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Η HOMO 
DIGITALIS 

• H πρώτη Μη Κυβερνητική Οργάνωση για την

προστασία και προώθηση των ψηφιακών

δικαιωμάτων στην Ελλάδα

• Μάρτιος του 2018 από 6 νέους νομικούς

• Έλληνες επιστήμονες και επαγγελματίες με

εξειδίκευση στον τομέα του Δικαίου, των

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Τεχνητής

Νοημοσύνης, των Κοινωνικών Επιστημών, της

Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας

• Πλέον, αριθμούμε πάνω από 70 μέλη



H HOMO 
DIGITALIS 

• Διεθνείς Συνεργασίες όπως με Access Now, 

Privacy International, Bits of Freedom και

epicenter.works

• Mέλος-παρατηρητής της EDRi (European Digital 

Rights)

Άξονες δράσης

✓Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στη χώρα μας

✓Στο πλευρό του Έλληνα νομοθέτη

✓Διεθνείς Δράσεις και παρεμβάσεις



HIGHLIGHTS 
2018-2019

• Υποβολή Έκθεσης στο Γραφείο του
Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα σχετικά με το δικαίωμα στην
προσωπική ζωή στην ψηφιακή εποχή. 

• Συμμετοχή στην 39η συνεδρίαση του
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του ΟΗΕ (Γενεύη, 10-28 Σεπτεμβρίου), 
όπου τοποθετηθήκαμε στην Ολομέλεια
του Συμβουλίου σχετικά με την
παραπάνω. 

• Προώθηση καμπάνιας αναφορικά με την
ψήφιση της Πρότασης Οδηγίας για την
Πνευματική Ιδιοκτησία στην Ενιαία
Ψηφιακή Αγορά.



HIGHLIGHTS 
2018-2019

• Γνωμοδότηση στη νομοπαρασκευαστική

επιτροπή για τον ελληνικό εφαρμοστικό νόμο

του GDPR και της οδηγίας 2016/680

• Καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής για μη συμμόρφωση της Ελλάδας

με το δίκαιο της ΕΕ για τα προσωπικά

δεδομένα (Οδηγία 2016/680 και GDPR).

• Δράσεις σε σχολεία σχετικά με το ψηφιακό

αποτύπωμα στους μαθητές λυκείου και

σχετικά με το cyberbullying σε μαθητές

γυμνασίου. 



ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ GDPR

• 95.000 καταγγελίες πανευρωπαϊκά , 59.000 παραβιάσεις, σχεδόν 60 εκατ.€ σε πρόστιμα

(Πηγή: https://www.accessnow.org/a-gdpr-progress-report-how-is-the-law-being-

implemented-in-the-eu/)

• Στην Ελλάδα 930 καταγγελίες και 136 γνωστοποιήσεις παραβίασης του Κανονισμού

• Αυτεπάγγελτοι έλεγχοι από την ΑΠΔΠΧ σε εταιρικές ιστοσελίδες

• GDPR πρέπει να εξετάζεται υπό το συνολικό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο

https://www.accessnow.org/a-gdpr-progress-report-how-is-the-law-being-implemented-in-the-eu/


Η ΕΤΑΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘYΝΗ ΤΩΝ ΠΔ
Διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις και τα τελευταία χρόνια η εταιρική κοινωνική ευθύνη→ την

εικόνα και τα κέρδη των επιχειρήσεων

• Εταιρική υπευθυνότητα αναδύθηκε ως κοινωνική επιταγή

Α) Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Β) Ηθική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

GDPR → αφύπνιση πολιτών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Έννοιες Κοντινές

αλλά
Διαφορετικές

Συχνά δράσεις για
προστασία δεδομένων
αναφέρονται ως ΕΚΕ

Τυπική
προσέγγιση

GDPR→

αξιολόγηση του
βαθμού

συμμόρφωσης

ενσωμάτωση του
Κανονισμού

ένταξη
συμμόρφωσης
στην καθημερινή

λειτουργία

Ώρα για το βήμα
παραπάνω



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η απλή υποχρεώση
συμμόρφωσης με το

δίκαιο είναι αυτονόητη
και ξεπερασμένη

Το κοινό είναι
αντιλαμβάνεται τις έννοιες
της ασφάλειας και της

ιδιωτικότητας και αξιολογεί
την απόκριση σε

παραβιάσεις

Δεν αφορά πλέον το τμήμα
IT ή τον DPO μεμονωμένα, 

αλλά το management 
γενικότερα

Δεν πρόκειται για τα
πρόστιμα, πρόκειται για
ορθή αντιμετώπιση. 



ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Ανάγκη
ύπαρξης
Κεντρικής
Στρατηγικής

Πρωτόκολλο
αντίδρασης

σε
παραβίαση
δεδομένων

Αλλαγή
κουλτούρας

Διαχείριση
φήμης



ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Ενίσχυση της
θέσης του DPO

01
Ελέγχετε τις βάσεις
δεδομένων
χρησιμοποιείτε
κρυπτογράφηση
όπου είναι
απαραίτητο

02
Εκπαιδεύστε
το προσωπικό
(human 
firewall)

03
Διορθώστε την
πολιτική
καμερών! 

04



ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

• Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει τελικά διττή

έκφανση: Εσωτερική και Εξωτερική

• Τα προσωπικά δεδομένα είναι πολύ προσωπικά για

να θεωρούνται δεδομένα. 

• Κρίσιμης σημασίας η λήψη τεχνικών και οργανωτικών

μέτρων

• «Ο νόμος είναι κωδικοποιημένη ηθική.» Μ. Γκάντι



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε

την ιστοσελίδα μας www.homodigitalis.gr

Ή ακολουθήστε μας στα social media:

F: HomoDigitalis

I: homo_digitalis_

Lin: Homo Digitalis

Twt: Homo_Digitalis_

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

http://www.homodigitalis.gr/

