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O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων  

ή General Data Protection Regulation (GDPR)  

είναι ο  Κανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

για την προστασία των φυσικών προσώπων  

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων  

προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ και στην Ελλάδα 

από τις 25 Μαΐου 2018 και θέτει  

αυστηρές προϋποθέσεις για τη συλλογή,  

καταχώρηση, αποθήκευση, επεξεργασία 

και προστασία των προσωπικών δεδομένων   

των φυσικών προσώπων με τα οποία  

αλληλοεπιδρά κάθε οργανισμός (π.χ. υπάλληλοι,  

πελάτες / εξυπηρετούμενοι κλπ.)  

 



Ποιους αφορά 
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Τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και 

τις κρατικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα 

ΝΠΔΔ που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων 

πελατών / εξυπηρετούμενων, συνεργατών ή άλλων 

φυσικών προσώπων.  

 

Ως εκ τούτου, o Κανονισμός αφορά πρακτικά όλους 

τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, 

ανεξαρτήτως μεγέθους ή τομέα 

δραστηριοποίησης, εφόσον τα δεδομένα  

που τηρούν αφορούν Ευρωπαίους πολίτες. 

Προσωπικά δεδομένα  
(ενδεικτικά) 

Ονοματεπώνυμο 
Διεύθυνση κατοικίας 
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
Αριθμός ταυτότητας 
Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης 
Αριθμός τηλεφώνου 
Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP 
address)  

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 
(ενδεικτικά) 

Δεδομένα υγείας  
Φυλετική ή εθνική προέλευση 
Πολιτικά φρονήματα 
Θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις 
Σεξουαλικός προσανατολισμός 



Υποχρεώσεις 
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Εμπλοκή του προσωπικού 

• Εκπαίδευση στις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας και προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων 

• Έλεγχος και ενημέρωση για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές 
προστασίας δεδομένων 

• Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, όπου απαιτείται 
 

Μέτρα και πολιτικές 

• Λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας 
για την προστασία  των προσωπικών 
δεδομένων  

• Λήψη συγκατάθεσης για τη συλλογή 
και την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων 

• Τήρηση αρχείων που θα παρέχουν 
αναλυτικές πληροφορίες                          
για τις δραστηριότητες        
επεξεργασίας δεδομένων 

• Σύναψη και διαχείριση συμβάσεων        
με προμηθευτές που συμμορφώνονται 
με τον Κανονισμό 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

Θεσμοθέτηση διαδικασιών 

• Παροχή σαφούς γνωστοποίησης για τη συλλογή δεδομένων 
• Περιγραφή του λόγου και των περιπτώσεων επεξεργασίας    

των προσωπικών δεδομένων 
• Καθορισμός πολιτικών διατήρησης  και διαγραφής δεδομένων 
• Σαφείς ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών 

δεδομένων  
• Ρητή και έγγραφη συγκατάθεση επεξεργασίας για δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 



Απαιτήσεις 
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Δικαιώματα των φυσικών προσώπων  

• Ενημέρωση για τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα 
• Απόκτηση πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα 
• Διόρθωση προσωπικών δεδομένων 
• Εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων 
• Διαγραφή προσωπικών δεδομένων 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ 

Μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων  
(ενδεικτικά) 

• Ψευδονυμοποίηση προσωπικών δεδομένων 

• Κρυπτογράφηση προσωπικών δεδομένων 

• Εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας,                               
της ακεραιότητας και της ανθεκτικότητας                           
των συστημάτων πληροφορικής 

• Τακτικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας                  
των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται                  
για την προστασία των δεδομένων 

• Τακτική επανεξέταση της ανάγκης περαιτέρω 
τήρησης των δεδομένων 



Κυρώσεις 
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 Ο Κανονισμός προβλέπει  διοικητικά πρόστιμα έως 20 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις ή δημόσιους φορείς                   
που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του (π.χ.  σε περιπτώσεις παραβίασης των προσωπικών 
δεδομένων, άρνησης πρόσβασης των προσώπων στα δεδομένα τους, μη εξουσιοδοτημένη διεθνή μεταφορά 
προσωπικών δεδομένων, μη εφαρμογή των απαραίτητων  διαδικασιών που προβλέπει ο Κανονισμός κλπ.) 

 

 Το σχέδιο νόμου με θέμα «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679» επιπρόσθετα θεσπίζει: 

- Την ποινική ευθύνη όσων παρεμβαίνουν κακόβουλα σε αρχείο προσωπικών δεδομένων, προβλέποντας ποινές που φθάνουν            
σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή έως 300.000€ 

- Τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής / αγωγής κατά του υπευθύνου ή/και του εκτελούντος την επεξεργασία, από όσους 
θεωρούν ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά τους μέσω της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους 
αφορούν 

- Την αποζημίωση προσώπων που υφίστανται υλική ζημία ή ηθική βλάβη εξαιτίας αθέμιτης επεξεργασίας ή οποιασδήποτε 
άλλης πράξης που παραβιάζει τις διατάξεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

- Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) τιμωρείται για συγκεκριμένες παραβάσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 10.000 έως 100.000 ευρώ 



Ενέργειες  
για τη συμμόρφωση 
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Ενημέρωση 
Διοίκησης 

και 
στελεχών 

Αξιολόγηση 
σημερινού 
επιπέδου 

συμμόρφω-
σης 

Σχεδιασμός 
ενεργειών 

συμμόρφω-
σης 

Εκπαίδευση 
στελεχών 

και 
προσωπι-

κού 

Υλοποίηση 
ενεργειών 

συμμόρφω-
σης 

Παρακο-
λούθηση / 

Λειτουργίες 
DPO 
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ GDPR 
 

Βασικές υπηρεσίες 

Φάση 1 - Προετοιμασία  
Συνεργασία με Στελέχη του οργανισμού με θέση ευθύνης  
  
Στόχοι:  
• Παρουσίαση των στόχων, των φάσεων και του χρονοδιαγράμματος 

της συνεργασίας  
• Συλλογή υλικού σχετικού με τη διάρθρωση και τη στελέχωση του 

οργανισμού  
• Σύντομη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο 

δραστηριοτήτων και ρόλων σε σχέση με τήρηση και επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων μέσω επιμέρους ατομικών συνεντεύξεων  

  
Αποτελέσματα:  
Αναλυτικό πρόγραμμα και περιεχόμενο εκπαίδευσης, προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες του οργανισμού  
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Βασικές υπηρεσίες 

Φάση 2 - Παρουσίαση του Κανονισμού  
Σύντομη σεμιναριακού τύπου παρουσίαση του Κανονισμού.  
  
Στόχοι:  
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  
• Εξασφάλιση κοινής εννοιολογικής και πρακτικής βάσης αναφοράς σε 

σχέση με το γενικότερο πνεύμα και τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού 
και τα σημεία διαφοροποίησης από το υφιστάμενο πλαίσιο  

• Διευκρινίσεις εννοιών (συνδυασμός νομικής – «τεχνικής» οπτικής 
γωνίας)  

  
Αποτελέσματα:  
Εκπαιδευτικό υλικό  
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Βασικές υπηρεσίες 

Φάση 3 – Workshop 
Εκπαιδευτικό εργαστήριο που εστιάζει στις ειδικότερες 
ανάγκες του οργανισμού  
 
Στόχοι:  
• Εξειδίκευση των απαιτήσεων του Κανονισμού με βάση τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τους επιμέρους 
ρόλους, καθήκοντα και ευθύνες των συμμετεχόντων στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων και της λειτουργίας του 
οργανισμού  

• Πρακτική εφαρμογή σε καθημερινές εργασίες όπου 
απαιτείται  

  
Αποτελέσματα:  
Πρακτικός οδηγός συμμόρφωσης  



© 2018 MENTORING AE 11 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΚΥΡΩΣΕΙΣ   ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ GDPR 
 

Βασικές υπηρεσίες 

Φάση 4 - Απολογισμός  
Συνοπτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης – 
ενέργειες προς υλοποίηση  
  
Αποτελέσματα:  
• Συνοπτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης 

και των συμπερασμάτων της συνεργασίας  
• Σχεδιασμός των ενεργειών που πρέπει να 

υλοποιηθούν – χρονοδιάγραμμα (action plan)  
• Παρουσίαση των ευρημάτων στα αρμόδια στελέχη  
• Εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στη 

διαχείριση προσωπικών δεδομένων 
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ GDPR 
 

Προαιρετικές υπηρεσίες 

Φάση 5 - Υλοποίηση 
Υποστήριξη των στελεχών του οργανισμού κατά την 
εφαρμογή των οργανωτικών, νομικών και τεχνικών 
μέτρων συμμόρφωσης 
  
Ενέργειες:  
• Έλεγχος υλοποίησης 
• Αναφορά ευρημάτων  
• Σχεδιασμός διορθωτικών ενεργειών 
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Προαιρετικές υπηρεσίες 

Φάση 6 – Ενεργοποίηση 
Υπηρεσίες εξωτερικού DPO ή υποστήριξη DPO 
  
Στόχοι:  
• Διαρκής παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 
• Παρακολούθηση αλλαγών στο θεσμικό – κανονιστικό πλαίσιο 
• Υποστήριξη στελεχών του οργανισμού που είναι επιφορτισμένα 

με καθήκοντα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  
• Συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
• Διαχείριση κινδύνων / απειλών / έκτακτων περιστατικών 

αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων                    
από τον Οργανισμό 
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Ομάδα Έργου 
Η MENTORING ΑΕ είναι μια εξειδικευμένη 

ανεξάρτητη εταιρεία, η οποία παρέχει 
ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Από την ίδρυσή της το 2003, έχει παράσχει 
υπηρεσίες σε δεκάδες  ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και φορείς του ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα σε θέματα οργάνωσης, 

ανασχεδιασμού διαδικασιών και  
εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων  

Είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδας (ΣΕΣΜΑ) 

 

Μεταξύ των πελατών της εταιρείας, 
συγκαταλέγονται, από τον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα, Υπουργείο Οικονομίας, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, 
Γενικό Νοσοκομείο «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ),                  
ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές κ.α., και από τον 

ιδιωτικό τομέα Boheringer Ιngelheim Ηellas, 
Cosco Shipping , TUV Rheinland Hellas Α.Ε., 

Makro Cash & Carry Α.Ε.Praktiker Hellas Α.Ε. 
κ.α.  

 
• Για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

για τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, η 
Mentoring AE συγκροτεί διεπιστημονικές 
ομάδες στελεχών της  

• που καλύπτουν τις τεχνικές, νομικές  
• και επιχειρησιακές απαιτήσεις τέτοιων έργων 

• Η τυπική Ομάδα Έργου αποτελείται από 4 
άτομα και στελεχώνεται ως εξής : 
• Σύμβουλος Οργάνωσης 
• Νομικοί Σύμβουλοι (2) 
• Τεχνολογικός Σύμβουλος 
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