
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ENA XΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GDPR: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας είχαν επιζήμιες επιπτώσεις στα 

δικαιώματα ιδιωτικότητας. Όσο οι προσωπικές μας πληροφορίες ψηφιοποιούνται, 

τόσο αυξάνεται το αίσθημα ανησυχίας των πολιτών σχετικά με το ποια από τα  

δεδομένα τους συλλέγονται, ποιος τα συλλέγει, πού βρίσκονται, πώς και από ποιους 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟ 2018 

Το 2018 αποτέλεσε ένα έτος μετασχηματισμού όσον αφορά τη νομοθεσία περί 

απορρήτου. Τα δύο βασικά νομοθετικά πλαίσια, από τη μία του GDPR και από την 

άλλη του CLOUD ACT των ΗΠΑ άλλαξαν την αντίληψη των καταναλωτών για τα 

δεδομένα τους μια για πάντα. Οι εταιρείες και οργανισμοί, αλλά και οι δημόσιοι και 

ιδιωτικοί φορείς άρχισαν να αναρωτιούνται τι σήμαιναν όλες αυτές οι πληροφορίες  

για την καθημερινότητά τους και πόσο τελικά η μη συμμόρφωση στις απαιτήσεις 

του νόμου θα μπορούσε να επιφέρει κυρώσεις που θα έπλητταν ανεπανόρθωτα την 

φήμη και την οικονομία τους. 

Ο GDPR ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στα ζητήματα ιδιωτικότητας του περασμένου έτους έπαιξε 

αναμφίβολα ο  GDPR. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 

γνωστός σε όλους ως GDPR, τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και αποτελεί 

τη σημαντικότερη αλλαγή στη ρύθμιση της ιδιωτικής ζωής στα τελευταία 20 χρόνια. 

Ο νόμος αυτός ρυθμίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων  των πολιτών 

της ΕΕ. Προβλέπει ρυθμίσεις για την διαβίβαση αυτών των προσωπικών δεδομένων 

εκτός της ΕΕ, έχοντας ταυτόχρονα αναδιαμορφώσει πλήρως τις επιχειρηματικές 

πρακτικές για την ιδιωτική ζωή και για επιχειρήσεις των ΗΠΑ που προσφέρουν 

υπηρεσίες και προϊόντα σε Ευρωπαίους πολίτες.  

Οι μήνες που ακολούθησαν την εφαρμογή του χαρακτηρίζονται από πολυάριθμες 

προσπάθειες κατανόησης, προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να 

καθορίσουν τι ακριβώς απαιτείται στο πλαίσιο συμμόρφωσής τους με το νέο νόμο. 

Αυτό που διαπίστωσαν όλοι είναι ότι η συμμόρφωση είναι μία άσκηση μεγάλης 

εμβέλειας που πρέπει να παρακολουθείται και να επανεξετάζεται διαρκώς, με την 

προσθήκη νέων πολιτικών, πρωτοκόλλων και κύκλων εκπαιδεύσεων των 

εργαζόμενων. 

OI ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ  

Πριν την έναρξη  ισχύος του GDPR επικρατούσε μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τον 

τρόπο εφαρμογής των νέων νομοθετικών διατάξεων. Οι πρώτοι τρεις μήνες δεν 

ξεκαθάρισαν το τοπίο όπως πίστευαν οι περισσότεροι. Οι εταιρείες είχαν  πλήρη 

επίγνωση της ανάγκης συμμόρφωσης και υλοποίησαν πολλά μέτρα για την 

ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, καθορίζοντας παράλληλα τα 

επόμενα βήματα. Ξεκινώντας από την χαρτογράφηση των δεδομένων (data 



mapping), έγινε μια πρώτη καταγραφή  των στοιχείων που διαθέτουν οι εταιρείες, 

και πιο συγκεκριμένα κατεγράφη πού βρίσκονται, πώς συλλέγονται και πώς και πού 

αποθηκεύονται τα οποιουδήποτε είδους δεδομένα, ούτως ώστε να  αξιολογηθεί και 

να προσδιοριστεί επακριβώς αν πρόκειται πράγματι για πληροφορίες που αφορούν 

τον GDPR ή αυτές βρίσκονται εκτός του νομοθετικού αυτού πλαισίου. Μόνο μετά 

από το πρώτο αυτό βήμα είναι μια εταιρεία σε θέση να αρχίσει να εφαρμόζει την 

προστασία της ιδιωτικότητας από το σχεδιασμό (privacy by design).  

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι οι εταιρείες στο παρελθόν αγόραζαν 

λογισμικό και εφαρμογές χωρίς να ελέγχουν το πλαίσιο προστασίας απορρήτου, 

ενώ τώρα -με τον GDPR σε πλήρη ισχύ- οι εταιρείες θα πρέπει να σκεφτούν 

παραπάνω την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, ήδη 

πολύ πριν την έναρξη λειτουργίας τους.  

Αυτό που συνεχίζει όμως να απασχολεί το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων 

είναι αν θα πρέπει να συμμορφωθούν με τον GDPR σε παγκόσμια κλίμακα ή μόνο σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρ’ όλο που η πρώτη επιλογή φαίνεται ως η ασφαλέστερη 

απάντηση, τα μέτρα που επιβάλλει ο GDPR είναι αρκετά κοστοβόρα. Παράλληλα, ο 

GDPR επιβάλλει μια προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο και το ρίσκο, 

παρουσιάζοντας μία ευελιξία στο είδος των μέτρων που θα επιλέξει η κάθε 

επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική από άποψη τύπου και όγκου δεδομένων 

που συλλέγει, ενώ διαθέτει διαφορετικές διαδικασίες χειρισμού των αιτημάτων 

πρόσβασης των υποκειμένων των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται. Επιπλέον, οι 

περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμα στο στάδιο εξεύρεσης της σωστής και 

πιο κατάλληλης προσέγγισης με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία τους.   

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ  

Ο GDPR αποτελεί ένα αρκετά ολοκληρωμένο σύνολο νομοθετικών πράξεων και 

πολλοί αναρωτιούνται αν θα αποτελέσει το πρότυπο εφαρμογής και για τις ΗΠΑ. 

Προς το παρόν, ο GDPR έχει άμεση εφαρμογή μόνο σε επιχειρήσεις με έδρα σε χώρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν ευρωπαίους πολίτες ή 

παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες εντός της ΕΕ. Στις ΗΠΑ, η πιο σημαντική δράση 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τώρα είναι το California 

Consumer Privacy Act. Αυτός είναι ένας από τους πρώτους νόμους των ΗΠΑ για την 

προστασία των δεδομένων των καταναλωτών και παρέχει στα πρόσωπα στα οποία 

ανήκουν τα δεδομένα το δικαίωμα άρνησης πώλησης των δεδομένων τους σε άλλες 

εταιρείες.  

Το Οχάϊο και το Κολοράντο έχουν επίσης εγκρίνει νόμους που αφορούν τα 

περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων με νέους τρόπους. Παρ’ όλα 

αυτά, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μπορούμε να διαπιστώσουμε αν θα 

δημιουργηθεί στις ΗΠΑ ένα πρότυπο παρόμοιο με τον GDPR. Οι κάτοικοι των ΗΠΑ 

έχουν αρχίσει να διερωτώνται τον λόγο για τον οποίο δεν διαθέτουν τα ίδια 

δικαιώματα με τους κατοίκους της ΕΕ και επομένως η συζήτηση σχετικά με το αν οι 

ΗΠΑ χρειάζονται ενιαία νομοθεσία, όμοια το GDPR, εξελίσσεται γοργά. 



ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ GDPR ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BLOCKCHAIN 

O GDPR έρχεται σε σύγκρουση με τις τεχνολογίες Βlockchain που έχουν επίσης 

απασχολήσει έντονα το ενδιαφέρον στα ζητήματα ιδιωτικότητας του 2018. Οι 

τεχνολογίες Blockchain συνδέονται συνήθως με τo κρυπτονόμισμα και 

αναπόφευκτα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη νομοθεσία περί ιδιωτικότητας, εν 

μέρει λόγω της ιδιαίτερης ικανότητάς τους να διασφαλίζουν τα  δεδομένα. Αυτό 

όμως είναι και το βασικό χαρακτηριστικό που προκαλεί τη σύγκρουση με τις 

απαιτήσεις GDPR. Οι τεχνολογίες Blockchain είναι δημοφιλείς επειδή είναι 

αμετάβλητες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να τροποποιηθούν 

τα δεδομένα. Ο GDPR, από την άλλη μεριά, ορίζει ότι τα δεδομένα προκειμένου να 

μεταβληθούν ή να διαγραφούν θα πρέπει να αιτηθεί για αυτό το πρόσωπο που 

αποτελεί το υποκείμενο των δεδομένων. Λόγω του ότι οι κυρώσεις για τη μη 

συμμόρφωση με τον GDPR είναι πολύ αυστηρές, η εναρμόνιση των Βlockchain 

τεχνολογιών με τον GDPR αποτελεί προτεραιότητα για τη ρύθμιση της 

ιδιωτικότητας σε αυτό το επίπεδο. 



 

 



Ο ΝΟΜΟΣ CLOUD 

Στις 23 Μαρτίου 2018, το Κογκρέσο ψήφισε το νόμο CLOUD, με στόχο την επίλυση 

προβλημάτων πρόσβασης στα δεδομένα για σκοπούς επιβολής της νομοθεσίας των 

ΗΠΑ. Ο νόμος αυτός τροποποιεί την προηγούμενη νομοθεσία και παρέχει νέες 

δυνατότητες πρόσβασης στα δεδομένα που υφίστανται εκτός των ΗΠΑ για την 

εκπλήρωση της εκτέλεσης της νομοθεσίας των ΗΠΑ.  Οι εκτεταμένες επιπτώσεις του 

νόμου CLOUD παραμένουν εμφανείς και αναμένεται να αυξηθούν έντονα το 2019. 

TI MAΣ ΕΜΑΘΕ ΤΟ 2018 ΓΙΑ ΤΟΝ GDPR 

Ο GDPR δεν είναι μια άσκηση tick-box!  

Ούτε θα μπορούσε να υπάρχει μία check list συμμόρφωσης! Αντίθετα, αυτό το 

ολοκληρωμένο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο επιβάλλει στις επιχειρήσεις σύνθετα 

καθήκοντα, καθήκοντα που συνεχώς θα αναπτύσσονται και θα αλλάζουν όσο η 

κάθε χώρα θεσπίζει το δικό της εθνικό νόμο για την εξειδικευμένη εφαρμογή του  

GDPR. Με άλλα λόγια, η συμμόρφωση με τον GDPR είναι ένα έργο συνεχές και σε 

εξέλιξη.  

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η συμμόρφωση με τον GDPR δεν μπορεί να 

περιοριστεί σε μία checklist είναι ότι εστιάζει στο αποτέλεσμα και όχι στον τρόπο 

εφαρμογής. Αναφέρεται σε κώδικες δεοντολογίας, μηχανισμούς πιστοποίησης και 

επαρκείς διαβεβαιώσεις ευρείας αναγνωρισιμότητας και όχι σε ειδικούς κανόνες και 

συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής προστασίας, απαιτώντας παράλλλα από τους 

οργανισμούς να λάβουν "κατάλληλα" μέτρα για την προστασία της ιδιωτικότητας. 

Αυτά μπορεί να ποικίλλουν από επιχείρηση σε επιχείρηση, ανάλογα με τον τρόπο 

διαχείρισης και επεξεργασίας των δεδομένων από την επιχείρηση, τους πόρους που 

έχει στη διάθεσή της και πληθώρα άλλων κριτηρίων.  

TΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Βασική αρχή συμμόρφωσης με τον GDPR είναι αυτή της ελαχιστοποίησης των 

δεδομένων. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί οφείλουν να ερευνήσουν και να 

εντοπίσουν τα δεδομένα που διαθέτουν, παρατηρώντας ποια από αυτά είναι 

απαραίτητο βάσει νόμου να διατηρούν. Για παράδειγμα, δεδομένα που δεν δύναται 

να χρησιμοποιηθούν για δικαστική διαμάχη ή για την ικανοποίηση δικαστικών 

αξιώσεων ή γενικά δεδομένα για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησης 

βάσει κανονιστικής υποχρέωσης ή εθνικής νομοθετικής διάταξης, θα πρέπει να 

διαγράφονται άμεσα. Η κατοχή λιγότερων δεδομένων είναι αναμφισβήτητα 

προσφορότερη για μια επιχείρηση, δεδομένου ότι όσο περισσότερα στοιχεία 

διαθέτει, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης απέναντι 

στα υποκείμενα αυτών των δεδομένων.  

Ο GDPR έχει τεράστιο εύρος εφαρμογής. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να 

επανεξετάζουν συνεχώς τις τρέχουσες πρακτικές και πολιτικές τους και να 



βεβαιώνονται ότι είναι εναρμονισμένες με τις αρχές και τους νόμους για την 

ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. 

 

ΤΟΠ 10 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GDPR 

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

2. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ Π.Δ. 

3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 

4. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ LOG FILES ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 

6. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

8. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ (Π.Χ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ) 

9. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

 

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ GDPR ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  

Μερικές από τις μεγαλύτερες ανησυχίες που χαρακτηρίζουν τον GDPR είναι  

✓ τα τεράστια πρόστιμα που επιβάλλει για μη συμμόρφωση, και  

✓ η δυνατότητα προσφυγής σε πολιτικά δικαστήρια από ιδιώτες για την 

ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους.  

Ήδη έχουν υποβληθεί πολλές καταγγελίες κυρίως ενώπιον της Αρχής Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, κυρίως με σκοπό τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών 

για την επιβολή προστίμων. Το πεδίο εφαρμογής ωστόσο του νόμου στα πολιτικά 

δικαστήρια βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.   

Οι ομαδικές προσφυγές στα δικαστήρια δεν προβλέπονται στην ΕΕ όπως στις ΗΠΑ 

και επομένως η ιδέα δράσης σε συλλογικό επίπεδο για αξιώσεις ικανοποίησης στο 

πλαίσιο του GDPR δυσχεραίνεται. Σχεδόν λίγες ώρες μετά την έναρξη ισχύος του 

GDPR, υποβλήθηκαν τέσσερις μεγάλες καταγγελίες από τον ακτιβιστή Max Schrems 

εναντίον μεγάλων εταιριών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως η Facebook, η 



Google και το Instagram, με την αιτιολογία ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν είχαν τη 

δυνατότητα να παρέχουν τη ρητή τους συγκατάθεση για τη χρήση των 

προσωπικών τους δεδομένων. Εκ των υστέρων σημειώθηκε μία σημαντική ανοδική 

τάση σε καταγγελίες που υποβλήθηκαν στις αρχές προστασίας των κρατών μελών 

της ΕΕ. Ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών σημειώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο 

γεγονός που αποδεικνύει ότι τα φυσικά πρόσωπα είναι γνώστες των δικαιωμάτων 

τους και έσπευσαν να λάβουν μόνοι τους μέτρα, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Προστασίας Δεδομένων ισχυρίζεται ότι έχουν κατατεθεί περισσότερες από 42.230 

καταγγελίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.  



 

Ωστόσο, ενώ οι περιπτώσεις και οι αποφάσεις ήταν ενδιαφέρουσες, οι επιχειρήσεις 

εξακολουθούν να περιμένουν συγκεκριμένους κανόνες και περιπτωσιολογία σχετικά 

με τον τρόπο εφαρμογής  του νόμου. Μόλις συμβεί αυτό, θα έχει σίγουρα 



διαμορφωθεί μία πληρέστερη εικόνα του επιπέδου ασφάλειας που κρίνεται σκόπιμο 

να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις. Προς το παρόν, είναι προτιμότερο να λάβουν όλα 

τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους και σε εφαρμογή της 

αρχής της αναλογικότητας και να προσπαθήσουν να συμμορφωθούν, πάντοτε με 

βάση την καλή πίστη.  

 

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ E-PRIVACY REGULATION 

Ο Κανονισμός e-privacy για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα αντικαταστήσει την οδηγία του 2002 για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες η οποία εφαρμόστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2003. Το 

γεγονός ότι πρόκειται για Κανονισμό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι θα είναι άμεσα 

εκτελεστός στο σύνολό του στα Κράτη μέλη της ΕΕ, σε αντίθεση με μια οδηγία, η 

οποία επιτρέπει στα κράτη να εισαγάγουν τις δικές τους ρυθμίσεις, υπό τον όρο ότι 

συμφωνούν με το πνεύμα της αρχικής οδηγίας.  

Ο GDPR επικεντρώνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ ο 

Κανονισμός e-privacy περιλαμβάνει την προστασία της ιδιωτικότητας στον τομέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών τόσο για τα άτομα όσο και για τις επιχειρήσεις. Η 

διάκριση είναι σημαντική για τον καθορισμό του  πεδίου εφαρμογής του κανονισμού 

και για τα είδη υπηρεσιών στις οποίες εφαρμόζεται. Δεδομένης της στενής σχέσης 

μεταξύ των δύο, αρχικός στόχος ήταν ο e-privacy να τεθεί σε ισχύ την ίδια ημέρα με 

τον GDPR, δηλαδή στις 25 Μαΐου 2018. Ωστόσο, το σχέδιο νόμου δημοσιεύθηκε πολύ 

αργά (τον Ιανουάριο του 2017) για να τεθεί εγκαίρως σε λειτουργία και αναμένεται 

να ψηφιστεί φέτος το 2019.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο e-privacy θα είναι “lex specialis” του GDPR. Με άλλα λόγια, 

θα ρυθμίζει συγκεκριμένα θέματα και θα καθορίζει συγκεκριμένους κανόνες γύρω 

από αυτά υπό το πρίσμα του GDPR. Στην ουσία, όταν τεθεί σε εφαρμογή ο e-privacy, 

ο GDPR θα συνεχίσει να εφαρμόζεται σε ευρύτερους τομείς προστασίας δεδομένων, 

τους οποίους δεν καλύπτει ο e-privacy με ειδικότερες διατάξεις.  

Ο κανονισμός e-privacy ορίζει ότι «τα δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει 

να ορίζονται με επαρκώς ευρύ και τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο ώστε να 

συμπεριλαμβάνουν κάθε πληροφορία σχετικά με το περιεχόμενο που μεταδίδεται ή 

ανταλλάσσεται ... και τις πληροφορίες σχετικά με τον τελικό χρήστη υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που έχουν υποστεί επεξεργασία για τους σκοπούς της 

μετάδοσης, της διανομής ή της ενεργοποίησης της ανταλλαγής περιεχομένου 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών · συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για τον 

εντοπισμό και τον προσδιορισμό της πηγής και του προορισμού μιας επικοινωνίας, 

της γεωγραφικής θέσης και της ημερομηνίας, της ώρας, της διάρκειας και του τύπου 

της επικοινωνίας». Οι επικοινωνίες προστατεύονται ανεξάρτητα από το εάν τα 

δεδομένα μεταδίδονται με καλώδιο, ραδιόφωνο, οπτικές ή ηλεκτρομαγνητικές 

μεθόδους. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα επικοινωνίας που αποστέλλονται μέσω 



δορυφόρων, καλωδίων, σταθερών δικτύων και καλωδιακών συστημάτων 

ηλεκτρικού ρεύματος εμπίπτουν στον e-privacy. 

Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει πάντα να παραμένουν εμπιστευτικά και απαγορεύεται 

κάθε παρέμβαση στην επικοινωνία αυτών των δεδομένων, είτε άμεσα από έναν 

άνθρωπο είτε μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, χωρίς τη συγκατάθεση του 

χρήστη. Παρεμβολές σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή 

κατά τη μεταφορά αυτών των δεδομένων ή μεταδεδομένων, συμπεριλαμβανομένης 

της μετάδοσης και του προορισμού τους. Για παράδειγμα, η ακρόαση κλήσεων, η 

σάρωση ηλεκτρονικών μηνυμάτων, η παρακολούθηση ιστοτόπων που 

επισκέπτονται και η παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ χρηστών 

συνιστούν παραβίαση του κανονισμού.  

Σήμερα, οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ή εφαρμογές όπως 

το Skype, το WhatsApp, το Facebook Messenger ή ακόμα και υπηρεσίες Internet TV. 

Η οδηγία σκοπεύει να φέρει αυτές τις υπηρεσίες στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού e-privacy ώστε να διασφαλιστεί ότι δεσμεύονται από την ίδια 

εμπιστευτικότητα των κανόνων επικοινωνίας με τους παραδοσιακούς παρόχους 

τηλεπικοινωνιών. Θα υπάρχουν έλεγχοι απορρήτου για το περιεχόμενο 

επικοινωνίας, καθώς και για τα "μεταδεδομένα" που σχετίζονται με αυτές, όπως η 

ώρα μιας κλήσης ή η τοποθεσία από την οποία πραγματοποιείται η κλήση, ενώ 

παράλληλα ο νέος κανονισμός θα απαιτεί την ανωνυμοποίηση ή διαγραφή 

μεταδεδομένων στην περίπτωση κατά την οποία οι χρήστες δεν παράσχουν τη 

συγκατάθεσή τους για την αποθήκευση τους. 

Το σχέδιο κανονισμού αναφέρει: "Προς το παρόν, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για 

cookies ορίζονται στα περισσότερα τρέχοντα προγράμματα περιήγησης για την 

αποδοχή όλων των cookies. Επομένως, οι πάροχοι λογισμικού που επιτρέπουν την 

ανάκτηση και παρουσίαση πληροφοριών στο διαδίκτυο πρέπει να έχουν την 

υποχρέωση να ρυθμίζουν το λογισμικό έτσι ώστε να προσφέρει την επιλογή να 

αποτρέψει τρίτα μέρη να αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τον τερματικό 

εξοπλισμό · αυτό συχνά παρουσιάζεται ως «απόρριψη cookies τρίτου μέρους». Ο 

νέος κανονισμός έχει ως στόχο να διευκολύνει τις ρυθμίσεις του προγράμματος 

περιήγησης να επιτρέπουν τη γενική αποδοχή ή την άρνηση εντοπισμού cookies και 

άλλων αναγνωριστικών και θα διευκρινίζει ότι δεν απαιτείται συγκατάθεση για 

cookies που δεν παρεμποδίζουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και έχουν ως 

στόχο μόνο τη βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας (π.χ ιστορικό καλαθιού 

αγορών) ή cookies που χρησιμοποιούνται από έναν ιστότοπο για να μετράνε τους 

επισκέπτες. Οι εταιρείες θα υποχρεωθούν στο πλαίσιο αυτό να εξασφαλίσουν στους 

χρήστες τη δυνατότητα να ορίζουν πολιτικές cookies υψηλότερου επιπέδου, όπως 

για παράδειγμα με την συμπλήρωση ενός πεδίου "ποτέ δεν αποδεχόμαστε τα 

cookies", καθώς πολιτικές  χαμηλότερου επιπέδου, με την συμπλήρωση πεδίων για 

την "απορρίψη cookies τρίτων", οι οποίες θα προβάλλονται σε μορφή που είναι 

σαφώς ορατή και κατανοητή.  



Απαιτείται επιπλέον σαφής, θετική ενέργεια από τον χρήστη, η οποία θα πρέπει να 

προσφέρεται στους χρήστες στο σημείο εγκατάστασης ενός νέου λογισμικού στον 

υπολογιστή τους. Είναι σημαντικό οι χρήστες που έχουν προηγουμένως παράσχει 

τη συγκατάθεσή τους να έχουν τη δυνατότητα να την αποσύρουν εύκολα σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία.  

Τα πρόστιμα που προβλέπει ο κανονισμός e-privacy είναι του ίδιου μεγέθους με τον  

GDPR και κυμαίνονται από € 10.000.000 ή 2% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου 

εργασιών για ορισμένες παραβιάσεις και έως € 20.000.000 ή 4% του παγκόσμιου 

ετήσιου κύκλου εργασιών για κάποιες άλλες παραβιάσεις – όποιο από τα δύο ποσά 

είναι υψηλότερο σε κάθε περίπτωση. 



 



ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο  GDPR απαιτεί από τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να παρέχουν ένα 

επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. 

Ελλείψει απόφασης επάρκειας που εκδίδεται από την Επιτροπή, οι διαβιβάσεις 

επιτρέπονται είτε για τον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε για τον εκτελούντα εφόσον 

παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά 

δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων. Οι 

κατάλληλες εγγυήσεις  μπορούν να προβλέπονται χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια 

της εποπτικής αρχής μέσω για παράδειγμα δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (BCRs), 

ή τυποποιημένων ρητρών προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εγκεκριμένου 

κώδικα δεοντολογίας ή μηχανισμού πιστοποίησης. Ωστόσο, οι συμβατικές ρήτρες 

είναι η περισσότερο δημοφιλής μέθοδος καθώς φαίνεται πιο εύκολο για τις 

επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν εξωτερικούς συνεργάτες που αναλαμβάνουν τη 

σύνταξη των συμβάσεων με τρόπο που να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τον 

Κανονισμό.  

ΕΣΤΙΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Όταν πρόκειται για τη συμμόρφωση με τον GDPR, κάθε τμήμα ή υπάλληλος σε μια 

επιχείρηση που ασχολείται με επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να 

εκπαιδεύεται κατάλληλα σχετικά με το GDPR  μέσω εκπαιδευτικών συναντήσεων και 

σεμιναρίων και παροχές πόρων πληροφόρησης και επιμόρφωσης σε συνεχή και 

αδιάλειπτη βάση, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της τεχνολογίας και 

της νομοθεσίας.  

ΕΣΤΙΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

Μία από τις πιο περίπλοκες ζώνες του GDPR αποτελεί η διαδικασία αντιμετώπισης 

περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ιδίως λόγω του σύντομου 

χρονικού πλαισίου που ορίζεται στην νομοθεσία, θέτοντας ως κανόνα κοινοποίησης 

του περιστατικού από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων το διάστημα των 72 ωρών. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, 

η επιχείρηση θα εξακολουθήσει να προσπαθεί να καταλάβει το πεδίο και την έκταση 

της παραβίασης των δεδομένων αλλά και να ανταποκριθεί κατάλληλα κατά τη 

διάρκεια των πρώτων 72 ωρών. Δεδομένης της ταχείας αντίδρασης που απαιτείται, 

το βέλτιστο για μία επιχείρηση είναι να βρίσκεται σε προηγούμενη συνεχή 

επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σίγουρα να έχει 

ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που θα λειτουργεί και ως 

δίαυλος επικοινωνίας με την αρμόδια αυτή Αρχή. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει 

διεξαχθεί μία άσκηση περιστατικού παραβίασης σε υποθετικό επίπεδο, με στόχο την 

ομαλή αντιμετώπιση μιας πραγματικής παραβίασης που ενδεχομένως να προκύψει. 



ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 

Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του GDPR αυτό που όλοι αναρωτιούνται είναι… 

«Πότε θα εκδοθεί το.. ΠΡΟΣΤΙΜΟ;»  

Η Helen Dixon, επικεφαλής της ιρλανδικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων λόγω του 

ότι στο Δουβλίνο δραστηριοποιείται ένας τεράστιος αριθμός επιχειρήσεων 

τεχνολογίας και πληροφορικής, ισχυρίζεται ότι ναι μεν το γραφείο της είναι η 

«εξουσία του διαδικτύου», ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων δεν έχει αναλάβει μόνο την εφαρμογή της νομοθεσίας 

όσον αφορά την επιβολή προστίμων, αλλά έχει αναλάβει και διαχειριστεί πλήθος 

καταγγελιών και παραπόνων, τα οποία έχουν φτάσει τα 6.000.  

Όσον αφορά τα πρόστιμα, η Dixon διατείνεται ότι παρ’ όλη την πολυπλοκότητα που 

τα περιβάλλει, αναμένει ένα προσχέδιο αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

αυτό το καλοκαίρι. Ισχυρίζεται ότι είναι μια διαδικασία που δεν συμβαίνει εν μία 

νυκτί, καθώς οι έρευνες θα πρέπει να ακολουθούν νομότυπες και διαφανείς 

διαδικασίες. Η εφαρμογή του νόμου έρχεται αλλά σίγουρα…παίρνει χρόνο. 

Αντίστοιχα, η επικεφαλής της αγγλικής αρχής Elizabeth Denham, ισχυρίζεται ότι  αν 

και επίκεντρο των ερευνών της αποτελούσε η απευθείας εμπορική προώθηση και 

τα περιστατικά ασφαλείας, πρόκειται να εστιάσει στο ζήτημα της αρχής της 

νομιμότητας της επεξεργασίας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, το θέμα της 

νομιμότητας ήταν στο  επίκεντρο του γραφείου της σε περιστατικά κατά του 

Facebook  και της  Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας για περιπτώσεις αθέμιτης επεξεργασίας 

και παραβίαση διαφάνειας. Αυτήν την περίοδο εξετάζει προσεκτικότερα τη 

βιομηχανία των διαφημίσεων, εξετάζοντας συγκεκριμένα τη διαφάνεια καθώς και 

τη νομική βάση της συγκατάθεσης. Τόνισε δε ότι γνωρίζει ότι ο κόσμος περιμένει 

ακόμα περισσότερα πρόστιμα, πράγμα που είναι πρόθυμη να υλοποιήσει.  

"Θέλουν να δουν από τις ρυθμιστικές αρχές κυρώσεις και πρόστιμα σε πραγματικές 

περιπτώσεις που ερμηνεύουν το νόμο και μπορώ να σας πω ότι ο ICO θα προσθέσει 

αυτή τη δυναμική αυτή την άνοιξη με μερικές πολύ μεγάλες υποθέσεις που 

βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας. Είναι για μας σημαντικό να εφαρμόσουμε 

το νόμο σθεναρά σε περίπτωση που έγινε λανθασμένη χρήση δεδομένων. " 

Ανέφερε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων προτίθεται να πράξει το σωστό και αν 

οι νομοθέτες δεν εφαρμόσουν το νόμο, αυτό θα σημαίνει ότι οι παράνομες 

πρακτικές των υπόλοιπων επιχειρήσεων θα επωφελούνται από αυτό. Επομένως 

είναι πολύ σημαντικό να κινηθούν άμεσα.  

Η Dixon δήλωσε ότι το γραφείο της επικεντρώνεται στο άρθρο 38 του GDPR, στα 

καθήκοντα δηλαδή του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και στην εμπλοκή του 

στη διαμόρφωση αποφάσεων σε εύθετο χρόνο.  

«Ακούμε από τους ίδιους τους οργανισμούς και τους DPO ότι υπάρχουν κάποιες 

ανησυχίες για το ποια είναι η θέση του DPO, πώς μπορεί να ενσωματωθεί στις 

λειτουργίες της επιχείρησης και ποιοι είναι οι ρόλοι του». 



Η Εlizabeth Denham  δήλωσε επιπλέον ότι εξετάζουν την ετοιμότητα των 

οργανισμών ως προς την απαίτηση κοινοποίησης παραβίασης στο πλαίσιο του 

GDPR. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ICO έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα στις δοκιμές για 

την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου και την εξαγωγή δεδομένων από κινητά 

τηλέφωνα. Στο ερώτημα: «Τι θα συμβεί με τον Brexit;»  απαντά: «Κανείς δεν ξέρει»,  

και ότι «αυτό που ξέρω είναι ότι το γραφείο μου και το προσωπικό μου είμαστε όσο 

μπορούμε πιο προετοιμασμένοι και έχουμε προετοιμάσει τη χώρα για διάφορα 

σενάρια». Σίγουρα δυσκολία θα αντιμετωπίσουν επιχειρήσεις που διαπράττουν 

διασυνοριακές παραβιάσεις, αφού στην περίπτωση του Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο 

θα θεωρείται τρίτη χώρα και επομένως ενδέχεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν 

δύο διαφορετικές κυρώσεις για την ίδια διασυνοριακή παράβαση. Η 31η Οκτωβρίου 

2019 έχει οριστεί ως η νέα ημερομηνία Brexit. 

 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

GDPR 

Είναι βέβαιο ότι η νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής θα συνεχίσει να 

επεκτείνεται το 2019, απαιτώντας εξειδίκευση από δικηγόρους και επαγγελματίες 

πληροφοριακών και τεχνολογικών συστημάτων. Οι νέες εξελίξεις απαιτούν γνώστες 

με νομικό πνεύμα και παράλληλα εκτενή τεχνολογική πείρα, με στόχο να 

εξυπηρετούνται κατάλληλα τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν ταχεία και 

αποτελεσματική προστασία της ιδιωτικότητας τους. 

 


