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28 εθνικοί νόμοι  
&  

28 διαφορετικές ερμηνείες 
εφαρμογής της Οδηγίας 95/46 

(ΕΚ) για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

Ένας μοναδικός Κανονισμός 
εναρμονισμένος και εφαρμόσιμος σε 

όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια 
ταυτόχρονα 

Πριν τον GDPR 
Οδηγία* 95/45 (ΕΚ) 

Μάιος 2018 
Γενικός Κανονισμός** 2016/679 (ΕΕ) 

 

*Οι Οδηγίες καθορίζουν ορισμένα 
αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν, 
αλλά κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να 
αποφασίσει πώς να μεταφέρει τις οδηγίες στις 
εθνικές νομοθεσίες 

**Οι Κανονισμοί έχουν δεσμευτική νομική ισχύ σε 
όλα τα κράτη μέλη και τίθενται σε ισχύ σε 
καθορισμένη ημερομηνία σε όλα τα κράτη μέλη 

GDPR 
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ΓΚΠΔ – Ασφάλεια Επεξεργασίας 
 

Άρθρο 32 – ΥΕ & ΕΕ οφείλουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο 
ασφάλειας έναντι των κινδύνων που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, 
ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 

Ενδεικτικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα: 

1. Ψευδωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση 

2. Τήρηση αρχείων ασφαλείας (Backup records) για ανάκτηση 
δεδομένων σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης. 

3. Τακτική διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου 

4. Υιοθέτηση Κωδίκων Δεοντολογίας 
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ΓΚΠΔ – Διαχείριση περιστατικού παραβίασης 

Αρθρ. 33 και 34 – Γνωστοποίηση/Ενημέρωση/Ανακοίνωση Περιστατικών 
Παραβίασης 

1. Υποχρέωση του ΥΕ για γνωστοποίηση στην αρμόδια εποπτική αρχή 

αμελητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που 

αποκτά γνώση του γεγονότος της παραβίασης (α33 παρ. 1) 

2. Ενημέρωση ΥΕ από τον ΕΕ αμελητί (α33 παρ. 2) 

3. Ανακοίνωση παραβίασης στο υποκείμενο των δεδομένων όταν 

ενδέχεται να τεθούν σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες των φυσικών προσώπων (α34) 
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ΓΚΠΔ – Εκτίμηση Αντικτύπου (3) 

Αρθρ. 35 – Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων (ΕΑΠΔ/DPIA) 

Είναι υποχρέωση του ΥΕ να διενεργήσει ΕΑΠΔ “όταν ένα είδος 

επεξεργασίας, ιδίως με χρήση νέων τεχνολογιών και συνεκτιμώντας τη 

φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της 

επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα 

και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων” 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την Απόφαση 65/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1622/2019), η Ελληνική εποπτική Αρχή 

θέτει σειρά κριτηρίων για το πότε η διενέργεια ΕΑΠΔ καθίσταται υποχρεωτική, με 

κύριες βάσεις το μέγεθος των δεδομένων και των σχετιζόμενων υποκειμένων, καθώς και 

την κατηγορία των θιγόμενων δεδομένων (ευαίσθητα ή απλά). 

8 



9 

ΓΚΠΔ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ 

 

Προ ΓΚΠΔ: Το υποκείμενο των δεδομένων καλούνταν να αποδείξει ότι ο 

ΥΕ ενήργησε κατά παράβαση του κανονιστικού πλαισίου προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

-vs- 

Με ΓΚΠΔ: Ο ΥΕ οφείλει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να παρέχει τις 

απαραίτητες αποδείξεις συμμόρφωσης με όλες τις απαιτήσεις –

σωρευτικά – πού θέτει ο ΓΚΠΔ (αρχές, εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών 

και οργανωτικών μέτρων κ.λπ.). 
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Οδηγία ΕΕ 2016/1148 – NISD (N.4577/2018)  
Επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας συστημάτων δικτύου 
και πληροφοριών για τους  
 

 ΦΕΒΥ - Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (OES-
Operators of Essential Services) 

 ΠΨΥ - Παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών (DSP - Digital 
Service Providers) 

 

δηλαδή δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες των τομέων 
ενδιαφέροντος των ΚΜ οι οποίες (άρθρο 5 παράγραφος 2) 
 

 παρέχουν υπηρεσία ουσιώδη για τη διατήρηση κρίσιμων 
κοινωνικών και/ή οικονομικών δραστηριοτήτων· 

 η παροχή της υπηρεσίας στηρίζεται σε συστήματα δικτύου 
και πληροφοριών και 

 τυχόν περιστατικό ασφάλειας θα προκαλούσε σοβαρή 
διατάραξη της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας 

(άρθρο 4) «περιστατικό ασφάλειας / incident»: κάθε (συμβάν) γεγονός που έχει στη 
πραγματικότητα μια δυσμενή επίπτωση στην ασφάλεια συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών 
 
(άρθρο 4) «ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών»: η ικανότητα συστημάτων 
δικτύου και πληροφοριών να ανθίστανται, σε δεδομένο βαθμό αξιοπιστίας, σε ενέργειες 
που πλήττουν τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα ή το απόρρητο των 
δεδομένων που αποθηκεύονται, μεταδίδονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ή των 
συναφών υπηρεσιών που προσφέρονται ή είναι προσβάσιμες μέσω των εν λόγω 
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών. 
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Υλοποίηση μηχανισμών για… 

 τον προσδιορισμό ΦΕΒΥ/ΠΨΥ & κρισιμότητας περιστατικών διατάραξης (κριτήρια) 

τη διασφάλιση τήρησης ενός ενιαίου επιπέδου ασφάλειας  (Άρθρο 14 §1-3 & 16) με τη 

λήψη «…κατάλληλων και αναλογικών, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων…» 

• «για τη διαχείριση των κινδύνων (όσον αφορά την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών)» 

• «για την αποτροπή συμβάντων» 

• «με σκοπό τη διασφάλιση της συνέχειας (παροχής των βασικών υπηρεσιών)» 

την (άμεση) ενημέρωση για τυχόν (σοβαρό) περιστατικό ασφάλειας και  

την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου 

 τη δυνατότητα διαβεβαίωσης εφαρμογής των ανωτέρω (από τους ΦΕΒΥ/ΠΨΥ) 

Η NISD απαιτεί … 

Εντός των ΚΜ και μεταξύ των ΚΜ 
Σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο 
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Εξειδίκευση Συμμόρφωσης με την NISD 

H YA 1027/8-10-2019 εξειδικεύει τον Ν.4577/2018 και προβλέπει: 
 

 Θέσπιση (ορισμός ελάχιστων απαιτήσεων) Ενιαίας πολιτικής ασφάλειας 

 Βασικοί στόχοι  

 Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας: 18 απαιτήσεις σε 3 περιοχές (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ) 

 Μεθοδολογία επιλογής μέτρων ασφάλειας: Κατάλληλα, αναλογικά, συγκεκριμένα, αξιόπιστα, αποδοτικά 

 Δομή Διακυβέρνησης - Ορισμός Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων (με ελάχιστα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα) 

 Διαδικασίες προσδιορισμού σοβαρότητας και κοινοποίησης συμβάντων ασφαλείας 

 Διαδικασίες ελέγχου εφαρμογής και επιβολής κυρώσεων 

 Κριτήρια Προσδιορισμού Φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις ανά τομέα 
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Ορισμός ελάχιστων απαιτήσεων πολιτικής ασφάλειας (Άρθρο 3): 

 

• Βασικοί στόχοι:  
1. Διασφάλιση CIA,  

2. Κανονιστική συμμόρφωση, 

3. Επιχειρησιακή συνέχεια, 

4. Ενημέρωση-εκπαίδευση εμπλεκομένων, 

5. Διαχείριση περιστατικών 

 

• Δομή Διακυβέρνησης:  
1. Διοίκηση  

2. Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων 

 

• Τήρηση Βασικών Απαιτήσεων Ασφάλειας 

Εξειδίκευση Συμμόρφωσης με NISD (ΥΑ 1027) 
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Ορισμός ελάχιστων απαιτήσεων πολιτικής ασφάλειας (Άρθρο 4): 

 

• Τήρηση Βασικών Απαιτήσεων Ασφάλειας 
1. Αναγνώριση επιχειρησιακού περιβάλλοντος  

2. Καταγραφή και διαχείριση πόρων 

3. Αποτίμηση διακινδύνευσης  

4. Στρατηγική διαχείρισης διακινδύνευσης  

5. Διαχείριση προμηθευτών & τρίτων μερών 

6. Αυτοαξιολόγηση – Βελτίωση 

7. Πολιτική, διεργασίες και διαδικασίες προστασίας βασικών υπηρεσιών 

8. Διαχείριση ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης 

9. Φυσική και περιβαλλοντική ασφάλεια 

10. Ασφάλεια συστημάτων και εφαρμογών 

11. Ασφάλεια δεδομένων 

12. Αντίγραφα ασφάλειας 

13. Τεχνολογίες ασφάλειας 

14. Δοκιμές και τεχνικοί έλεγχοι τρωτότητας /ανθεκτικότητας συστημάτων 

15. Διαχείριση αλλαγών 

16. Ευαισθητοποίηση και κατάρτιση προσωπικού 

17. Ανίχνευση απειλών 

18. Διαχείριση περιστατικών 

19. Επιχειρησιακή συνέχεια 

20. Ανάκαμψη από καταστροφές 

 

Αναγνώριση 

Προστασία 

Αντιμετώπιση 

} 

} 
} 

Εξειδίκευση Συμμόρφωσης με NISD (ΥΑ 1027) 
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Επιλογή μέτρων ασφάλειας (Άρθρο 5): 

1. Αποτελεσματικά  

2. Αποδοτικά 

3. Κατάλληλα 

4. Αναλογικά 

5. Συγκεκριμένα 

6. Αξιόπιστα 

7. Περιεκτικά 

 

Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων (Άρθρο 6): 

• Σημείο επαφής & συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές για θέματα Κυβερνοασφάλειας 

• Συντονίζει και επιβλέπει την υλοποίηση των δράσεων συμμόρφωσης του οργανισμού 

• Εποπτεύει  
• την υλοποίηση της Πολιτικής Ασφάλειας 

• Την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας 

• Συντάσσει την (ετήσια ή σε έκτακτη βάση) Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Οργανισμού 

 

 Ιεραρχικά ανεξάρτητος 

 

 Διαθέτει συγκεκριμένα προσόντα: 
 Εμπειρογνωσία (τουλάχιστον 5 έτη) 

 Σχετικές σπουδές 

 πιστοποιημένες γνώσεις 

 Γνώση επιχειρησιακών λειτουργιών 

Εξειδίκευση Συμμόρφωσης με NISD (ΥΑ 1027) 
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Διαφορετικές οπτικές – πολλά κοινά … 

16 

12/6/2020 

… κατάλληλα & αναλογικά, τεχνικά 
& οργανωτικά μέτρα … 

 

Άρθρο 32 

 

Άρθρα 14 §1-3 & 16 

 … ενημέρωση (για περιστατικό) χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση 

 

Άρθρα 33, 34 

 

Άρθρα 14 §1-3 & 16 

 
… προτεραιοποίηση δράσεων με βάση 
τον κίνδυνο 

Άρθρο 35 

 

Άρθρα 14 §1-3 

 … παροχή αποδείξεων συμμόρφωσης 
(Λογοδοσία) 

Άρθρο 5§2 

 

Άρθρα 15 & 17 

 
Μοναδικό σημείο επαφής (DPO, 
Security officer) 

 

Άρθρα 37-39 

 

Υ.Α 1027/2019 Αρ. 3 & 6 

Διαρκής βελτίωση (& αυτοέλεγχος) Άρθρα 24 & 32 

 

Υ.Α 1027/2019 Αρ. 4 
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Τι σηματοδοτούν; 
 



Οι απαιτήσεις αναλυτικότερα … (1/3) 

 Σχεδιασμός ενεργειών  με στόχο την πρόληψη 
… και στη συνέχεια τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση 

 Η ασφάλεια αφορά τον πλήρη κύκλο ζωής 
Ασφάλεια & ιδιωτικότητα εκ σχεδιασμού & εξ’ ορισμού (Σχεδιασμός / Υλοποίηση) 

Παρακολούθηση και προσαρμογή (Λειτουργία) 

 Αποτύπωση επεξεργασιών (διεργασιών), δεδομένων & πόρων 
 Ποιες είναι και ποια βήματα περιλαμβάνουν 
 Ποιες είναι οι εξαρτήσεις τους 
 Ποια είναι τα σχετιζόμενα δεδομένα 
 Ποιοί είναι οι χρησιμοποιούμενοι πόροι (πληροφοριακά συστήματα, υποδομές, 

υπηρεσίες τρίτων μερών κλπ) 
 

 Ικανοποιούνται τα δικαιώματα των υποκειμένων και οι άλλες θεσμικές απαιτήσεις 
(νομιμότητα & συγκατάθεση, δέουσα ασφάλεια, λογοδοσία κτλ); 

 Κατάλληλη προσαρμογή 
 Στάθμιση κινδύνου 

 
 18 
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Οι απαιτήσεις αναλυτικότερα … (2/3) 

 Επιλογή και εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων (Υ.Α. 1027/8-10-2019: κατάλληλα, 
αναλογικά, αξιόπιστα, συγκεκριμένα, περιεκτικά, αποτελεσματικά και αποδοτικά) 

Σε επίπεδο τεχνικό αλλά και οργανωτικό (καθορισμός ρόλων, 
αρμοδιοτήτων, δομών)…  

Παρακολουθείται η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητά τους 

Συλλέγονται σχετικά τεκμήρια 
Λογοδοσία 

Αξιολόγηση – διαρκής βελτίωση 

 Κοινοποίηση συμβάντων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή 

= Ανάπτυξη ικανοτήτων  
Παρακολούθησης καταγραφών ΚΑΙ 

Έγκαιρου εντοπισμού ΚΑΙ 

Αντιμετώπισης & Αναφοράς 

 

19 
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Οι απαιτήσεις αναλυτικότερα … (3/3) 

 

 Κεντρικό σημείο  συντονισμού και επικοινωνίας 

Το αρμόδιο εποπτεύον όργανο ασκεί τις αρμοδιότητές του: 

 Εσωτερικά στον οργανισμό 

 Εξωτερικά (προς τις Αρμόδιες Αρχές και το λειτουργικό περιβάλλον του οργανισμού) 

 

 Ωφέλειες συνεκτικού σχεδιασμού δράσεων 

Εξοικονόμηση (ανθρώπινων) πόρων και προσπάθειας 

Αποτελεσματική αντιμετώπιση 

«Ξεκάθαρες» αρμοδιότητες 
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Πώς μπορούν να υλοποιηθούν; 
Στοχεύοντας σε μια ολιστική (και λειτουργική) αντιμετώπιση 



 

Ασφάλεια &   
Κανονιστική Συμμόρφωση 

22 

Εταιρική Διακυβέρνηση 

22 



Μεθοδολογία συμμόρφωσης  

Καταγραφή 
• Επιχειρησιακού περιβάλλοντος 
• Κανονιστικών & θεσμικών 

απαιτήσεων 
• Πόρων & διεργασιών 
 
Διάρθρωση Αρχείων  
• Κρίσιμων αγαθών (Asset 

inventory) 
• Επεξεργασιών (Data Registry) 

Ανάλυση της κατάστασης  
• Εκτίμηση κινδύνων  
 Ασφάλειας (Risk 

Assessment) 
 Επιχειρησιακής συνέχειας 

(Business Continuity) 
 Αντίκτυπου ΠΔ (ΕΑΠΔ – 

DPIA) 
Αποτίμησης Αποκλίσεων (Gap 
Analysis) 
 

Στρατηγική αντιμετώπισης    
• Απαιτούμενες βελτιώσεις σε  
 Οργανωτικό επίπεδο 
 Τεχνολογικό επίπεδο 
 Νομικό επίπεδο  
 

• Εκπόνηση / προσαρμογή  
Πολιτικών & Διαδικασιών 

• Απόδοση ρόλων – 
αρμοδιοτήτων 

• Σχεδιασμός Πλάνου Ενεργειών 
 

• Υλοποίηση πλάνου 
ενεργειών 
 

• Εκπαίδευση 
 
• Εφαρμογή  

 
 

Υλοποίηση & Εφαρμογή Χαρτογράφηση Ανάλυση Σχεδιασμός 

Αποτίμηση 

23 



 Έμφαση στην επιλογή κατάλληλων μέτρων (controls) για τη διαχείριση κινδύνων (risk-based) 

 Εστίαση πρωτίστως στην πρόληψη  και κατόπιν στην αντιμετώπιση & λήψη διορθωτικών ενεργειών 

 Καθορισμός και οριοθέτηση ρόλων και αρμοδιοτήτων 

 Χρήση του μηχανισμού διαχείρισης και διαρκούς βελτίωσης Plan-Do-Check-Act – Ανάπτυξη 
«κουλτούρας» Αυτοαξιολόγησης / Αυτοβελτίωσης 

 Παραγωγή «Τεκμηρίων» εφαρμογής – (Ανεξάρτητα) πιστοποιήσιμη (λογοδοσία) 

 

 

Χαρακτηριστικά Συστημάτων Διαχείρισης & 
προτύπων ISO  
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Σχετιζόμενα ISO πρότυπα 

ISO 27018 

ISO 27799 

ISO 27002 

ISO 27001 

Privacy Security / 

Operations 
QUALITY 

ISO 22301 

ISO 20000 

ISO 9000 

ISO 27005 

ISO 31000 

BS10012:2017 

ISO 27701 
(27552) 

ISO 29100 

ISO:29151 
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Συμπεράσματα & 
Προβληματισμοί  



Συμπεράσματα & προβληματισμοί 
• GDPR - NISD & Πρότυπα 

 Ο ΓΚΠΔ και η NISD αποτελούν κανόνες δικαίου με δεσμευτικό χαρακτήρα, η παραβίαση των οποίων επιφέρει 
ποινές και πρόστιμα  

 Τα πρότυπα συνιστούν οδηγούς βέλτιστων πρακτικών, χωρίς δεσμευτική ισχύ και άμεσες νομικές κυρώσεις. 
 Κοινός σκοπός και των δυο είναι η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων. 
 Ο (Ευρωπαίος και Εθνικός) νομοθέτης, «μετέτρεψε» βέλτιστες πρακτικές σε κανόνες δικαίου. 

• DPO & CISO: βίοι παράλληλοι & συμπληρωματικοί 
? Μπορούν / είναι σκόπιμο να «ταυτίζονται» ή αντιθέτως πρέπει να είναι διακριτοί; 
? Ποια είναι τα «χαρακτηριστικά» των «ρόλων»; 
? Που (πρέπει) να εντάσσονται στο «ιεραρχικό» & οργανωτικό σχήμα; 

• Η πρακτική εφαρμογή απαιτεί  
• γνώση του κανονιστικού πλαισίου αλλά και των αναγκών του οργανισμού καθώς και εμπειρία 
• υποστήριξη και συμμετοχή εκ μέρους της Διοίκησης  
• διασφάλιση απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων & υλικοτεχνικής υποδομής 

• Σε θεσμικό επίπεδο χρειάζονται προσπάθειες  
• περαιτέρω υποστήριξη σε ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής 
• βελτίωσης των δομών και μηχανισμών αντιμετώπισης περιστατικών παραβιάσεων 
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Ασφάλεια 

Ιδιωτικότητα 

για την ενάντια στην 

Συμπεράσματα & προβληματισμοί 

12/6/2020 
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Ευχαριστούμε για τη προσοχή σας ! 

Αννίβας  
(247 π.Χ. – 183 π.Χ.) 

Aut viam inventiam aut faciam 
Είτε θα τον βρω τον δρόμο είτε θα τον φτιάξω 

(προσπαθώντας να διασχίσει τις Άλπεις το 212 π.Χ.) 


