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Εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679  

από τις επιχειρήσεις  
 

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνεται να σας 

μιλήσω για το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 

2016/679, γνωστός ως GDPR. 

Στη σημερινή εποχή, με τη διαρκή εξέλιξη του διαδικτύου και τις νέες υπηρεσίες 

που παρέχει, την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και  την ευρεία χρήση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής έχει 

αναδειχθεί σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Τέτοιες συνθήκες εξηγούν την 

αναγκαιότητα ενός ισχυρού νομικού πλαισίου προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων 

Ο ΓΚΠΔ, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018, καθιερώνει ένα 

ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ. Αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και 

οργανισμοί συλλέγουν, χρησιμοποιούν, διαχειρίζονται και γενικά επεξεργάζονται 

προσωπικά δεδομένα. Ο ΓΚΠΔ επηρεάζει κάθε επιχείρηση και οργανισμό στην 

ΕΕ, η οποία επεξεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα, αλλά 

και κάθε εταιρεία που συναλλάσσεται εντός και εκτός της ΕΕ. Οι κανόνες είναι 

πολύπλοκοι και τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση πολύ αυστηρά και μπορούν να 

φτάσουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή έως το 4% του συνολικού παγκόσμιου 

ετήσιου κύκλου εργασιών, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο. 

Παρόλο που τα τελευταία είκοσι χρόνια ίσχυε ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η έλευση του νέου Κανονισμού 

έλαβε κατά τον τελευταίο χρόνο τόσο μεγάλη δημοσιότητα που δείχνει σαν η 

αγορά να είχε ξεχάσει τις υποχρεώσεις που προέβλεπε το προηγούμενο νομικό 

καθεστώς. Πράγματι, για περισσότερο από ένα και πλέον χρόνο, η αγορά κινείται 

σε πυρετώδεις ρυθμούς ΓΚΠΔ , με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και 

ενημερωτικών εκδηλώσεων, με σκοπό την κατανόηση των νέων περίπλοκων 

υποχρεώσεων και την κοστολόγηση της συμμόρφωσης. 

Μία επιχείρηση για να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, θα πρέπει όχι μόνο να 

μπορεί να αποδείξει στους πελάτες και εργαζόμενους της ότι έχει λάβει τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους αλλά θα 

πρέπει να είναι σε θέση να το αποδείξει λογοδοτώντας.  
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Συνεπώς, πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία συμμόρφωσης, κατά την οποία οι 

επιχειρήσεις οφείλουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να 

προστατεύουν τη φήμη τους από πιθανά περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας 

προσωπικών δεδομένων.  

Ένα είδος παραβίασης της ασφάλειας είναι η διαρροή των δεδομένων σε τρίτα, μη 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Σε τέτοια περίπτωση, ο Κανονισμός απαιτεί όπως, 

μέσα σε 72 ώρες αφότου ο υπεύθυνος επεξεργασίας λάβει γνώση της 

παραβίασης, να ειδοποιήσει το Γραφείο μου για την εν λόγω παραβίαση, μέσω 

ενός τυποποιημένου εντύπου που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου 

μου. Και θα ήταν όμως αδύνατον να μπορέσει κανείς να αντιληφθεί τη διαρροή αν 

δεν παρακολουθεί, ελέγχει και αναπτύσσει συστηματικά τις διαδικασίες, τα 

πρωτόκολλα και την διακίνηση των δεδομένων που τηρεί. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει επίσης να διενεργεί  Εκτίμηση Αντικτύπου 

σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται με 

σκοπό την  προστασία των υποκειμένων των δεδομένων, όπως είναι οι πελάτες 

και οι εργαζόμενοι,  από «υψηλούς κινδύνους» μέσω του έγκαιρου σχεδιασμού και 

της λήψης όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων. Ανάλογα με τον κίνδυνο 

που μπορεί να προκύψει από την επεξεργασία των δεδομένων, προκύπτουν και 

τα μέτρα που θα κριθούν ως ενδεδειγμένα για την αντιμετώπισή του. Σύμφωνα με 

τον Κανονισμό, η εκπόνηση της απαιτείται όταν πραγματοποιείται συστηματική και 

εκτενής αξιολόγηση προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όταν πραγματοποιείται 

επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα ή όταν 

παρακολουθούνται συστηματικά δημόσια προσπελάσιμοι χώροι σε μεγάλη 

κλίμακα. Οι εθνικές αρχές είναι επιφορτισμένες με τη δημοσιοποίηση καταλόγων 

με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας για τα οποία απαιτείται εκτίμηση 

αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Στην ιστοσελίδα του 

Γραφείου μου είναι δημοσιευμένος ο σχετικός κατάλογος. 

Η επιτυχία της Εκτίμησης Αντικτύπου συνδέεται με το χρονικό σημείο στο οποίο 

αυτή θα διεξαχθεί. Όσο νωρίτερα εντοπιστούν οι πιθανοί κίνδυνοι για τα 

προσωπικά δεδομένα κατά το σχεδιασμό ενός νέου έργου, συστήματος ή μιας 

οποιασδήποτε νέας διαδικασίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ακρίβεια και η 

αποτελεσματικότητα των μέτρων που θα ληφθούν. Η διαδικασία έγκαιρης 

διάγνωσης, εντοπισμού των πιθανών κινδύνων και ενσωμάτωσης των 

κατάλληλων μέτρων προστασίας κατά το σχεδιασμό είναι γνωστή ως “privacy by 

design”. ΄ 



3 
 

Παράλληλα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να επιλέξει τους κατάλληλους 

ανθρώπους με την κατάλληλη εμπειρία και γνώση και, σε κάθε περίπτωση, του 

Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό εντός του Οργανισμού. Ο 

ρόλος του είναι συμβουλευτικός. Τα κύρια καθήκοντα του είναι να ενημερώνει τον 

οργανισμό για τις υποχρεώσεις του, να παράσχει συμβουλές, εφόσον του ζητηθεί 

και αποτελεί το σημείο επαφής μεταξύ του Οργανισμού και του Γραφείου μου και 

του Οργανισμού και των υπαλλήλων του. 

Ο Κανονισμός αναφέρει ότι, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν τα ενδεδειγμένα 

μέτρα ασφάλειας όπως είναι η ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων ώστε να είναι 

σε θέση να βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά ασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, 

όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική σκέψη 28 του Κανονισμού, η χρήση της 

ψευδωνυμοποίησης στα προσωπικά δεδομένα μπορεί μεν να μειώσει τους 

κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων αλλά δεν 

αποκλείει κάθε άλλο μέτρο προστασίας των δεδομένων. 

Από την άλλη, ο Κανονισμός ενισχύει τα δικαιώματα των πολιτών. Για 

παράδειγμα, ο πολίτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα στη λήθη και να ζητήσει 

από μηχανές αναζήτησης να αφαιρέσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα που τον 

αφορούν, εφόσον δεν θίγεται το δικαίωμα ενημέρωσης της κοινής γνώμης. 

Το δικαίωμα στη φορητότητα είναι ένα νέο δικαίωμα που εισάγεται στον 

Κανονισμό, με βάση το οποίο, πελάτης μίας επιχείρησης, μπορεί να ζητήσει να 

λάβει όλες τις πληροφορίες που ο ίδιος παρείχε στην εν λόγω επιχείρηση και να 

ζητήσει τη μεταφορά τους σε άλλη. 

Εξίσου σημαντικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα εναντίωσης που μπορούν να 

ασκήσουν οι πολίτες στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που τους 

αφορούν. Για παράδειγμα, αν ένας οργανισμός κρίνει βάσει αυτοματοποιημένων 

υπολογισμών ότι δεν πρέπει να παρέχει μια υπηρεσία σε κάποιο πρόσωπο, 

πρέπει η τελική αξιολόγηση να υπόκειται σε ανθρώπινη παρέμβαση. 

Εν κατακλείδι, πιστεύω ότι, ο νέος Κανονισμός ενδυναμώνει τα δικαιώματα των 

πολιτών και τους παρέχει καλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους, διασφαλίζοντας 

ότι, η ιδιωτική τους ζωή εξακολουθεί να προστατεύεται στη ψηφιακή εποχή. Είναι 

γεγονός ότι, η τεχνολογία καλπάζει αλλάζοντας τα πάντα σε όλους τους τομείς. 

Ρομποτική, συσκευές που λειτουργούν με μια εντολή, διαδικτυακή επικοινωνία, 

«έξυπνα» κινητά και αρκετά άλλα επιτεύγματα της τεχνολογίας, έρχονται να 

διαμορφώσουν μια καινούργια πραγματικότητα που εκτείνεται από τον τομέα της 

εργασίας έως την συμπεριφορά του καταναλωτή.  
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Είναι γεγονός ότι, όλο και περισσότεροι θα διαπιστώνουν ότι η ιδιωτικότητα δεν θα 

υπάρχει πλέον στον νέο ψηφιακό κόσμο. Γι’ αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη όπως, 

οι επιχειρήσεις προσαρμόσουν τη στρατηγική και τις πρακτικές τους στις επιταγές 

του νέου Κανονισμού, ώστε να προφυλαχθούν από παγίδες που ενδεχομένως να 

τους κοστίσουν ακόμα και την επιβίωση τους στην αγορά. 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

 

Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου 

Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων  

Προσωπικού Χαρακτήρα  

 
 

23.09.2019 

 

Στατιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του GDPR μέχρι 20/9/2019 

Παράπονα: 549 (380 γενικά και 169 για spam)  

Γνωστοποιήσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων: 74 

Έλεγχοι: 18 

Αποφάσεις: 30 

Αποφάσεις με τις οποίες επιβλήθηκε Χρηματικό Πρόστιμο: 14 (5000, 500, 

1000, 5000, 10000, 4000, 3400, 5000, 3000, 2000, 3000, 2000, 14000, 2000) 

σύνολο 59900 ευρώ. 

 

 


