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• Ενημέρωση / Υπενθύμιση των Δημόσιων Αρχών σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχουν κατά
την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας,
είτε ως εκτελούντες την επεξεργασία

• Ανάλυση διαπιστώσεων και ευρημάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της Εποπτικής
Αρχής, ειδικότερα από τη διενέργεια ελέγχων, που αφορούν στην επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις Δημόσιες Αρχές

• Παρουσίαση κύριων ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν από τις Δημόσιες Αρχές για
συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και τον εθνικό Νόμο Ν. 125(Ι)/2018, με απώτερο σκοπό την
προαγωγή και απόδειξη της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας

Σκοπός της Συνάντησης
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• Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων)

• Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του
2018, Ν. 125(Ι)/2018

Ισχύον Νομοθετικό και Εποπτικό Πλαίσιο
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• Ενημέρωση υποκειμένων των δεδομένων, άσκηση και ικανοποίηση δικαιωμάτων (Άρθρα
12-22 ΓΚΠΔ)

• Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων (Άρθρα 24, 25 και 32 ΓΚΠΔ)
• Διενέργεια συμβάσεων στις περιπτώσεις ανάθεσης επεξεργασίας σε εκτελούντες την

επεξεργασία (Άρθρο 28 ΓΚΠΔ)
• Τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας (Άρθρο 30 ΓΚΠΔ)
• Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 33 ΓΚΠΔ)
• Διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου και προηγούμενη διαβούλευση όταν η επεξεργασία

προκαλεί υψηλό κίνδυνο ελλείψει μέτρων μετριασμού του κινδύνου (Άρθρο 35 ΓΚΠΔ)
• Προηγούμενη διαβούλευση πριν τη θέσπιση νομοθετικών ή κανονιστικών μέτρων ή

διακρατικών συμφωνιών (Άρθρο 36 ΓΚΠΔ και Άρθρο 13 Ν. 125(Ι)/2018)
• Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Άρθρο 37 ΓΚΠΔ)
• Διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου και προηγούμενη διαβούλευση για τον συνδυασμό

συστημάτων αρχειοθέτησης (Άρθρο 10 Ν. 125(Ι)/2018)

Κυριότερες Υποχρεώσεις Δημοσίων Αρχών
για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
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Έλεγχος συμμόρφωσης μέσω:
• Διερεύνησης παραπόνων υποκειμένων των δεδομένων εναντίον Δημοσίων Αρχών

• Μελέτης και αξιολόγησης στοιχείων Δημοσίων Αρχών που υποβάλλονται με:
• Γνωστοποιήσεις παραβίασης δεδομένων
• Εκτιμήσεις αντικτύπου και προηγούμενη διαβούλευση για επεξεργασίες που προκαλούν

υψηλό κίνδυνο ελλείψει μέτρων μετριασμού του κινδύνου
• Εκτιμήσεις αντικτύπου και προηγούμενη διαβούλευση για τον συνδυασμό συστημάτων

αρχειοθέτησης
• Προηγούμενη διαβούλευση πριν τη θέσπιση νομοθετικών ή κανονιστικών μέτρων ή

διακρατικών συμφωνιών

• Διεξαγωγής ερευνών με τη μορφή ελέγχων

Έλεγχος συμμόρφωσης των Δημοσίων Αρχών
με τον ΓΚΠΔ και τον Ν. 125(Ι)/2018
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Παράπονα υποκειμένων των δεδομένων εναντίον Δημοσίων Αρχών 
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Έλεγχος Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα:
• Έλεγχοι μέσω ερωτηματολογίου: 108 (2019)
• Επιτόπιοι έλεγχοι: 11 (2021 - 2022)

Στόχοι:
• Αποτύπωση της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και τον Ν. 125(Ι)/2018
• Καταγραφή παραλείψεων και/ή κενών
• Εντοπισμός διαδικασιών και πράξεων επεξεργασίας που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
• Καθορισμός περαιτέρω στρατηγικής για καλλιέργεια κουλτούρας και ορθής νοοτροπίας ως 

προς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διεξαγωγή ερευνών με τη μορφή ελέγχων για διαπίστωση της 
συμμόρφωσης των Δημοσίων Αρχών με τον ΓΚΠΔ και τον Ν. 125(Ι)/2018
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Ενημέρωση υποκειμένων των δεδομένων, άσκηση και ικανοποίηση δικαιωμάτων
(Άρθρα 12-22 ΓΚΠΔ)
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Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων (Άρθρα 24, 25 και 32 ΓΚΠΔ)
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Διενέργεια συμβάσεων στις περιπτώσεις ανάθεσης επεξεργασίας σε εκτελούντες
την επεξεργασία (Άρθρο 28 ΓΚΠΔ)
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Τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας (Άρθρο 30 ΓΚΠΔ)
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Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Άρθρο 37 ΓΚΠΔ)
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Αποφάσεις που αφορούν στις Δημόσιες Αρχές

16

Μη εφαρμογή κατάλληλων
τεχνικών και οργανωτικών 

μέτρων 

Μη ορθή και πλήρης ενημέρωση
και μη ικανοποίηση δικαιωμάτων
των υποκειμένων των δεδομένων

Μη νόμιμη επεξεργασία

Παραβιάσεις Δημοσίων Αρχών 
βάσει της συχνότητας

2018 - 2021 
Αποφάσεις: 27

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων: 24
Επιβολή κύρωσης προστίμου: 5 (€65 000)



Γενικά Συμπεράσματα - Απαιτούμενες Ενέργειες

Γενικά Συμπεράσματα Απαιτούμενες Ενέργειες

Ανεπαρκής κουλτούρα και νοοτροπία ως
προς την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα

Κατανόηση της σημασίας της προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω
της εκπαίδευσης του προσωπικού το οποίο
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα. Εποπτεία της απόδοσης από τη
Δημόσια Αρχή

Έλλειψη πολιτικών που αφορούν στην
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα των πολιτών και του προσωπικού
της Δημόσιας Αρχής. Ελλείψεις, κενά και μη
τήρηση των πολιτικών, όπου αυτές
υπάρχουν

Κατάρτιση και τήρηση πολιτικών που
αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών και του
προσωπικού της Δημόσιας Αρχής
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Γενικά Συμπεράσματα Απαιτούμενες Ενέργειες

Έλλειψη διαδικασιών που αφορούν στον
τρόπο χειρισμού ζητημάτων σχετικών με την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Ελλείψεις, κενά και μη τήρηση
των διαδικασιών, όπου αυτές υπάρχουν

Κατάρτιση και τήρηση διαδικασιών που
αφορούν στον τρόπο χειρισμού ζητημάτων
σχετικών με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα

Ελλιπή μέτρα ασφαλείας (τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα)

Κατάρτιση και τήρηση πολιτικής ασφαλείας,
η οποία να περιλαμβάνει τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα ασφαλείας

Ανάθεση επεξεργασίας χωρίς την
απαιτούμενη διενέργεια της αντίστοιχης
σύμβασης ανάθεσης με εκτελούντες την
επεξεργασία

Διενέργεια συμβάσεων ανάθεσης με
εκτελούντες την επεξεργασία και έλεγχος
της εφαρμογής τους
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Γενικά Συμπεράσματα Απαιτούμενες Ενέργειες

Έλλειψη γνώσης όλων των επεξεργασιών και
δραστηριοτήτων που διενεργούνται, χωρίς
την απαιτούμενη ορθή καταγραφή τους στο
αρχείο δραστηριοτήτων

Καταγραφή όλων των επεξεργασιών που
διενεργούνται από τη Δημόσια Αρχή στο
αρχείο δραστηριοτήτων

Ανεπαρκής συμμετοχή του Υπεύθυνου
Προστασίας Δεδομένων σε όλα τα ζητήματα
τα οποία σχετίζονται με την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μη
παροχή απαιτούμενων πόρων για άσκηση
των καθηκόντων του

Εκπαίδευση του Υπεύθυνου Προστασίας
Δεδομένων και ενεργή συμμετοχή του σε
όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την
προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, με παροχή των απαραίτητων
πόρων για άσκηση των καθηκόντων του και
διατήρηση της εμπειρογνωμοσύνης του
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Ευχαριστώ!


