπιςτευμζνοι από τθν εποπτικι αρχι προςταςίασ
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δεδομζνων θ δε διαπίςτευςι τουσ αυτϊν των τρίτων ανεξάρτθτων φορζων μπορεί να
ανακλθκεί. Ο τρίτοσ διαπιςτευμζνοσ φορζασ που παρακολουκεί τθν τιρθςθ του κϊδικα
δεοντολογίασ μπορεί να εξαιρζςει κάποιον υπεφκυνο επεξεργαςίασ φορζα από τον κϊδικα
εάν διαπιςτϊςει ότι δεν τθροφνται οι προβλζψεισ του.
Στο επόμενο κζμα, τθσ πιςτοποίθςθσ. Και για αυτό το κζμα ενκαρρφνονται οι υπεφκυνοι
επεξεργαςίασ, δεν αποτελεί ρθτι υποχρζωςθ. Ενκαρρφνεται ιδίωσ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο θ
κζςπιςθ μθχανιςμϊν και ςχθμάτων πιςτοποίθςθσ. Ριςτοποίθςθσ όμωσ επεξεργαςιϊν όχι
προςϊπων, τθν οποία πιςτοποίθςθ κα πραγματοποιοφν φορείσ πιςτοποίθςθσ, ανεξάρτθτοι
τρίτοι φορείσ πιςτοποίθςθσ. Για να το κάνουν αυτό κα πρζπει να ζχουν διαπιςτευτεί.
Σφμφωνα με τον Γενικό Κανονιςμό, τθ διαπίςτευςθ των τρίτων αυτϊν φορζων
πιςτοποίθςθσ μπορεί να τθν κάνει είτε θ εποπτικι αρχι είτε το Εκνικό Συμβοφλιο
Διαπίςτευςθσ που υπάρχει ςε κάκε κράτοσ μζλοσ ςφμφωνα με τον κανονιςμό 765 είτε και
από κοινοφ οι δφο. Ο εκνικόσ νόμοσ κα αποφαςίςει επακριβϊσ πωσ κα γίνεται. Θ
πιςτοποίθςθ, αναφζρεται ςε επεξεργαςίεσ, όχι ςε επαγγελματικά προςόντα και βαςίηεται
πζραν των άλλων και ςτο πρότυπο ISO 17065. Τόςο θ διαπίςτευςθ των φορζων
πιςτοποίθςθσ όςο και θ πιςτοποίθςθ των υπευκφνων επεξεργαςίασ βαςίηονται επίςθσ ςε
ειδικά κριτιρια τα οποία καταρτίηονται και δίνονται για αυτό το ςκοπό από τισ εποπτικζσ
αρχζσ. Αν δε αφοροφν μθχανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ ευρωπαϊκοφ επιπζδου τότε αυτά
εγκρίνονται προθγουμζνωσ από το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο Ρροςταςίασ Δεδομζνων.
Εκτύμηςη αντύκτυπου από την επεξεργαςύα δεδομϋνων
Θ εκτίμθςθ αντίκτυπου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων είναι ςυνιςτά υποχρζωςθ τθν
οποία προβλζπει ο ΓΚΡΔ.
Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ κα πρζπει να ηθτείται θ γνϊμθ του υπευκφνου προςταςίασ
δεδομζνων, του ατόμου δθλαδι το οποίο ζχει οριςτεί όπωσ είπαμε προθγουμζνωσ. Θ
γνϊμθ αυτι κα πρζπει να καταγράφεται και να τεκμθριϊνεται ενδεχομζνωσ εάν για
οποιονδιποτε λόγο θ τελικι απόφαςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ διαφόρων κεμάτων δεν ιταν
όπωσ αυτι που ςυνζςτθςε ο υπεφκυνοσ προςταςίασ δεδομζνων. Θ εποπτικι αρχι
δθμοςιοποιεί λίςτα επεξεργαςιϊν υψθλοφ κινδφνου ζτςι ϊςτε να γνωρίηουν οι υπεφκυνοι
επεξεργαςίασ πότε ζχουν αυτι τθν υποχρζωςθ και ακόμα προβλζπεται διαβοφλευςθ με τθν
εποπτικι αρχι αν ακόμθ και μετά τθ λιψθ των μζτρων προςταςίασ που εν τζλει
προςδιορίηονται μζςω τθσ μελζτθσ αυτισ, αν ακόμθ παραμζνει υψθλόσ κίνδυνοσ τότε πριν
από οποιαδιποτε επεξεργαςία τότε κα πρζπει ο ενδιαφερόμενοσ υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ
να διαβουλευτεί με τθν εποπτικι αρχι πριν προχωριςει ςτθν επεξεργαςία.
Ο ΓΚΡΔ διακρίνει τρεισ κατθγορίεσ επεξεργαςίασ δεδομζνων που χαρακτθρίηονται ωσ
υψθλοφ κινδφνου.
Θ πρϊτθ αναφζρεται ςε επεξεργαςίεσ ςυςτθματικισ και εκτενοφσ αξιολόγθςθσ
προςωπικϊν πτυχϊν με ενδεχόμενθ αυτοματοποιθμζνθ λιψθ αποφάςεων (κατάρτιςθ
προφίλ). Θ δεφτερθ κατθγορία αναφζρεται ςε ειδικζσ κατθγορίεσ δεδομζνων (ευαίςκθτα
δεδομζνα). Θ τρίτθ αφορά ςε επεξεργαςίεσ όπου παρακολουκοφνται δθμόςια προςβάςιμοι
χϊροι. Για τισ παραπάνω κατθγορίεσ ζχουν εκδοκεί κατευκυντιριεσ γραμμζσ από τθν
Ομάδα Εργαςίασ του Άρκρου 29.
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Μερικά παραδείγματα επεξεργαςιϊν υψθλοφ κινδφνου είναι:








Γενετικά και δεδομζνα υγείασ.
Θ παρακολοφκθςθ τθσ κυκλοφορίασ ςε ςυνδυαςμό με ευφυι ςυςτιματα
αυτόματθσ αναγνϊριςθσ αρικμϊν κυκλοφορίασ κτλ και αυτό κεωρείται υψθλοφ
κινδφνου.
Συςτθματικι παρακολοφκθςθ δραςτθριοτιτων εργαηομζνων
(workstations,
διαδίκτυο κτλ).
Κατάρτιςθ προφίλ μζςω ςυλλογισ δεδομζνων από κοινωνικά δίκτυα.
Θ αξιολόγθςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ.
Ακόμα και θ αρχειοκζτθςθ ψευδωνυμοποιθμζνων ευαίςκθτων δεδομζνων
ευάλωτων ατόμων από ερευνθτικά ζργα ι κλινικζσ δοκιμζσ.

Ραραδείγματα επεξεργαςιϊν για τισ οποίεσ δεν απαιτείται θ εκτίμθςθ αντικτφπου είναι:




Θ επεξεργαςία πραγματοποιείται από επαγγελματία γιατρό ι δικθγόρο παρόλο
που αφορά ειδικι κατθγορία δεδομζνων, ευαίςκθτα δεδομζνα υγείασ.
Θ απλι αποςτολι ςε ενδιαφερόμενουσ μία ςφνοψθσ ενόσ newsletter.
Από ιςτοςελίδα θλ. εμπορίου ςτουσ επιςκζπτεσ – πελάτθσ τθσ διαφθμίςεων για
ανταλλακτικά αυτοκινιτων – αντικϊν, με τθ βοικεια κατάρτιςθσ προφίλ που
βαςίηεται ςε δεδομζνα μόνο από τθ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα.

Για τθν κατάςτρωςθ τθσ μελζτθσ για τθν εκτίμθςθ αντικτφπου υπάρχουν διεκνι πρότυπα
και εκνικά πρότυπα, όπωσ και ςυςτάςεισ των αρχϊν προςταςίασ δεδομζνων, του
ευρωπαϊκοφ οργανιςμοφ ENISA.
Το πρότυπο ISO 29134 αναφζρεται ςτθν εκτίμθςθ αντικτφπου. Για τον προςδιοριςμό των
μζτρων μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τα πρότυπα ISO 27002 ι 29151, όπωσ και οι
κατευκυντιριεσ γραμμζσ του αμερικανικοφ οργανιςμοφ NIST.
Κατά τθν εκτίμθςθ αντικτφπου:






Καταγράφεται το είδοσ τθσ ςχεδιαηόμενθσ επεξεργαςίασ ωσ προσ τα είδθ
δεδομζνων, τα άτομα που αφορά, τισ πθγζσ, τουσ αποδζκτεσ, τουσ τρόπουσ
επεξεργαςίασ, τον ςκοπό τθσ επεκεργαςίασ
Εκτιμάται θ αναγκαιότθτα και θ αναλογικότθτα ωσ προσ τθσ επιχειροφμενθ
επεξεργαςία
Ρροςδιορίηονται κατάλλθλα μζτρα και καταρτίηεται πλάνο υλοποίθςθσ τουσ
Ρροβλζπεται διαδικαςία περιοδικισ ανακεϊρθςθσ αν επζλκει οποιαδιποτε αλλαγι
(π.χ. αξιοποίθςθ μιασ νζασ τεχνολογίασ)

Τζλοσ, ο βακμόσ αντικτφπου περιγράφεται με μία κλίμακα 4 επιπζδων: αμελθτζοσ,
περιοριςμζνοσ, υψθλόσ και πολφ υψθλόσ.
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Αςφϊλεια επεξεργαςύασ και γνωςτοπούηςη περιςτατικών
παραβύαςησ
O κ. Γεϊργιοσ Ρουςόπουλοσ, Ρλθροφορικόσ Ελεγκτισ, Ειδικόσ Επιςτιμονασ τθσ ΑΡΔΡΧ,
πραγματοποίθςε τθν ειςιγθςθ με τίτλο «Αςφάλεια επεξεργαςίασ και γνωςτοποίθςθ
περιςτατικϊν παραβίαςθσ».
Στθν ειςιγθςθ του πραγματεφτθκε τα παρακάτω κζματα:






«Ραλιζσ» και «Νζεσ» υποχρεϊςεισ
Θ αςφάλεια των δεδομζνων: προςζγγιςθ βάςει εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ
Ρροτεινόμενα μζτρα
Ραραβίαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και διαδικαςία γνωςτοποίθςθσ
περιςτατικϊν παραβίαςθσ
Τεκμθρίωςθ και καταγραφι περιςτατικϊν

«Παλιϋσ» και «Νϋεσ» υποχρεώςεισ
Ο κ. ουςόπουλοσ ςθμειϊνει ότι θ Οδθγία 95/46/ΕΚ εςτιάηει ςτο απόρρθτο και ςτθν
αςφάλεια τθσ επεξεργαςίασ. Συγκεκριμζνα, το Άρκρο 17 προβλζπει ότι ««…ο υπεφκυνοσ
τθσ επεξεργαςίασ πρζπει να λαμβάνει τα κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα για τθν
προςταςία από τυχαία ι παράνομθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ,
απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ, ιδίωσ εάν θ επεξεργαςία ςυμπεριλαμβάνει και
διαβίβαςθ των δεδομζνων μζςων δικτφου, και από κάκε άλλθ μορφι ακζμιτθσ
επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Τα μζτρα αυτά πρζπει να
εξαςφαλίηουν, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ τεχνολογικισ εξζλιξθσ και του κόςτουσ
εφαρμογισ τουσ, επίπεδο αςφαλείασ ανάλογο προσ τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από
τθν επεξεργαςία και τθ φφςθ των δεδομζνων που απολαφουν προςταςίασ…»
Συγκριτικά, ο ΓΚΠΔ προβλζπει τθν γενικότερθ ευκφνθ του υπεφκυνου επεξεργαςίασ.
Σφμφωνα με το Άρκρο 24: «Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ, το πεδίο εφαρμογισ, το πλαίςιο
και τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ, κακϊσ και τουσ κινδφνουσ διαφορετικισ πικανότθτασ
επζλευςθσ και ςοβαρότθτασ για τα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των φυςικϊν προςϊπων,
ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ εφαρμόηει κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα
προκειμζνου να διαςφαλίηει και να μπορεί να αποδεικνφει ότι θ επεξεργαςία
διενεργείται ςφμφωνα με τον παρόντα κανονιςμό. Τα εν λόγω μζτρα επανεξετάηονται και
επικαιροποιοφνται όταν κρίνεται απαραίτθτο.»
Συνεπϊσ, ο Γενικόσ Κανονιςμόσ «κατοχυρϊνει» μια ςειρά από ζννοιεσ που ζχουν
χρθςιμοποιθκεί ςτο παρελκόν και τθσ επαυξάνει προσ τθ κατεφκυνςθ τθσ διακυβζρνθςθσ
για τα προςωπικά δεδομζνα (Personal Data Governance).
Η αςφϊλεια των δεδομϋνων: προςϋγγιςη βϊςει εκτύμηςησ επικινδυνότητασ
Βάςει εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ για τα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των φυςικϊν
προςϊπων, ο υπεφκυνοσ και ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία οφείλουν να λαμβάνουν τεχνικά
και οργανωτικά μζτρα, πριν από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων. Ρλζον, υπάρχει ρθτι

20

Ραρουςίαςθ εργαςιϊν

αναφορά τθσ υποχρζωςθσ των εκτελοφντων για λιψθ μζτρων αςφάλειασ. Στουσ
παράγοντεσ για τθν εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ ςυγκαταλζγονται:






Οι τελευταίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ (state of the art)
Οι τελευταίεσ εξελίξεισ ςχετικά με νζεσ απειλζσ και ευπάκειεσ ςυςτθμάτων
Θ φφςθ, το πεδίο εφαρμογισ, το πλαίςιο και οι ςκοποί τθσ επεξεργαςίασ (ad hoc
αξιολόγθςθ αςφάλειασ ανάλογα με τθ ςυγκεκριμζνθ επεξεργαςία)
Το κόςτοσ εφαρμογισ
Θ εκτίμθςθ τθσ πικανότθτασ επζλευςθσ επικίνδυνων ςυμβάντων

Προτεινόμενα μϋτρα
Ωσ προτεινόμενα μζτρα για τθν προςταςία των δεδομζνων αναφζρονται, ενδεικτικά, τα
ακόλουκα:







Θ ψευδωνυμοποίθςθ και κρυπτογράφθςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα
Θ διαςφάλιςθ, ςε ςυνεχι βάςθ, του απορριτου, τθσ ακεραιότθτασ, τθσ
διακεςιμότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ των ςυςτθμάτων και των υπθρεςιϊν
επεξεργαςίασ
Σε περίπτωςθ φυςικοφ ι τεχνικοφ ςυμβάντοσ, θ δυνατότθτα αποκατάςταςθσ τθσ
διακεςιμότθτασ και τθσ πρόςβαςθσ ςε δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςε
εφκετο χρόνο
Θ τακτικι δοκιμι, εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των τεχνικϊν
και των οργανωτικϊν μζτρων για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ.

Συμπεραςματικά, θ ζννοια τθσ ανκεκτικότθτασ (resilience) προςτίκεται πλζον ςτo τυπικό
ςχιμα CIA (Confidentiality –Integrity - Availability).
Στο πλαίςιο τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ, οι εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία οφείλουν να
παρζχουν επαρκείσ διαβεβαιϊςεισ για τθν εφαρμογι κατάλλθλων τεχνικϊν και
οργανωτικϊν μζτρων και να τθροφν τον εγκεκριμζνο κϊδικα δεοντολογίασ (Άρκρο 40) ι τον
εγκεκριμζνο μθχανιςμό πιςτοποίθςθσ (Άρκρο. 42) ωσ ςτοιχείο για τθν απόδειξθ τθσ
ςυμμόρφωςθσ με τον Γενικό Κανονιςμό.
Παραβύαςη δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα
Οι κίνδυνοι για αςφάλεια των προςωπικϊν δεδομζνων τα οποία διαβιβάςτθκαν,
αποκθκεφτθκαν ι υποβλικθκαν κατ' άλλο τρόπο ςε επεξεργαςία αφοροφν ςε τυχαία ι
παράνομθ καταςτροφι, απϊλεια, αλλοίωςθ (μεταβολι) ι άνευ αδείασ κοινολόγθςθ ι
προςπζλαςθ (πρόςβαςθ) αυτϊν.
Ωσ παραβίαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα νοείται: «Θ παραβίαςθ τθσ αςφάλειασ
που οδθγεί ςε τυχαία ι παράνομθ καταςτροφι, απϊλεια, μεταβολι, άνευ άδειασ
κοινολόγθςθ ι πρόςβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που διαβιβάςτθκαν,
αποκθκεφτθκαν ι υποβλικθκαν κατ' άλλο τρόπο ςε επεξεργαςία».
Τα περιςτατικά παραβίαςθσ προςωπικϊν δεδομζνων ςυνιςτοφν υποςφνολο των
περιςτατικϊν αςφάλειασ.
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Θ παραβίαςθ δεδομζνων μπορεί να αφορά ςε παραβίαςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ,
διακεςιμότθτασ, ακεραιότθτασ ι ςε ςυνδυαςμό αυτϊν. Οι καινοτομίεσ του Γενικοφ
Κανονιςμοφ εντοπίηονται ςτθν καταγραφι των περιςτατικϊν, τθν γνωςτοποίθςθ όςων εξ
αυτϊν ενζχουν κίνδυνο ςτθν αρμόδια Εποπτικι Αρχι και τθν ενθμζρωςθ των
επθρεαηόμενων προςϊπων για τον υψθλό κίνδυνο που διατρζχουν.
Από τθ ςτιγμι που ο υπεφκυνοσ αποκτά γνϊςθ του γεγονότοσ παραβίαςθσ, οφείλει να
προβεί ςε άμεςεσ ενζργειεσ, όπωσ θ διερεφνθςθ και ο χειριςμόσ των περιςτατικϊν
ςφμφωνα με τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ και θ αναφορά των ευρθμάτων ςτα κατάλλθλα
πρόςωπα. Αν ο εκτελϊν αντιλθφκεί παραβίαςθ ενθμερϊνει τον υπεφκυνο αμελλθτί.
Θ γνωςτοποίθςθ παραβιάςεων ςτθν αρμόδια Εποπτικι Αρχι οφείλει να γίνει εντόσ 72
ωρϊν, κακιςτϊντασ γνωςτά:





Τθ φφςθ τθσ παραβίαςθσ
Τα όνομα και ςτοιχεία επικοινωνίασ του υπεφκυνου προςταςίασ ι άλλου ςθμείου
άμεςθσ επικοινωνίασ
Τισ ενδεχόμενεσ ςυνζπειεσ τθσ παραβίαςθσ
Τα λθφκζντα ι προτεινόμενα προσ λιψθ μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
παραβίαςθσ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα

Θ υπζρβαςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ των 72 ωρϊν δφναται να πραγματοποιθκεί μόνο με
ειδικι αιτιολόγθςθ τθσ κακυςτζρθςθσ. Αντίκετα, δεν απαιτείται γνωςτοποίθςθ ςτθν
Εποπτικι Αρχι για παραβίαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που δεν ενδζχεται να
προκαλζςει κίνδυνο για τα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των φυςικϊν προςϊπων.
Πταν θ παραβίαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ενδζχεται να κζςει ςε υψθλό
κίνδυνο τα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των φυςικϊν προςϊπων, ο υπεφκυνοσ
επεξεργαςίασ ανακοινϊνει αμελλθτί τθν παραβίαςθ των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα ςτο υποκείμενο των δεδομζνων. Στόχοσ είναι θ άμεςθ προςταςία των
υποκείμενων και μάλιςτα ςε χρόνο ςυντομότερο των 72 ωρϊν.
Σεκμηρύωςη – καταγραφό περιςτατικών
Σφμφωνα με το Άρκρο 33, παρ. 5 (εφαρμογι αρχισ τθσ λογοδοςίασ), ο υπεφκυνοσ
επεξεργαςίασ τεκμθριϊνει κάκε παραβίαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, που
ςυνίςτανται ςτα πραγματικά περιςτατικά που αφοροφν τθν παραβίαςθ δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα, τισ ςυνζπειεσ και τα λθφκζντα διορκωτικά μζτρα. Θ εν λόγω
τεκμθρίωςθ επιτρζπει ςτθν Εποπτικι Αρχι να επαλθκεφει τθ ςυμμόρφωςθ προσ το παρόν
άρκρο.
Θ τιρθςθ εςωτερικοφ μθτρϊου περιςτατικϊν παραβίαςθσ, ανεξάρτθτα αν αυτά κα πρζπει
να γνωςτοποιοφνται ςτθν Αρχι, ςυνιςτά υποχρζωςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ. Το
αρχείο χρθςιμοποιείται, μεταξφ άλλων, για να επιδειχκεί θ ςυμμόρφωςθ ςε τυχόν ζλεγχο
τθσ Αρχισ.
Συνοψίηοντασ ο κ. ουςόπουλοσ εξζκεςε τυπικά παραδείγματα περιςτατικϊν, για τα οποία
εξζταςε τθν φπαρξθ (ι μθ) παραβίαςθσ και τθν υπόχρεωςθ (ι μθ) γνωςτοποίθςθσ αυτϊν,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
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Προετοιμαςύα ςε 10 βόματα για τουσ δημόςιουσ οργανιςμούσ
O κ. Γεϊργιοσ ουςόπουλοσ, Ρλθροφορικόσ Ελεγκτισ, Ειδικόσ Επιςτιμονασ τθσ ΑΡΔΡΧ,
πραγματοποίθςε τθν ειςιγθςθ με τίτλο «Προετοιμαςία ςε 10 βιματα για τουσ δθμόςιουσ
οργανιςμοφσ».
Στθν ειςιγθςθ του πραγματεφτθκε τα παρακάτω κζματα:





Βαςικζσ Αρχζσ Επεξεργαςίασ
«Ιδιαιτερότθτα» του Δθμοςίου τομζα
Τα 10 Βιματα Ρροετοιμαςίασ για ζναν Δθμόςιο Φορζα
Εμπλεκόμενεσ Οντότθτεσ

Βαςικϋσ Αρχϋσ Επεξεργαςύασ
Ο κ. ουςόπουλοσ ανζφερε τισ Βαςικζσ Αρχζσ Επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων:


Νομιμότθτα, αντικειμενικότθτα και διαφάνεια (lawfulness, fairness and
transparency): τα προςωπικά δεδομζνα υποβάλλονται ςε ςφννομθ και κεμιτι
επεξεργαςία με διαφανι τρόπο ςε ςχζςθ με το υποκείμενο των δεδομζνων



Περιοριςμόσ του ςκοποφ (purpose limitation): τα προςωπικά δεδομζνα
ςυλλζγονται για κακοριςμζνουσ, ρθτοφσ και νόμιμουσ ςκοποφσ και δεν
υποβάλλονται ςε περαιτζρω επεξεργαςία κατά τρόπο αςφμβατο προσ τουσ
ςκοποφσ αυτοφσ



Ελαχιςτοποίθςθ των δεδομζνων (data minimisation): τα προςωπικά δεδομζνα
είναι κατάλλθλα, ςυναφι και περιορίηονται ςτο αναγκαίο για τουσ ςκοποφσ για
τουσ οποίουσ υποβάλλονται ςε επεξεργαςία



Ακρίβεια (accuracy): τα προςωπικά δεδομζνα είναι ακριβι και, όταν είναι
αναγκαίο, επικαιροποιοφνται (όςο το δυνατό άμεςα)



Περιοριςμόσ τθσ περιόδου αποκικευςθσ (storage limitation): τα προςωπικά
δεδομζνα διατθροφνται υπό μορφι που επιτρζπει τθν ταυτοποίθςθ των
υποκειμζνων των δεδομζνων μόνο για το διάςτθμα που απαιτείται



Ακεραιότθτα και εμπιςτευτικότθτα (integrity and confidentiality): Απαίτθςθ
εγγφθςθσ για τθν ενδεδειγμζνθ αςφάλεια των δεδομζνων από ςειρά κινδφνων, με
τθ χρθςιμοποίθςθ κατάλλθλων τεχνικϊν ι οργανωτικϊν μζτρων

O κ. ουςόπουλοσ τόνιςε ιδιαίτερα τθν αρχι τθσ λογοδοςίασ που αποτελεί τθν
καινοτομία του ΓΚΡΔ:


Λογοδοςία (accountability) όπου ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ φζρει τθν ευκφνθ και
πρζπει να είναι ςε κζςθ να αποδεικνφει ότι είναι νόμιμοσ και ότι ςυμμορφϊνεται
με τον ΓΚΡΔ.
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«Ιδιαιτερότητα» του Δημοςύου Σομϋα
Ο κ. ουςόπουλοσ ςθμειϊνει ότι θ εφαρμογι του ΓΚΡΔ ςτο Δθμόςιο Τομζα παρουςιάηει
ιδιαιτερότθτεσ.
Εξαιρέςεισ ςτο Δημόςιο
Μία από τισ εξαιρζςεισ ςτθν εφαρμογι του ΓΚΡΔ ςτο Δθμόςιο είναι ότι ο ΓΚΠΔ δεν
εφαρμόηεται:
1. Στισ Ρολιτικζσ ςχετικά με τουσ ελζγχουσ ςτα ςφνορα, το άςυλο και τθ μετανάςτευςθ
(αρ. 2 παρ. 2β)
2. Στισ Αρχζσ αρμόδιεσ για τουσ ςκοποφσ τθσ πρόλθψθσ, τθσ διερεφνθςθσ, τθσ ανίχνευςθσ
ι τθσ δίωξθσ ποινικϊν αδικθμάτων ι τθσ εκτζλεςθσ ποινικϊν κυρϊςεων,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςταςίασ και πρόλθψθσ ζναντι κινδφνων που απειλοφν τθ
δθμόςια αςφάλεια (αρ. 2 παρ 2δ)
Ο κ. ουςόπουλοσ τονίηει ότι για τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, κα ζχουν εφαρμογι
παρόμοιεσ ρυκμίςεισ λόγω τθσ οδθγίασ 680/2016 με άλλθ όμωσ αξιολόγθςθ και γενικι
αντιμετϊπιςθ.
Διευκόλυνςη Ελέγχων
Ο ΓΚΡΔ διευκολφνει τουσ ελζγχουσ. Οι δθμόςιεσ αρχζσ που ενδζχεται να λάβουν δεδομζνα
προςωπικοφ χαρακτιρα ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ δεν κεωροφνται ωσ αποδζκτεσ
(αρ. 4 παρ. 9). Συνεπϊσ, δεν τίκεται κζμα ςτο να λαμβάνουν αιτιολογθμζνα και
περιοριςμζνα δεδομζνα που είναι απαραίτθτα για τισ ελεγκτικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. Θ
επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τισ εν λόγω δθμόςιεσ αρχζσ κα
πρζπει πάντα να ςυμμορφϊνεται προσ τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ προςταςίασ των δεδομζνων
ανάλογα με τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ. (αιτ. 31)
Ιδιαιτερότητα ςτην Νομική βάςη
Ο ΓΚΡΔ παρουςιάηει ιδιαιτερότθτα ςτον Δθμόςιο Τομζα ςτθν Νομικι του βάςθ.
Συγκεκριμζνα, θ ςυγκατάκεςθ ςτον Δθμόςιο Τομζα είναι μειωμζνθσ ςθμαςίασ, ςε ςχζςθ με
τον ιδιωτικό τομζα. Το Δθμόςιο μπορεί/πρζπει να κάνει χριςθ τθσ διάταξθσ του αρ. 6 παρ.
2 ε «η επεξεργαςία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωςη καθήκοντοσ που εκτελείται προσ
το δημόςιο ςυμφζρον ή κατά την άςκηςη δημόςιασ εξουςίασ που ζχει ανατεθεί ςτον
υπεφθυνο επεξεργαςίασ». Πμωσ το Δθμόςιο δεν μπορεί, κατά κανόνα, να κάνει χριςθ τθσ
διάταξθσ του αρ. 6 παρ. 2 ςτ που αφορά το ζννομο ςυμφζρον: θ επεξεργαςία των
προςωπικϊν δεδομζνων είναι απαραίτθτθ για τουσ ςκοποφσ των ζννομων ςυμφερόντων
που επιδιϊκει ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ ι τρίτοσ.
Δικαιώματα
Αναφορικά με τα δικαιϊματα, το «δικαίωμα ςτθ λικθ» ζχει περιοριςμζνθ εφαρμογι ςτον
Δθμόςιο Τομζα. Επίςθσ απίκανθ παρουςιάηεται και θ εφαρμογι του «δικαιϊματοσ ςτθ
φορθτότθτα» ςτο Δθμόςιο Τομζα.
υμπεραςματικϊ
Ο ΓΚΡΔ παρζχει αρκετά «εργαλεία» για να δικαιολογθκεί θ νομικι βάςθ για επεξεργαςία
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Επίςθσ λόγω του ότι θ «ςυγκατάκεςθ» και το
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«δικαίωμα ςτθ λικθ» ζχουν περιοριςμζνθ εφαρμογι ςτο Δθμόςιο –αντίκετα με τον
ιδιωτικό τομζα-, το βάροσ των νομικϊν αλλαγϊν από το ΓΚΡΔ δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
Επομζνωσ, ζνασ Δθμόςιοσ φορζασ που λειτουργεί ξεκάκαρα εντόσ του πλαιςίου των –
νομικά τεκμθριωμζνων- αρμοδιοτιτων του, μπορεί να «αντιμετωπίςει» το ΓΚΡΔ με απλά
αλλά μεκοδικά βιματα. Ο ΓΚΡΔ πρζπει να αντιμετωπιςτεί ςτο Δθμόςιο ωσ ζνα ακόμα βιμα
για περιςςότερθ διαφάνεια τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ωσ μια ευκαιρία για να αυξθκεί θ
εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ.

10 Βόματα Προετοιμαςύασ για ϋναν Δημόςιο Υορϋα
Τα Βιματα που πρζπει να ακολουκιςει ζνασ Δθμόςιοσ Φορζασ ϊςτε να εφαρμόςει τον
ΓΚΡΔ είναι:
ΒΘΜΑ 1. Ετοιμαςία πλάνου: H ςυμμόρφωςθ του Φορζα με το ΓΚΡΔ πρζπει να
αντιμετωπιςτεί ωσ ζνα μικρό αλλά ςθμαντικό project. Αρχικά, καταγράφονται ςυνοπτικά,
τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςει ο δθμόςιοσ φορζασ για να πετφχει τθ ςυμμόρφωςι
του με το ΓΚΡΔ. Ορίηονται οι χρόνοι και αναηθτοφνται τα κατάλλθλα άτομα για τθ
υλοποίθςθ κάκε ςταδίου. Ο Φορζασ κα πρζπει να προετοιμαςτεί για να αντιμετωπίςει τισ
ελλείψεισ. Λόγω του ότι ο ΓΚΡΔ εφαρμόηεται από τισ 25/5/2018, ο Φορζασ πρζπει να
ςπεφςει χωρίσ κακυςτζρθςθ αλλά με προςοχι χωρίσ βιαςτικά βιματα. θμαντικι
εμφανίηεται θ ανάγκθ ο Φορζασ να κζςει προτεραιότθτεσ, ϊςτε να καλφψει πρϊτα τισ
«μεγάλεσ» του ελλείψεισ. Στόχοσ του κάκε Φορζα πρζπει να είναι θ τελικι ςυμμόρφωςθ ςε
«εφλογο» χρονικό διάςτθμα, δεδομζνων των ςυνκθκϊν ςτον φορζα.
ΒΘΜΑ 2. Ενθμζρωςθ, Αφξθςθ τθσ ετοιμότθτασ. Σα πρόςωπα «κλειδιά» του φορζα πρζπει
να κατανοιςουν ότι ο νόμοσ αλλάηει και θ πικανότθτα να δθμιουργθκοφν προβλιματα
ςυμμόρφωςθσ (με επιπτϊςεισ) είναι μεγάλθ. Ρρζπει επίςθσ να γίνει αντιλθπτό ότι ο ΓΠΚΔ
μπορεί να επιφζρει αφξθςθ ςτο φόρτο εργαςίασ του φορζα. Ρου ακόμα και αν ο Φορζασ
δεν προβεί ςε καμία ενζργεια ςυμμόρφωςθσ βάςθ του ΓΚΡΔ κα ζχει ςίγουρα αυξθμζνο
φόρτο απλά και μόνο για τθν ικανοποίθςθ των αιτθμάτων των πολιτϊν. Ο φορζασ κα
πρζπει να προετοιμαςτεί για ενιμερουσ και απαιτθτικοφσ πολίτεσ. Επομζνωσ απαραίτθτθ
είναι θ προετοιμαςία του φορζα για να μειωκοφν τα μελλοντικά προβλιματα.
ΒΘΜΑ 3. Οριςμόσ Τπεφκυνου Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO). Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ
Δεδομζνων(DPO) μπορεί να βοθκιςει ςτθν υλοποίθςθ του ΓΚΡΔ. Ο ρόλοσ του είναι
ςυμβουλευτικόσ και όχι αποφαςιςτικόσ. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται πάντα από τθ
Διοίκθςθ. Μπορεί όμωσ να ςυνειςφζρει ςτθν ταχφτερθ ςυμμόρφωςθ του φορζα με τισ
προτάςεισ του. Αποτελεί υποχρζωςθ για κάκε Δθμόςιο φορζα να διακζτει Υπεφκυνο
Ρροςταςίασ Δεδομζνων(DPO) ανεξάρτθτα του μεγζκουσ του. Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ
Δεδομζνων μπορεί να είναι υπάλλθλοσ του φορζα ι με εξωτερικι ανάκεςθ. Δφο ι
περιςςότεροι φορείσ μπορεί να ζχουν κοινό Υπεφκυνο Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO).
Πμωσ κα πρζπει ο κακζνασ να μπορεί να απευκυνκεί εφκολα ςτον Υπεφκυνο Ρροςταςίασ
Δεδομζνων (DPO) για κάκε φορζα.
Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων αποτελεί καινοφανισ κζςθ για το ελλθνικό δθμόςιο.
Λειτουργεί εκτόσ ιεραρχίασ και δθμοςιοχπαλλθλικισ δομισ. Λογοδοτεί απευκείασ ςτο
υψθλότερο επίπεδο του φορζα. Μπορεί να αςκεί τα κακικοντα με παράλλθλθ ανάκεςθ
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μζςα ςτο φορζα ι ςε παράλλθλουσ φορείσ, αρκεί να μθν υπάρχει αςυμβίβαςτο. Ο
Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων πρζπει να γνωρίηει πολφ καλά το αντικείμενο του
Φορζα.
ΒΘΜΑ 4. Καταγραφι. Οι περιςςότεροι δθμόςιοι φορείσ εμπίπτουν ςτθν υποχρζωςθ
τιρθςθσ αρχείων δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ (ζχουν πάνω από 250 εργαηόμενουσ ι
υψθλοφ κινδφνου δεδομζνα λόγω π.χ. του όγκου τουσ ι «ευαίςκθτα» δεδομζνα).
Απαραίτθτθ είναι θ αναγνϊριςθ των αρχείων με προςωπικά δεδομζνα που τθρεί ο φορζασ,
ανά δραςτθριότθτά του. Απαιτείται θ ανάλυςθ του αντικειμζνου του φορζα και θ
καταγραφι ανά δραςτθριότθτά/ςκοποφσ του των αρχείων δεδομζνων που χρθςιμοποιεί.
Συπικά παραδείγματα αρχείων αποτελοφν:
 Το Αρχείο εγγράφων πρωτοκόλλου, περιλαμβάνει ςτοιχεία πολιτϊν, ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςε ζγγραφα – οι «υποκζςεισ» κάκε φορζα που ςχετίηονται με το
κυρίωσ αντικείμενό του.
 Το Αρχείο προςωπικοφ.
 Τα Αρχεία ςε θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ: Σθμαντικι είναι θ εφρεςθ του ςκοποφ που
εξυπθρετοφν τα αρχεία αυτά (π.χ. portal που ςυνδζεται με το αρχείο
πρωτοκόλλου / αρχεία καταγραφισ δικαιωμάτων και καταγραφισ ενεργειϊν για
τουσ χριςτεσ / αρχεία εφαρμογισ κατάλλθλων δικαιωμάτων πρόςβαςθσ).
Σθμαντικόσ είναι ο διαχωριςμόσ των αρχείων προςωπικϊν δεδομζνων που
εξυπθρετοφν περιςςότερουσ του ενόσ ςκοποφσ.
 Ειδικά μθτρϊα που ενδζχεται ο φορζασ να τθρεί (π.χ. μθτρϊο Υπεφκυνων
Ρροςταςίασ Δεδομζνων(DPO) ΑΡΔΡΧ)
 Αρχεία για ςκοποφσ «αςφάλειασ»: κάμερεσ, καταγραφι επιςκεπτϊν, καταγραφι
ςτοιχείων πρόςβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα
 Αρχεία για επικοινωνιακοφσ ςκοποφσ (π.χ. λίςτα με email newsletter)
ΒΘΜΑ 5. Εξζταςθ ςυμμόρφωςθσ. Για κάκε ζνα από τουσ αναγνωριςκζντεσ ςκοποφσ του
προθγοφμενου βιματοσ ο φορζασ κα πρζπει να αναηθτιςει και να καταγράψει το λόγο
που τθρεί τα δεδομζνα του, με βάςθ ποια διάταξθ. Επίςθσ κα πρζπει να ςθμειϊνει πωσ
ζχει λάβει τα δεδομζνα αυτά, πωσ πραγματοποιικθκε θ αρχικι ςυλλογι των δεδομζνων
από τα υποκείμενα, το χρόνο που προτίκεται να τθρεί τα δεδομζνα. Επιπλζον πρζπει να
καταγράφονται τα μζτρα αςφάλειασ που λαμβάνονται ςτθν τιρθςθ των δεδομζνων, αν τα
δεδομζνα κρυπτογραφοφνται, αν αυτά ψευδωνυμοποιοφνται, αν και ποιοι από το
προςωπικό ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα. Στθν περίπτωςθ που ο φορζασ μοιράηετε ι
διαβιβάηει δεδομζνα ςε άλλον φορζα κα πρζπει να προςδιοριςτεί θ ςυνεργαςία, να
ςθμειωκεί το είδοσ του άλλου φορζα αν πρόκειται για Δθμόςιο φορζα, Εταιρεία, Ρολίτεσ.
Θα πρζπει επίςθσ να εξετάηεται αν οι εταιρείεσ με τισ οποίεσ ςυνεργάηεται ο φορζασ είναι
ζτοιμεσ για το ΓΚΡΔ. Επίςθσ αν υπάρχουν ςυμβάςεισ ςυνεργαςίασ των εταιριϊν αυτϊν με
τον φορζα, οι ςυμβάςεισ αυτζσ κα πρζπει να είναι με ςφμφωνεσ με το ΓΚΡΔ. Επιπλζον, κα
πρζπει να ελζγχεται αν τα δεδομζνα που ςυλλζγει ο φορζασ είναι με ςυγκατάκεςθ και αν θ
ςυγκατάκεςθ πλθροί τα κριτιρια του ΓΚΡΔ. Τζλοσ κα πρζπει να καταγράφεται αν ο φορζασ
διαβιβάηει δεδομζνα εκτόσ Ε.Ε. με βάςθ ποιοφ νόμου ι ποιοφ επικυρωμζνου μνθμονίου
ςυνεργαςίασ (M.O.U.).
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BHMA 6. Ανακεϊρθςθ των πολιτικϊν προςταςίασ δεδομζνων και τθσ παρεχόμενθσ
ενθμζρωςθσ. Ο Φορζασ εξετάηει τι είδουσ ενθμζρωςθ παρζχει ςιμερα ςτουσ πολίτεσ. Στον
ΓΚΡΔ περιλαμβάνεται αλλαγι υποχρζωςθσ και απαιτοφνται περιςςότερα ςτοιχεία να
παρζχονται ςτουσ πολίτεσ προσ ενθμζρωςθ. Ρροςτίκενται μεταξφ άλλων:
 θ νομικι βάςθ για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων (που «δυςκολεφει» τθν
ενθμζρωςθ κακϊσ προχποκζτει τθ νομικι ανάλυςθ)
 το χρονικό διάςτθμα επεξεργαςίασ/αποκικευςθσ των δεδομζνων
Τα ςτοιχεία που ιταν απαραίτθτα ωσ ενθμζρωςθ προσ τουσ πολίτεσ με τθν «παλιά»
νομοκεςία ιταν ςε γενικζσ γραμμζσ 4, ενϊ με το ΓΚΡΔ γίνονται 11 (δεν ζχουν όλα όμωσ
πάντα εφαρμογι). Ο φορζασ οφείλει να δθμοςιοποιεί τα ςτοιχεία του Υπευκφνου
προςταςίασ Δεδομζνων (DPO) του ςτθν ιςτοςελίδα του και ςτθν Αρχι Ρροςταςίασ
Δεδομζνων. Ο φορζασ πρζπει να εξετάςει το είδοσ τθσ ενθμζρωςθσ που παρζχει όταν
ςυλλζγονται δεδομζνα από τουσ πολίτεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι οφείλει να εξετάςει αν
χρειάηονται ανακεϊρθςθ τα ζντυπα που παρζχει ςτο ςτάδιο τθσ ενθμζρωςθσ. Πταν ο
Φορζασ ςυλλζγει προςωπικά δεδομζνα από τρίτεσ πθγζσ πρζπει να αναηθτιςει τον
κατάλλθλο τρόπο για να παρζχεται ενθμζρωςθ προσ τουσ πολίτεσ.
Τα τρία προθγοφμενα βιματα, καταγραφι, ςυμμόρφωςθ και πολιτικζσ προςταςίασ
πρζπει να αντιμετωπιςτοφν ενιαία.
BHMA 7. Ανακεϊρθςθ των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν για τθν ικανοποίθςθ των
δικαιωμάτων του ΓΚΠΔ. Ο ΓΚΠΔ προβλζπει νζα και επαυξθμζνα δικαιϊματα για τουσ
πολίτεσ και ικανοποίθςθ τουσ ςε ςτενά χρονικά διαςτιματα (ενόσ μινα). Θ υποχρζωςθ
αυτι ιςχφει και για το δθμόςιο. Ο Φορζασ κα πρζπει να ζχει ζτοιμεσ διαδικαςίεσ και
κατάλλθλο προςωπικό ϊςτε να απαντάει ςε αιτιματα πολιτϊν. Σε αυτιν τθν φάςθ πρζπει
να αναλυκοφν οι διαδικαςίεσ του φορζα να εντοπιςτοφν τα κενά αν υπάρχουν και ςτθν
περίπτωςθ αυτι να ανακεωρθκοφν. Επίςθσ πρζπει να υπολογιςτεί το κόςτοσ του Φορζα
για τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων των πολιτϊν. Θ άςκθςθ των δικαιωμάτων είναι δωρεάν
για τον πολίτθ όμωσ ο φορζασ κα πρζπει να προετοιμαςτεί και να αναγνωρίςει πικανά
υπερβολικά κόςτθ. Θ προετοιμαςία πρότυπων εγγράφων π.χ. για ικανοποίθςθ
δικαιωμάτων - για άρνθςθ ικανοποίθςθσ με αιτιολόγθςθ μποροφν να διευκολφνουν αυτι
τθν φάςθ τθσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων των πολιτϊν. Ο φορζασ κατόπιν επικοινωνεί τισ
αλλαγζσ ςτουσ κατάλλθλουσ υπαλλιλουσ και προετοιμάηεται για τισ δφςκολεσ περιπτϊςεισ,
όπωσ ο χειριςμόσ περιπτϊςεων προβλθμάτων, θ αντιμετϊπιςθ πολλαπλϊν αιτθμάτων, ο
χειριςμόσ απρόβλεπτων καταςτάςεων. Κατά τθν ενθμζρωςθ του πολίτθ, ςτισ περιπτϊςεισ
που ο φορζασ αρνείται τθν ικανοποίθςθ των δικαιωμάτων του πολίτθ, κα πρζπει πάντα να
αναφζρεται θ δυνατότθτα προςφυγισ του πολίτθ ςτθν Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων για
τθν εξζταςθ τθσ άρνθςθσ ικανοποίθςθσ του φορζα.
ΒΘΜΑ 8. Εκτίμθςθ των επιπτϊςεων ςτθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων
μεκοδικά (DPIA). Πταν ςε (νζα) διάταξθ προβλζπονται μζτρα που ςυνεπάγονται
επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων για τθν οποία απαιτείται εκτίμθςθ αντίκτυπου (αρ.
35) χριςιμο είναι αυτι να γίνεται πριν τθν ψιφιςθ τθσ διάταξθσ. Διαφορετικά, απαιτείται θ
διενζργεια εκτίμθςθσ επιπτϊςεων (DPIA) πριν τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ. Θ εκτίμθςθ
επιπτϊςεων ςτα προςωπικά δεδομζνα πρζπει να αποτελεί τμιμα τθσ γενικισ εκτίμθςθσ
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αντίκτυπου τθσ διάταξθσ (π.χ. ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ ι ςε ξεχωριςτι ζκκεςθ επιπτϊςεων
τθσ διάταξθσ). Επίςθσ, προβλζπεται θ γνϊμθ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων πριν από
νομοκετικά μζτρα (όπωσ ιςχφει και ςιμερα). Σε κάκε δθμόςιο ζργο, ςε κάκε νζα
επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων, θ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων (DPIA) πρζπει να
αποτελεί τμιμα τθσ αρχικισ μελζτθσ. Εξαςφαλίηεται ζτςι τόςο το “Privacy by Design” όςο
και το “Privacy by Default”. Σε κάκε περίπτωςθ, αν υπάρχει αμφιβολία και προκφπτει
υψθλόσ κίνδυνοσ, προβλζπεται διαβοφλευςθ με τθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων. Ο
Φορζασ πρζπει να εξετάςει ποιοσ κα πραγματοποιιςει τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων
(DPIA), ποιοι εργαηόμενοι/τμιματά του Φορζα πρζπει να εμπλακοφν και ποιοσ κα
αξιολογιςει τα αποτελζςματα τθσ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων (DPIA). Ο Υπεφκυνοσ
Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPA) πρζπει να εμπλζκεται ςε αυτι τθν διαδικαςία.
ΒΘΜΑ 9. Ετοιμότθτα Φορζα ςτισ παραβιάςεισ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. Θ
αςφαλισ επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων με κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά
μζτρα παραμζνει ηθτοφμενο. Επιπλζον των κακιερωμζνων μζτρων αςφάλειασ, ο Φορζασ
οφείλει:
1. να ανιχνεφει και να αξιολογεί αν ζνα περιςτατικό είναι παραβίαςθ προςωπικϊν
δεδομζνων
2. να το γνωςτοποιεί ςτθν Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα ςε
χρονικό διάςτθμα 72 ωρϊν
3. να ενθμερϊνει τουσ πολίτεσ όςο πιο γριγορα γίνεται για περιςτατικά παραβίαςθσ
που μπορεί να τουσ επθρεάςουν
Καλι πρακτικι αποτελεί θ χρθςιμοποίθςθ τεχνικϊν κρυπτογράφθςθσ ι ανωνυμοποίθςθσ
αφοφ ζτςι εξαςφαλίηεται ελάχιςτοσ κίνδυνοσ από ζνα περιςτατικό. Ο Φορζασ κα πρζπει να
προετοιμαςτεί και να αναλφςει τον κίνδυνο με το να εξετάςει για ποια από τα δεδομζνα
του κα ζχει τθν υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ/κοινοποίθςθσ ςε περίπτωςθ που ςυμβεί
παραβίαςθ. Επίςθσ προτείνεται ο φορζασ να εξετάςει αν καλφπτεται από τθν υφιςτάμενθ
πολιτικι ι αν πρζπει να αναπτφξει ειδικι πολιτικι χειριςμοφ περιςτατικϊν παραβίαςθσ.
Γενικά ςτα περιςτατικά παραβίαςθσ ο φορζασ πρζπει να ςκζφτεται πρϊτα τον πολίτθ.
ΒΘΜΑ 10. Εξαςφάλιςθ διαρκισ ςυμμόρφωςθσ του φορζα ςταδιακά. Ρροτείνεται ο
φορζασ να φροντίςει να ανακεωρεί τισ διαδικαςίεσ του, να αντιμετωπίςει τθν προςταςία
των προςωπικϊν δεδομζνων με τθ λογικι Plan-Do-Check-Act. Θ ςυμμόρφωςθ του φορζα
είναι ζνασ διαρκισ κφκλοσ, ςε κάκε περίπτωςθ ο φορζασ ςχεδιάηει, υλοποιεί, ελζγχει και
επαναξιολογεί.
Εμπλεκόμενεσ Οντότητεσ
Οι οντότθτεσ του φορζα που εμπλζκονται ςτθν εφαρμογι του ΓΚΡΔ είναι θ Διοίκθςθ
(γενικοί διευκυντζσ, νομικοί) και το I.T.. Απαραίτθτθ είναι θ ςυνεργαςία των δφο αυτϊν
εμπλεκόμενων ςε κάκε βιμα εφαρμογισ του ΓΚΡΔ (όπωσ αυτά αναπτφχκθκαν παραπάνω).
Θ Διοίκθςθ ζχει πολφ ςθμαντικό ρόλο κυρίωσ για τθν ενεργοποίθςθ, ευαιςκθτοποίθςθ του
Φορζα ϊςτε να πάρει τισ πρωτοβουλίεσ και να ξεκινιςει θ ςυμμόρφωςθ. Το προςωπικό
του Ι.Τ. ζχει επίςθσ ςθμαντικό ρόλο γιατί είναι αυτοί που γνωρίηουν τα ςυςτιματα του
φορζα και είναι αυτοί που γνωρίηουν πολφ καλά το αντικείμενο του φορζα. Ραρακάτω
αναφζρονται ςε κάκε βιμα οι εμπλεκόμενεσ οντότθτεσ:
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ΒΘΜΑ 1. Ετοιμαςία πλάνου: απαιτείται θ ςυνεργαςία και των δυο οντοτιτων,
Διοίκθςθσ και Ι.Τ..

•

ΒΘΜΑ 2. Ενθμζρωςθ - Αφξθςθ τθσ ετοιμότθτασ: το βάροσ των εργαςιϊν ςε αυτό το
βιμα πζφτει ςτθν Διοίκθςθ.

•

ΒΘΜΑ 3. Οριςμόσ Υπευκφνου Ρροςταςίασ Δεδομζνων: θ Διοίκθςθ πρζπει να ορίςει
τον Υπεφκυνο Ρροςταςίασ Δεδομζνων.

•

ΒΘΜΑ 4. Καταγραφι: Κατά τθν φάςθ τθσ καταγραφισ, θ Διοίκθςθ κα ξεκινιςει τθν
διαδικαςία όμωσ θ καταγραφι των δραςτθριοτιτων κα πραγματοποιθκεί από το
Ι.Τ..

•

ΒΘΜΑ 5. Εξζταςθ ςυμμόρφωςθσ: το βιμα αυτό απαιτεί τθν ςυνεργαςία με το ίδιο
βάροσ ςυμμετοχισ και των δφο οντοτιτων. Το Ι.Τ. περιγράφει τθν δραςτθριότθτα
του Φορζα και θ Διοίκθςθ-το Νομικό τμιμα ελζγχει αν θ δραςτθριότθτα ακολουκεί
νόμιμθ διαδικαςία.

•

ΒΘΜΑ 6. Ανακεϊρθςθ των πολιτικϊν προςταςίασ δεδομζνων και τθσ παρεχόμενθσ
ενθμζρωςθσ: Θ φάςθ ξεκινάει από το Ι.Τ. αλλά τελικά καταλιγει να είναι κομμάτι
τθσ διοίκθςθσ – των νομικϊν για να υποδείξουν ποιεσ πρζπει να είναι οι αλλαγζσ
που πρζπει να πραγματοποιθκοφν.

•

ΒΘΜΑ 7. Ανακεϊρθςθ των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν για τθν ικανοποίθςθ των
δικαιωμάτων του ΓΚΡΔ: θ φάςθ αυτι αφορά ςε μεγάλο ποςοςτό τθ διοίκθςθ. Θ
διοίκθςθ πρζπει να βρει τουσ πόρουσ και τα κατάλλθλα άτομα προκειμζνου να
ανταπεξζλκει ςτθν ικανοποίθςθ των δικαιωμάτων των πολιτϊν.

•

ΒΘΜΑ 8. Εκτίμθςθ των επιπτϊςεων μεκοδικά: αφορά μεκοδολογικό κομμάτι πολφ
κοντά ςτθν επιςτιμθ τθσ Ρλθροφορικισ. Το βιμα αυτό εκτελείται από το
προςωπικό του Ι.Τ..

•

ΒΘΜΑ 9. Ετοιμότθτα φορζα ςτισ παραβιάςεισ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων:
αφορά αποκλειςτικά ζργο του I.T.. Το Ι.Τ. κα διερευνιςει τισ πικανζσ παραβιάςεισ
και κα ορίςει τον κίνδυνο.

•

ΒΘΜΑ 10. Εξαςφάλιςθ διαρκισ ςυμμόρφωςθσ ςταδιακά: ςτο βιμα αυτό απαιτείται
θ ςυνεργαςία και τον δυο εμπλεκόμενων οντοτιτων, Διοίκθςθσ και Ι.Τ.
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Συμπεράςματα

υμπερϊςματα
Τα βαςικά ςυμπεράςματα των εργαςιϊν του Καινοτόμου Εργαςτθρίου ςυνοψίηονται ςτα
ακόλουκα ςθμεία:












Θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα κα πρζπει να προορίηεται να
εξυπθρετεί τον άνκρωπο. Ο παρϊν Κανονιςμόσ ςζβεται όλα τα κεμελιϊδθ
δικαιϊματα και ζρχεται να ενιςχφςει τθν αςφάλεια δικαίου προβλζποντασ νζα
δικαιϊματα για τα υποκείμενα των δεδομζνων ςτο ςφγχρονο περιβάλλον των
πολλαπλϊν προκλιςεων.
Θ οικονομικι και κοινωνικι ολοκλιρωςθ τθσ Ε.Ε. με τθ λειτουργία τθσ εςωτερικισ
αφοράσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ςθμαντικι αφξθςθ των διαςυνοριακϊν ροϊν
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Ο ΓΚΡΔ ςυμβάλει ςτθν ενιαία ρφκμιςθ των
όρων τθσ επιχειρθματικισ και οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ ενιαίασ
ψθφιακισ αγοράσ, αίροντασ εμπόδια και ςτρεβλϊςεισ για τθν απρόςκοπτθ ροισ
πλθροφορίασ.
Θ αποτελεςματικι προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςτθν Ε.Ε.
απαιτεί τον λεπτομερι κακοριςμό των δικαιωμάτων των υποκειμζνων, όπωσ και
των υποχρεϊςεων όςων εμπλζκονται ςτθν επεξεργαςία δεδομζνων. Ο ΓΚΡΔ
προβλζπει ζνα ςφνκετο πλζγμα δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων. Θ Δθμόςια
Διοίκθςθ οφείλει να προετοιμαςτεί ςυςτθματικά και μεκοδικά, προκειμζνου να
ανταποκρικεί ςτισ νζεσ πολλαπλζσ προκλιςεισ, κακϊσ το οργανωτικό ζλλειμμα
ςυνιςτά ςθμαντικό κίνδυνο για τθν παραβίαςθ των προςωπικϊν δεδομζνων.
Ο κφκλοσ υποχρεϊςεων τθσ Διοίκθςθσ ςυνοπτικά περιλαμβάνει: τθν καταγραφι
των δεδομζνων που βρίςκονται ςτθν κατοχι τθσ, τθν περιγραφι του τρόπου
εξεργαςίασ των δεδομζνων, τον ζλεγχο περί αναγκαιότθτασ και περί
αναλογικότθτασ τθσ επιχειροφμενθσ επεξεργαςίασ, τθν επιμζτρθςθ του κινδφνου
από τθν παραβίαςθ των προςωπικϊν δεδομζνων, τθν κατάςτρωςθ μζτρων
αντιμετϊπιςθσ του κινδφνου και τθν καταγραφι και τθν επανεξζταςθ ολόκλθρου
του προθγοφμενου κφκλου των ενεργειϊν.
Ο ρόλοσ του Υπευκφνου Ρροςταςίασ Δεδομζνων είναι καινοφανισ. Απαιτοφνται
αυξθμζνα προςόντα για τον διοριςμό του. Απολαμβάνει κακεςτϊσ ανεξαρτθςίασ
και αναφζρεται ςτο ανϊτατο διοικθτικό επίπεδο. Συνδράμει τον Υπεφκυνο
Επεξεργαςίασ ι τον Εκτελοφνται, παρζχει ςυμβουλζσ όςον αφορά τθν εκτίμθςθ
αντικτφπου και αποτελεί το ςθμείο επικοινωνίασ με τθν ΑΡΔΡΧ.
Επιβάλλεται ςτενότερθ ςυνεργαςία μεταξφ των δθμόςιων φορζων και τθσ ΑΡΔΡΧ,
ιδιαίτερα κατά τθν διαδικαςία γνωςτοποίθςθσ περιςτατικϊν παραβίαςθσ
προςωπικϊν δεδομζνων. Θ επιβολι προςτίμων ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ είναι
αυςτθρότατθ ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο ιςχφον κακεςτϊσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Θεςμικό πλαύςιο
Ελληνική νομοθεςία
Θ ελλθνικι ζννομθ τάξθ είναι ιδθ πλοφςια ςε ό,τι αφορά τθν προςταςία των δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα. Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται το κεςμικό πλαίςιο
προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων, όπωσ το προβλζπει ο Ζλλθνασ νομοκζτθσ.
Νόμοσ
Ν.2472/1997

Αντικείμενο
Ρροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα

Ν.3471/2006

Ρροςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ
ιδιωτικισ ηωισ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν
και τροποποίθςθ του Ν. 2472/97.
Ταυτοποίθςθ των κατόχων και χρθςτϊν εξοπλιςμοφ και
υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ και άλλεσ διατάξεισ.
Διατιρθςθ δεδομζνων που παράγονται ι υποβάλλονται ςε
επεξεργαςία ςε ςυνάρτθςθ με τθν παροχι διακζςιμων ςτο
κοινό υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι δθμόςιων
δικτφων επικοινωνιϊν, χριςθ ςυςτθμάτων επιτιρθςθσ με τθ
λιψθ ι καταγραφι ιχου ι εικόνασ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ
και ςυναφείσ διατάξεισ.
υκμίςεισ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, Μεταφορϊν,
Δθμοςίων Ζργων και άλλεσ διατάξεισ.

Ν.3783/2009
Ν.3917/2011

Ν.4070/2012

Παρατθριςεισ
Τροποποιικθκε
βάςει του
Ν.4139/2013

Τροποποιικθκε
βάςει των
Ν.3994/2011 και
Ν.4139/2013

Ευρωπαΰκή νομοθεςία
Θ ευρωπαϊκι νομοκεςία για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων παρουςιάηεται ςτον
πίνακα που ακολουκεί.
Νομοκζτθμα
υνκικεσ

Οδθγία 95/46/ΕΚ

Οδθγία
2002/58/ΕΚ
Οδθγία
2006/24/ΕΚ

Οδθγία
2009/136/ΕΚ

Αντικείμενο
Συνκικθ για τθν Ε.Ε. (Άρκρο 6)
Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ των δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (Άρκρο 8)
Χάρτθσ των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων Ε.Ε. (Άρκρο 8)
Για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςία δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων
αυτϊν
Για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθν προςταςία
τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Βλ. κατωτζρω
τροποποίθςθ τθσ, δια τθσ Οδθγίασ 2009/136/ΕΚ
Για τθ διατιρθςθ δεδομζνων που παράγονται ι υποβάλλονται ςε επεξεργαςία
ςε ςυνάρτθςθ με τθν παροχι διακεςίμων ςτο κοινό υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν ι δθμοςίων δικτφων επικοινωνιϊν και για τθν τροποποίθςθ τθσ
οδθγίασ 2002/58/ΕΚ
Για τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2002/22/ΕΚ για τθν κακολικι υπθρεςία και τα
δικαιϊματα των χρθςτϊν όςον αφορά δίκτυα και υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν, τθσ οδθγίασ 2002/58/ΕΚ ςχετικά με τθν επεξεργαςία των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθν προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτον
τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.
2006/2004 για τθ ςυνεργαςία μεταξφ των εκνικϊν αρχϊν που είναι αρμόδιεσ
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Κανονιςμόσ (ΕΕ)
2016/679

Οδθγία
2016/680

(EE)

Οδθγία
2016/681

(EE)

Κανονιςμόσ (ΕΕ)
611/2013
τθσ
Επιτροπισ

για τθν επιβολι τθσ νομοκεςίασ για τθν προςταςία των καταναλωτϊν
Για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των
δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων)
Για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα από αρμόδιεσ αρχζσ για τουσ ςκοποφσ τθσ πρόλθψθσ,
διερεφνθςθσ, ανίχνευςθσ ι δίωξθσ ποινικϊν αδικθμάτων ι τθσ εκτζλεςθσ
ποινικϊν κυρϊςεων και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν
και τθν κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου
Σχετικά με τθ χριςθ των δεδομζνων που περιζχονται ςτισ καταςτάςεισ
ονομάτων επιβατϊν (PNR) για τθν πρόλθψθ, ανίχνευςθ, διερεφνθςθ και δίωξθ
τρομοκρατικϊν και ςοβαρϊν εγκλθμάτων
Σχετικά με τα εφαρμοςτζα μζτρα για τθν κοινοποίθςθ παραβιάςεων
προςωπικϊν δεδομζνων βάςει τθσ οδθγίασ 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τθν προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτισ
θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ
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Φρόςιμεσ παραπομπϋσ
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει δθμιουργιςει ιςτοςελίδα με αποκλειςτικό αντικείμενο τον ΓΚΡΔ.
Θ ιςτοςελίδα είναι διακζςιμθ ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ:


https://www.eugdpr.org/

Θ Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα φιλοξενεί ςε ςχετικι ιςτοςελίδα
τθσ χρονολόγιο με ςθμαντικζσ θμερομθνίεσ - ςτακμοφσ που αφοροφν ςτθ κζςπιςθ και ιςχφ
του ΓΚΡΔ. Θ ιςτοςελίδα είναι διακζςιμθ ςτθ διεφκυνςθ:


http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,311094&_dad=portal&_schema=PORT
AL

Στθν ίδια ιςτοςελίδα υπάρχει ςφνδεςμοσ ανακατεφκυνςθσ ςτον ιςτότοπο τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ, όπου φιλοξενείται Infographic (πλθροφορίεσ ςε γραφικό περιβάλλον) για τον
ΓΚΡΔ. Το Infographic είναι διακζςιμο ςτθν διεφκυνςθ:


http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_en.htm

Στθν εν λόγω ιςτοςελίδασ τθσ ΑΡΔΡΧ , υπάρχει παραπομπι ςτισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ
και ςτισ εκκζςεισ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ του Άρκρου 29.
Θ ΑΡΔΡΧ ζχει καταςτρϊςει ζνα ευςφνοπτο οδθγό για τον ΓΚΡΔ, ο οποίοσ είναι διακζςιμοσ
ςτον ιςτότοπο:


http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/GDPR/FILES/FILLADIO%20GDPR.P
DF
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Ομϊδα Εργαςύασ του Άρθρου 29
Θ Ομάδα Εργαςίασ του Άρκρου 29 (Article 29 Working Party), ςυμβουλευτικό ςϊμα,
απαρτιηόμενο από αντιπροςϊπουσ των κρατϊν-μελϊν τθσ Ε.Ε., του Ευρωπαίου Επόπτθ
Ρροςταςίασ Δεδομζνων (ανεξάρτθτθ εποπτικι αρχι) και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ζχει
ςυςτακεί βάςει του Άρκρου 29 τθσ Οδθγίασ 95/46/ΕΚ.
Θ Ομάδα Εργαςίασ του Άρκρου 29 τθσ Ε.Ε, διατθρεί τθν ιςτοςελίδα:


http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

Θ ιςτοςελίδα διαρκϊσ ανανεϊνεται και ςε αυτιν μπορεί να αναηθτθκοφν τα τελευταία νζα
και οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ τισ οποίεσ παρζχει θ Ομάδα Εργαςίασ του Άρκρου29 για
κζματα προςταςίασ δεδομζνων και εφαρμογισ του ΓΚΡΔ.
Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ παρζχονται ςε Οδθγοφσ και είναι προςπελάςιμεσ μζςω του
ςυνδζςμου:


http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1360

Ακολουκεί επιςκόπθςθ των κυριοτζρων εξ αυτϊν:
1. «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχετικά με τουσ υπεφκυνουσ προςταςίασ δεδομζνων»
[Guidelines on Data Protection Officers ('DPOs') (wp243rev.01)].
2. «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχετικά με το δικαίωμα ςτθ φορθτότθτα των
δεδομζνων». [Guidelines on the right to "data portability" (wp242rev.01)]
3. «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχετικά με τθ γνωςτοποίθςθ παραβίαςθσ προςωπικϊν
δεδομζνων ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 2016/679». *Guidelines on Personal data
breach notification under Regulation 2016/679 (wp250)]
4. «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν εκτίμθςθ του αντικτφπου ςχετικά με τθν
προςταςία δεδομζνων (ΕΑΡΔ) και κακοριςμόσ του κατά πόςον θ επεξεργαςία
ενδζχεται να επιφζρει υψθλό κίνδυνο για τουσ ςκοποφσ του κανονιςμοφ
2016/679.» *Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA)
(wp248rev.01)]

O Οδθγόσ WP243rev.01 («Κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχετικά με τουσ υπεφκυνουσ
προςταςίασ δεδομζνων») αφορά:




ςτον οριςμό Υπευκφνου Ρροςταςίασ Δεδομζνων
ςτθ κζςθ του Υπευκφνου Ρροςταςίασ Δεδομζνων ςτον οργανιςμό
ςτα κακικοντα του Υπευκφνου Ρροςταςίασ Δεδομζνων.

Ρεριλαμβάνει Ραράρτθμα, με τθν ευςφνοπτθ μορφι των Συχνϊν Ερωτιςεων και
Απαντιςεων (FAQ), για το τι πρζπει να γνωρίηουν οι οργανιςμοί ςχετικά με τον Υπεφκυνο
Ρροςταςίασ δεδομζνων. Ο Οδθγόσ WP243rev.01 ζχει μεταφραςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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Ο Οδθγόσ WP242rev.01 («Κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχετικά με το δικαίωμα ςτθ
φορθτότθτα των δεδομζνων») πραγματεφεται τα εξισ κζματα:





ποια είναι τα βαςικά ςτοιχεία τθσ φορθτότθτασ των δεδομζνων
πότε ζχει εφαρμογι θ φορθτότθτα των δεδομζνων
πϊσ εφαρμόηονται οι κανόνεσ για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ των φυςικϊν
προςϊπων ςχετικά με τθ φορθτότθτα δεδομζνων
πϊσ πρζπει να παρζχονται τα φορθτά δεδομζνα.

Ο Οδθγόσ WP242rev.01 ςυνοδεφεται από το Παράρτθμα WP242. Το εν λόγω Ραράρτθμα
ζχει τθν ευςφνοπτθ μορφι των Συχνϊν Ερωτιςεων και Απαντιςεων (FAQ) ςχετικά με το
δικαίωμα ςτθν φορθτότθτα δεδομζνων και τθν άςκθςθ αυτοφ. Ο Οδθγόσ WP 242 rev.01 και
το Ραράρτθμα WP242 ζχουν μεταφραςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

Ο Οδθγόσ WP250 («Κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχετικά με τθ γνωςτοποίθςθ παραβίαςθσ
προςωπικϊν δεδομζνων ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 2016/679») επεξθγεί τι είναι θ
παραβίαςθ προςωπικϊν δεδομζνων. Ρραγματεφεται:




Το Άρκρο 33 το οποίο αφορά ςτθ γνωςτοποίθςθ παραβίαςθσ προςωπικϊν
δεδομζνων ςτθν Εποπτικι Αρχι
Το Άρκρο 34 το οποίο αφορά ςτθ γνωςτοποίθςθ παραβίαςθσ ςτο υποκείμενο των
δεδομζνων
Τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ αρχείου καταγραφισ των περιςτατικϊν παραβίαςθσ εκ
μζρουσ του οργανιςμοφ που κατζχει τα δεδομζνα.

Στο Παράρτθμα του Οδθγοφ WP250 περιλαμβάνεται διάγραμμα ροήσ ςτο οποίο
αποτυπϊνεται θ διαδικαςία γνωςτοποίθςθσ παραβίαςθσ προςωπικϊν δεδομζνων. Στο ίδιο
Ραράρτθμα, δίνονται πρακτικά παραδείγματα ςχετικά με τθν ενεργοποίθςθ τθσ
διαδικαςίασ γνωςτοποίθςθσ, ανάλογα με τθν περίςταςθ.

Ο Οδθγόσ WP 248rev.01 («Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν εκτίμθςθ του αντικτφπου
ςχετικά με τθν προςταςία δεδομζνων (ΕΑΡΔ) και κακοριςμόσ του κατά πόςον θ
επεξεργαςία ενδζχεται να επιφζρει υψθλό κίνδυνο για τουσ ςκοποφσ του κανονιςμοφ
2016/679.»):




επεξθγεί τι είναι, πότε και πϊσ διενεργείται θ εκτίμθςθ αντικτφπου
περιλαμβάνει παραδείγματα καλϊν πρακτικϊν για τθ διενζργεια εκτίμθςθσ
αντικτφπου, τα οποία περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα 1 του εν λόγω Οδθγοφ.
ςυςτινει κριτιρια για μια αποδεκτι εκτίμθςθ αντίκτυπου, τα οποία
περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα 2 του εν λόγω Οδθγοφ.
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Εκτύμηςη αντικτύπου
Ο ΓΚΡΔ προβλζπει ςτο Άρκρο 35 ότι ο Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ διενεργεί, πριν από την
επεξεργαςία, εκτίμθςθ των επιπτϊςεων των ςχεδιαηόμενων πράξεων επεξεργαςίασ ςτθν
προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, κακϊσ οι τελευταίεσ ενδζχεται να
επιφζρουν υψθλό κίνδυνο για τα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των φυςικϊν προςϊπων.
Ωςτόςο, ο ΓΚΡΔ δεν κακορίηει ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία για τθ διενζργεια εκτίμθςθσ
αντικτφπου. Εναπόκειται ςτον Υπεφκυνο Επεξεργαςίασ να αποφαςίςει για τον τρόπο
διενζργειασ τθσ εκτίμθςθσ αντικτφπου.
Ραραδείγματα εκτίμθςθσ αντικτφπου παρατίκενται ςτο Παράρτημα 1 του εγγράφου WP248
rev.01 («Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν εκτίμθςθ του αντικτφπου ςχετικά με τθν
προςταςία δεδομζνων (ΕΑΡΔ) και κακοριςμόσ του κατά πόςον θ επεξεργαςία ενδζχεται να
επιφζρει υψθλό κίνδυνο για τουσ ςκοποφσ του κανονιςμοφ 2016/679.») τθσ Ομάδασ
Εργαςίασ του Άρκρου 29. Ενδεικτικά αναφζρονται:


DE: Standard Data Protection Model, V.1.0 – Trial version, 201631.
https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/SDM-Methodology_V1_EN1.pdf



ES: Guía para una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales
(EIPD), Agencia española de protección de datos (AGPD), 2014.
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common
/Guias/Guia_EIPD.pdf



FR: Privacy Impact Assessment (PIA), Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL), 2015.
https://www.cnil.fr/fr/node/15798



UK: Conducting privacy impact assessments code of practice, Information
Commissioner’s Office (ICO), 2014.
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1595/pia-code-ofpractice.pdf
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Καλϋσ πρακτικϋσ
Στο παρόν χωρίο αναφζρονται ενδεικτικά δφο περιπτϊςεισ καλϊν πρακτικϊν. Θ πρϊτθ
αφορά ςτθν ανεξάρτθτθ αρχι του Θνωμζνου Βαςιλείου Information Commissioner’s Office
(ICO), αντικείμενο τθσ οποίασ είναι θ προςταςία δεδομζνων και πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με
τα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των υποκειμζνων των δεδομζνων. Θ δεφτερθ περίπτωςθ
καλϊν πρακτικϊν αφορά ςτθν αντίςτοιχθ Εποπτικι Αρχι Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) τθσ Γαλλικισ Δθμοκρατίασ.

Information Commissioner’s Office (ICO)
Θ ανεξάρτθτθ αρχι του Θνωμζνου Βαςιλείου Information Commissioner’s Office (ICO)
διατθρεί πλοφςια ιςτοςελίδα με αντικείμενο τον ΓΚΡΔ, θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ
οποίασ είναι:


https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protectionregulation-gdpr/

Στθν παραπάνω ςελίδα είναι προςβάςιμοι δφο χριςιμοι Οδθγοί. Ο Οδθγόσ «ΓΚΠΔ: δϊδεκα
άμεςα βιματα» ςυνοψίηει ζνα κατάλογο άμεςων ενεργειϊν για τθν προετοιμαςία που κα
πρζπει να ακολουκιςει ζνασ οργανιςμόσ ϊςτε να είναι ζγκαιρα προετοιμαςμζνοσ για τθν
ζναρξθ ιςχφοσ του ΓΚΡΔ.


https://ico.org.uk/media/1624219/preparing-for-the-gdpr-12-steps.pdf

Ο δεφτεροσ Οδθγόσ «Προετοιμαςία για τον ΓΚΠΔ» (Getting ready for the GDPR) αφορά
ςτθν αυτοαξιολόγηςη του οργανιςμοφ και του Υπευκφνου Επεξεργαςίασ ςε ςχζςθ με το
επίπεδο ωριμότητασ και ςυμμόρφωςήσ τουσ ωσ προσ το κεςμικό πλαίςιο του ΓΚΡΔ


https://ico.org.uk/for-organisations/resources-and-support/data-protection-selfassessment/getting-ready-for-the-gdpr/

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
Θ Γαλλικι Εποπτικι Αρχι για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) παρζχει τρία εγχειρίδια ςχετικά με τθν εκπόνθςθ
εκτίμθςθσ αντικτφπου [PIA: Privacy Impact Assessment ]. Τα εγχειρίδια αυτά είναι:




PIA Manual 1 -Methodology (how to carry out a PIA)
PIA Manual 2 - Tools (templates and knowledge bases)
PIA Manual 3 – Good Practices

Σκοπόσ του πρϊτου εγχειριδίου «PIA Manual 1 –Methodology» είναι θ επεξιγθςθ του
τρόπου διενζργειασ μιασ εκτίμηςησ αντικτφπου. Στοχεφει ςε οργανιςμοφσ οι οποίοι
επικυμοφν να ςυμμορφωκοφν με τον ΓΚΡΔ και να ενιςχφςουν τθν εφαρμογι των αρχϊν τθσ
λογοδοςίασ (accountability) και τθσ ιδιωτικότθτασ από τον ςχεδιαςμό (Privacy by design).
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Σκοπόσ του δεφτερου εγχειριδίου «PIA Manual 2 - Tools» είναι θ παροχι εργαλείων και
προτφπων που αφοροφν ςε περιγραφή και κατηγοριοποίηςη των δεδομζνων, ςε ςχεδιαςμό
ελζγχων, ςε επιμζτρθςθ και κατθγοριοποίθςθ των κινδφνων, ςε αξιολόγθςθ τθσ ίδιασ τθσ
διαδικαςίασ εκτίμθςθσ αντικτφπου κοκ.
Σκοπόσ του τρίτου εγχειριδίου «PIA Manual 3 – Good Practices» είναι θ παρουςίαςθ καλϊν
πρακτικϊν που αποςκοποφν ςτθν αντιμετώπιςη των κινδφνων, οι οποίοι ελλοχεφουν για τα
δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των υποκειμζνων των δεδομζνων και δφναται να
προκλθκοφν από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα
Τα παραπάνω εγχειρίδια είναι προςβάςιμα μζςω ςυνδζςμων που βρίςκονται ςτθν
ιςτοςελίδα:


https://www.cnil.fr/fr/node/15798

Δωρεάν λογιςμικό για Εκτίμθςθ Αντικτφπου
Θ CNIL διανζμει δωρεάν εφαρμογι ανοιχτοφ πθγαίου κϊδικα για τθν διενζργεια εκτίμθςθσ
αντικτφπου. Θ εφαρμογι είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ:


https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-helps-carry-out-data-protectionimpact-assesment

Θ εφαρμογι απευκφνεται ςε υπεφκυνουσ επεξεργαςίασ δεδομζνων οι οποίοι δεν είναι
εξοικειωμζνοι με τθ διαδικαςία τθσ εκτίμθςθσ αντικτφπου. Διατίκεται ςε δφο εκδόςεισ: (α)
ωσ αποκλειςτικι (stand-alone) εφαρμογι, θ οποία εγκακίςταται τοπικά ςτον υπολογιςτι
και (β) ωσ εφαρμογι δικτφου (web application), θ οποία εγκακίςταται ςτουσ διακομιςτζσ
(servers) του οργανιςμοφ προκειμζνου να αποτελζςει μζροσ μιασ ολοκλθρωμζνθσ λφςθσ ςε
ςυνδυαςμό με άλλα εργαλεία. Θ εφαρμογι προςφζρει τισ παρακάτω δυνατότθτεσ:







Σαφι ανάλυςθ τθσ μεκοδολογίασ για τθν διενζργεια τθσ εκτίμθςθσ αντικτφπου
Εργαλεία οπτικοποίθςθσ για τον ζγκαιρο εντοπιςμό και κατανόθςθ των κινδφνων
για τθν ιδιωτικότθτα, που ελλοχεφουν από τισ ςχεδιαηόμενεσ πράξεισ επεξεργαςίασ
των προςωπικϊν δεδομζνων
Βοικεια, με τθ μορφι βάςθσ γνϊςεων, για τθν προςζγγιςθ νομικϊν κεμάτων
ςχετικά με τθν νομιμότθτα τθσ επεξεργαςίασ και τθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων
των υποκειμζνων των δεδομζνων
Ραραμετροποίθςθ, μζςω τροποποίθςθσ του πθγαίου κϊδικα, τθσ εφαρμογισ
προκειμζνου αυτι να προςαρμόηεται επακριβϊσ ςτισ ανάγκεσ κάκε οργανιςμοφ, με
τθν δθμιουργία και προςκικθ νζων λειτουργικοτιτων
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Πρόγραμμα Καινοτόμου Εργαςτηρύου

08.30 - 09.00

Προςζλευςθ – Εγγραφζσ

09.00 - 09.30

Ζναρξθ Εργαςιϊν


Ιφιγζνεια Καμτςίδου, Ρρόεδροσ
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
 Γεϊργιοσ Μπατηαλζξθσ, Αναπλθρωτισ
Ρρόεδροσ Α.Ρ.Δ.Ρ.Χ.
 Άννα Κοντονι, Διευκφντρια ΙΝ.ΕΡ.

09.30 - 11.00
υντονιςμόσ:
Γεώργιοσ Κατςικάτςοσ,
Υπεφκυνοσ Σπουδϊν
Ζρευνασ,
ΙΝ.ΕΡ.

Ρρϊτθ Συνεδρία
 Καλλιόπθ Καρβζλθ, Νομικι Ελζγκτρια,
Ειδικι Επιςτιμονασ τθσ Α.Ρ.Δ.Ρ.Χ.:
«Βαςικζσ αρχζσ προςταςίασ
δεδομζνων – νομιμότητασ
επεξεργαςίασ

 Ιωάννθσ Ιγγλεηάκθσ, Αναπλθρωτισ
Κακθγθτισ Νομικισ Σχολισ Α.Ρ.Θ.:
«Δικαιώματα υποκειμζνων των
δεδομζνων»

 Θεοδϊρα Σουτηιαράκθ, Νομικι
Ελζγκτρια, Ειδικι Επιςτιμονασ τθσ
Α.Ρ.Δ.Ρ.Χ.:
«Ο ρόλοσ του Υπευθφνου Επεξεργαςίασ
(Data Protection Officer)»

11.00 - 11.30

Ερωτιςεισ – ςυηιτθςθ

11.30 - 12.00

Διάλειμμα
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12.00 – 13.30
υντονιςμόσ:
Χαραλαμπία Δουλή,
Υπεφκυνθ
Ρρογραμμάτων,
ΙΝ.ΕΡ.

Δεφτερθ Συνεδρία
 Βαςίλειοσ Ηορκάδθσ, Διευκυντισ
Γραμματείασ τθσ Α.Ρ.Δ.Ρ.Χ.:
«Ανάλυςη Κινδφνου και εκτίμηςη
επιπτώςεων (Data Protection Impact
Assessment)»

 Γιϊργοσ Ρουςόπουλοσ, Ρλθροφορικόσ
Ελεγκτισ, Ειδικόσ Επιςτιμονασ τθσ
ΑΡΧΡΧ:
«Αςφάλεια επεξεργαςίασ και
γνωςτοποίηςη περιςτατικών
παραβίαςησ»

 Γιϊργοσ Ρουςόπουλοσ, Ρλθροφορικόσ
Ελεγκτισ, Ειδικόσ Επιςτιμονασ τθσ
ΑΡΧΡΧ:
«Προετοιμαςία ςε 10 βήματα για τουσ
δημόςιουσ οργανιςμοφσ»

13.30 – 14.00

Ερωτιςεισ – ςυηιτθςθ
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Κατϊλογοσ ςυμμετεχόντων
α/α

ONOMA

ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΑΙΑ

1

ΑΛΕΞΙΑΔΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΜΥΝΑΣ

2

ΑΝΑΣΤΑΣΟΡΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3

ΑΝΑΣΤΟΡΟΥΛΟΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ, ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ - ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΡΟΛΙΤΘ

4

ΑΝΔΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΜΥΝΑΣ

5

ΑΡΕΓΘΣ ΓΘΓΟΙΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ

6

ΑΡΟΣΤΟΛΙΔΘΣ ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ

7

ΒΑΚΑΛΟΥΔΘ ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ

8

ΒΑΛΕΛΘΣ ΑΤΕΜΘΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

9

ΒΑΒΑΟΥΣΘ ΕΛΕΝΘ

ΑΧΘ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΤΟΥ ΑΡΟΘΤΟΥ ΤΩΝ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

10

ΒΑΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

11

ΒΑΕΛΤΗΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ, ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ

12

ΒΑΣΙΛΑΚΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΜΥΝΑΣ

13

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΘΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ

14

ΒΑΣΙΛΟΡΟΥΛΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ

15

ΒΑΣΤΑΔΘ ΕΛΕΝΘ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

16

ΒΕΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

17

ΒΙΙΑΚΘΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ

18

ΒΕΤΟΥ ΝΙΚΘ

ΕΘΝΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΩΝ

19

ΓΕΑΚΑΘ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΒΟΥΛΘ ΤΩΝ ΕΛΛΘΝΩΝ

20

ΓΕΩΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ ΜΑΙΑ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ

21

ΓΚΕΚΑΣ ΣΩΤΘΘΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

22

ΓΚΙΑΤΑ ΣΑΑ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

23

ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

24

ΓΛΘΝΟΥ ΕΛΕΝΘ

ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΑΧΘ

25

ΔΑΝΟΡΟΥΛΟΣ ΧΘΣΤΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

26

ΔΑΦΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΡΟΝΟΙΑΣ

27

ΔΕΒΑΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ

28

ΔΘΜΟΣΘΕΝΙΑΔΟΥ ΔΕΣΡΟΙΝΑ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ

29

ΔΙΚΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

30

ΔΟΚΟΥ ΜΑΙΑ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

31

ΔΟΜΡΙΔΘΣ ΘΩΜΑΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

32

ΔΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ

33

ΗΑΝΙΑΣ ΡΑΝΤΕΛΘΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

34

ΗΕΒΟΡΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ

35

ΗΘΒΕΛΔΘΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ

36

ΘΑΝΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΡΑΙΔΕΙΑΣ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ - ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΡΟΛΙΤΘ

37

ΘΕΟΔΟΣΟΡΟΥΛΟΣ ΣΡΥΙΔΩΝ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

38

ΘΕΟΔΩΟΡΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΘ

39

ΚΑΗΑ ΑΘΘΝΑ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ

40

ΚΑΚΑΝΘ ΝΕΚΤΑΙΑ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ

41

ΚΑΛΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

42

ΚΑΜΡΑΝΘΣ ΚΥΙΑΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΘΣ

41

Κατάλογοσ Συμμετεχόντων

43

ΚΑΜΡΟΛΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ

44

ΚΑΡΛΑΝΟΓΛΟΥ ΛΑΗΑΟΣ

ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

45

ΚΑΡΝΙΑΘ ΕΥΑ-ΜΑΙΝΑ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

46

ΚΑΡΟΡΟΥΛΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

47

ΚΑΑΓΙΩΓΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ

48

ΚΑΑΔΘΜΟΥ ΜΑΓΔΑΛΘΝΘ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ

49

ΚΑΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΜΥΝΑΣ

50

ΚΑΣΤΙΤΘΣ ΘΛΙΑΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ, ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ

51

ΚΑΤΩΡΟΔΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

52

ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΘ ΚΑΛΛΙΟΡΘ

53

ΚΕΛΕΡΟΥΘ ΟΛΓΑ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ - ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΡΟΛΙΤΘ

54

ΚΙΤΤΕΣ ΓΕΩΓΙΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

55

ΚΛΑΔΘΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ

56

ΚΟΚΟΛΘΣ ΝΙΚΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ

57

ΚΟΛΛΙΑ ΗΑΦΕΙΙΑ

ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

58

ΚΟΛΟΜΒΑΚΘ ΕΛΕΥΘΕΙΑ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΜΥΝΑΣ

59

ΚΟΜΡΟΟΗΟΣ ΧΘΣΤΟΣ

60

ΚΟΝΤΕΛΘΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ - ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΡΟΛΙΤΘ

61

ΚΟΝΤΟΓΙΩΓΘΣ ΔΙΟΝΥΣΘΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ

62

ΚΟΝΤΟΡΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

63

ΚΟΞΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ

64

ΚΟΔΩΝΘΣ ΣΡΥΙΔΩΝ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ

65

ΚΟΣΜΟΡΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ, ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ

66

ΚΟΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΘΝΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΩΝ

67

ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

68

ΚΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

69

ΚΟΥΤΣΘΣ ΘΕΟΔΩΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

70

ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΔΘΜΘΤΑ

ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

71

ΚΟΜΜΥΔΑ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

72

ΚΥΙΑΗΘ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

73

ΚΥΙΑΗΟΡΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΘΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

74

ΚΥΙΑΚΘ ΡΟΛΥΞΕΝΘ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ

75

ΚΥΙΑΚΙΔΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ

ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΑΧΘ

76

ΚΥΙΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΘΣ

ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ

77

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΡΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΘ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

78

ΛΑΪΝΑ ΧΑΟΥΛΑ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ

79

ΛΑΜΡΑΚΑΚΘΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

80

ΛΕΒΕΝΤΑΚΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ

ΒΟΥΛΘ ΤΩΝ ΕΛΛΘΝΩΝ

81

ΛΙΑΚΟΡΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

82

ΛΟΚΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

83

ΛΟΥΔΑΟΥ ΑΤΕΜΙΣ

ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

84

ΛΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

85

ΛΥΣΣΑΘΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΧΘ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΤΟΥ ΑΡΟΘΤΟΥ ΤΩΝ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ - ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΡΟΛΙΤΘ

86

ΜΑΓΛΑΑΣ ΛΕΑΝΔΟΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ

42

Κατάλογοσ Συμμετεχόντων

87

ΜΑΝΙΔΑΚΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

88

ΜΑΝΟΥΣΑΙΔΘΣ ΘΛΙΑΣ

89

ΜΑΝΤΗΑΘ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ - ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΡΟΛΙΤΘ

90
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