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Εκτίμηση των επιπτώσεων στην 
προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ) 

 Απαιτείται όταν: οι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται 
να επιφέρουν υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες των ΥΔ (αρ. 35(1,3,4) ΓΚΠΔ). 
 

 Μπορεί να διενεργηθεί για:  
◦ μια επιμέρους επεξεργασία ή σύνολο παρόμοιων πράξεων 

επεξεργασίας, 
◦ εκτίμηση αντικτύπου ενός τεχνολογικού προϊόντος.  
 

 “Περιλαμβάνει, ιδίως, τα προβλεπόμενα μέτρα, 
εγγυήσεις και μηχανισμούς που μετριάζουν αυτόν τον 
κίνδυνο, διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων 
και αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ” 
(αιτ. 90). 
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Κριτήρια εκτίμησης του επιπέδου 
κινδύνου  

Οι κίνδυνοι, ποικίλης πιθανότητας και σοβαρότητας, είναι 
δυνατόν να προκύπτουν από την επεξεργασία όταν (αιτ. 75): 

◦ μπορεί να οδηγήσει σε σωματική, υλική ή μη υλική βλάβη του ΥΔ ή 
σε άλλο σημαντικό οικονομικό ή κοινωνικό μειονέκτημα, 

◦ τα ΥΔ μπορούν να στερηθούν των δικαιωμάτων και ελευθεριών ή 
να εμποδίζονται από την άσκηση ελέγχου στα δεδομένων τους, 

◦ υπόκεινται σε επεξεργασία δεδομένα ειδικών κατηγοριών (άρ. 9) 
και δεδομένα ποινικών καταδικών/αδικημάτων (άρ. 10), 

◦ αξιολογούνται προσωπικές πτυχές, επιχειρείται ανάλυση ή 
πρόβλεψη, προκειμένου να δημιουργηθούν ή  χρησιμοποιηθούν 
προσωπικά προφίλ, 

◦ υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα ευάλωτων υποκειμένων,  

◦ η επεξεργασία περιλαμβάνει μεγάλη ποσότητα δεδομένων και 
επηρεάζει μεγάλο αριθμό υποκειμένων. 
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Κριτήρια εκτίμησης του επιπέδου 
κινδύνου (συν.) 
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 Πλαίσιο απαραίτητων τυπικών κριτηρίων 
πληρότητας της ΕΑΠΔ:  
 

 

 
 
 

 Προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή: 
◦ υψηλοί υπολειπόμενοι κίνδυνοι (άρ. 36(1)), 
◦ απαραίτητη προϋπόθεση: έλεγχος των κριτηρίων 

πληρότητας του αιτήματος διαβούλευσης. 

 Επανεξέταση ΕΑΠΔ: 
◦ τουλάχιστον όταν μεταβάλλεται ο κίνδυνος που θέτουν 

οι πράξεις επεξεργασίας (άρ. 35(11)).  

 

(www.dpa.gr) Για να ελέγξετε τη μελέτη ΕΑΠΔ σε σχέση με τα 
απαραίτητα τυπικά κριτήρια πληρότητας βάσει του άρθρου 35 
παρ. 2 και 7-9 του ΓΚΠΔ και των κατευθυντήριων γραμμών 

WP248 πατήστε εδώ  
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Πληρότητα ΕΑΠΔ 

http://www.dpa.gr/


Πότε δεν απαιτείται ΕΑΠΔ 
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1 Όταν η επεξεργασία δεν ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο  

3 
Σε πράξεις επεξεργασίας για τις οποίες  

• έχει χορηγηθεί άδεια ευαίσθητων από την Αρχή (άρ. 7 ν.2472/1997), η 
οποία βρίσκεται σε ισχύ και  

• δεν έχει επέλθει μεταβολή, η οποία ενδέχεται να επιφέρει υψηλό 
κίνδυνο. 

4 Όταν έχει διενεργηθεί ήδη ΕΑΠΔ κατά το στάδιο έγκρισης της νομικής βάσης 
που ρυθμίζει την πράξη επεξεργασίας (άρ. 35(10))  

5 Όταν η επεξεργασία περιλαμβάνεται στον προαιρετικό κατάλογο της εποπτικής 
αρχής με τις πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται ΕΑΠΔ (άρ. 35(5)) 

2 Όταν έχει διενεργηθεί ΕΑΠΔ για παρόμοιες επεξεργασίες 
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Κατάρτιση εθνικού καταλόγου 

 Η εποπτική αρχή καταρτίζει και δημοσιοποιεί κατάλογο 
με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται 
στην απαίτηση για ΕΑΠΔ (άρ. 35(4)). 

 

 Πριν την έκδοση του καταλόγου, η εποπτική αρχή 
εφαρμόζει το μηχανισμό συνεκτικότητας (άρ. 63)   

 όσον αφορά τη διασυνοριακή επεξεργασία ή την 
επεξεργασία που ενδέχεται να επηρεάζει σημαντικά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων στην Ένωση (άρ. 
35(6)). 
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Έκδοση γνώμης από το ΕΣΠΔ 

8 

• 22 σχέδια καταλόγων                     
(έως  10/7/2018) 

• 4 σχέδια καταλόγων                        
(έως 11/10/2018)  

Υποβλήθηκαν στο ΕΣΠΔ  
(αρ. 64(1) ΓΚΠΔ) 

• 22 γνώμες στην ολομέλεια             
25/9/2018  

• 4 γνώμες στην ολομέλεια               
στις 4/12/2018 

Το ΕΣΠΔ εξέδωσε (αρ. 64(3))  

• εντός 2 εβδομάδων από 
την παραλαβή της γνώμης 

• αν θα ακολουθήσουν ή όχι 
τη γνώμη του ΕΣΠΔ 

Οι εποπτικές αρχές 
ενημέρωσαν  τον Πρόεδρο 

του ΕΣΠΔ 
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Προσέγγιση ανάλυσης εθνικών 
καταλόγων από το ΕΣΠΔ  

 Στόχος: όχι μια ενιαία/κοινή λίστα για όλα τα κράτη-μέλη αλλά οι 
λίστες των κρατών μελών να παρέχουν ισοδύναμη προστασία. 
 

 Το ΕΣΠΔ εξέδωσε μια γνώμη για κάθε εθνικό κατάλογο απευθύνοντας 
συστάσεις στις εποπτικές αρχές ως εξής: 

  (1) να προσθέσουν στους εθνικούς καταλόγους: 

◦ συγκεκριμένες δηλώσεις/επεξηγήσεις, 

◦ τις πράξεις επεξεργασίας του συνεκτικού πυρήνα με τουλάχιστον ένα 
επιπλέον κριτήριο, όποιο κρίνουν, από τα 9 των WP248, 

◦ ένα τουλάχιστον επιπλέον κριτήριο από τα 9 των WP248 σε συγκεκριμένες 
καταχωρίσεις. 
 

 (2) να αφαιρέσουν κριτήρια από τους καταλόγους. 
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Προσθήκη επεξήγησης: “ο κατάλογος 
είναι ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός” 

  Η διενέργεια ΕΑΠΔ βασίζεται στις προϋποθέσεις του άρ. 35(1).  

 Και στις ενδεικτικές πράξεις του άρ. 35(3): 
◦ συστηματική και εκτενής αξιολόγηση προσωπικών πτυχών, 

◦ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών-ποινικών, 

◦ συστηματική παρακολούθηση δημοσίως προσβάσιμου χώρου σε μεγάλη 
κλίμακα. 

 WP248: συνδρομή 2 εκ των 9 κριτηρίων αλλά και 1 κριτήριο αρκεί  
◦ αξιολόγηση ή βαθμολόγηση, 

◦ λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων, 

◦ συστηματική παρακολούθηση, 

◦ ευαίσθητα ή εξαιρετικά δεδομένα, 

◦ μεγάλη κλίμακα, 

◦ αντιστοίχιση ή συνδυασμός συνόλων δεδομένων,  

◦ ευάλωτα υποκείμενα, 

◦ νέες τεχνολογίες, 

◦ επεξεργασία που εμποδίζει την άσκηση δικαιώματος ή χρήση υπηρεσίας, 
σύμβασης. 
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Προσθήκη επιπλέον επεξηγήσεων και 
συνεκτικού πυρήνα 

 Ο εθνικός κατάλογος εξειδικεύει και συμπληρώνει τις 
WP248. 
 

 H μεγάλη κλίμακα ορίζεται βάσει (WP248): 
◦ του αριθμού των εμπλεκομένων ΥΔ είτε ως συγκεκριμένου 

αριθμού είτε ως ποσοστό επί του συναφούς πληθυσμού, 

◦ του όγκου ή/και του εύρους των δεδομένων, 

◦ της διάρκειας ή του μόνιμου χαρακτήρα της επεξεργασίας,  

◦ του γεωγραφικού εύρους της επεξεργασίας. 
 

 Ο συνεκτικός πυρήνας πράξεων επεξεργασίας:  
◦ απαρτίζεται από (1) γενετικά  δεδομένα (2) βιομετρικά 

δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 
προσώπου 

◦ σε συνδυασμό με τουλάχιστον ένα ακόμα από τα 9 κριτήρια 
των WP248. 
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Τελικός εθνικός κατάλογος 

 Η Αρχή εφάρμοσε τις συστάσεις της γνώμης 7/2018 του 
ΕΣΠΔ: 

◦ προσθήκη ότι ο κατάλογος εξειδικεύει και συμπληρώνει 
περαιτέρω τις WP248, 

◦ αφαίρεση ποσοτικών κριτηρίων και προσθήκη ορισμού της 
μεγάλης κλίμακας βάσει των WP248, 

◦ αφαίρεση της πρόβλεψης για τα εμφυτεύματα. 

 Εξέδωσε την απόφαση 65/2018: τελικός κατάλογος. 

 Ανακοίνωσε τον τελικό κατάλογο στο ΕΣΠΔ. 
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Κριτήρια εθνικού καταλόγου 
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• με βάση τα είδη και τους σκοπούς επεξεργασίας  

1η  κατηγορία 

• με βάση τα είδη των δεδομένων και/ή τις κατηγορίες των υποκειμένων  

2η κατηγορία 

• με βάση τα πρόσθετα χαρακτηριστικά και/ή τα χρησιμοποιούμενα 
μέσα της επεξεργασίας 

3η κατηγορία 

Τα κριτήρια διενέργειας ΕΑΠΔ του εθνικού καταλόγου ομαδοποιούνται σε 
τρεις κατηγορίες: 
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Υποχρέωση διενέργειας ΕΑΠΔ 

Η διενέργεια ΕΑΠΔ βάσει του εθνικού καταλόγου κρίνεται 
υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 

όταν πληρούται τουλάχιστον ένα κριτήριο της 1ης  ή της 2ης  κατηγορίας 

Περίπτωση (1)  

όταν συντρέχει ένα τουλάχιστον κριτήριο ως προς την 3η  κατηγορία  
και  

η επεξεργασία αφορά είδη και σκοπούς επεξεργασίας της 1ης  
κατηγορίας, ή/και είδη δεδομένων ή/και κατηγορίες υποκειμένων της 

2ης  κατηγορίας   

Περίπτωση (2)  
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ΕΑΠΔ για γενετικά, βιομετρικά 
(συνεκτικός πυρήνας) 

 
 όταν επεξεργασία γίνεται σε μεγάλη κλίμακα, 

 

 όταν η επεξεργασία αφορά εργαζομένους, 
 

 όταν η επεξεργασία αφορά κατάρτιση προφίλ/πρόβλεψη ή λήψη 
αυτοματοποιημένης απόφασης με έννομα αποτελέσματα, 
 

 όταν η επεξεργασία γενετικών, βιομετρικών γίνεται σε συνδυασμό 
με:  

◦ καινοτόμο χρήση ή εφαρμογή νέων τεχνολογιών,  

◦ συνδυασμό, συσχέτιση δεδομένων από πολλαπλές πηγές, 

◦ μη παροχή ενημέρωσης στο υποκείμενο των δεδομένων. 
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1η κατηγορία: είδη και σκοποί 
επεξεργασίας 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 
 

• Δημιουργία βάσεων δεδομένων για σκοπούς εκτίμησης κινδύνου: 
o πιστοληπτικής ικανότητας,  
o προσδιορισμού ασφαλίστρων,  
o πρόληψης και καταπολέμηση της απάτης σε μέσα και συστήματα 

πληρωμών. 
 

• Κατάρτιση προφίλ για εκτίμηση κινδύνου/πρόβλεψη αποχώρησης 
εργαζομένων σε σημαντικές θέσεις. 

Συστηματική αξιολόγηση, βαθμολόγηση, κατάρτιση προφίλ, 
πρόβλεψη, πρόγνωση προσωπικών πτυχών 
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1η κατηγορία: είδη και σκοποί 
επεξεργασίας (συν.) 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 

 

• Αξιολόγηση αγοραστικής συμπεριφοράς με χρήση δεδομένων του 

ηλεκτρονικού καταστήματος ή προγραμμάτων επιβράβευσης αφοσιωμένων 

πελατών τα οποία συνδυάζονται με δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα. 

Συστηματική επεξεργασία δεδομένων που αφορά την κατάρτιση 
προφίλ για το σκοπό της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών  
εφόσον συνδυάζονται με δεδομένα από τρίτους 
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1η κατηγορία: είδη και σκοποί 
επεξεργασίας (συν.) 

Ενδεικτικά παραδείγματα:  
 
• Εξέταση αίτηση χορήγησης δανείου με βάση βαθμολόγηση πιστοληπτικής 

ικανότητας. 
 

• Απόφαση άρνησης ασφαλιστικής κάλυψης ή αποδοχή με υψηλό ασφάλιστρο 
με βάση αξιολόγηση κινδύνου. 
 
 

• Απόφαση αποκλεισμού από κοινωνικό δίκτυο λόγω μη επιθυμητής 
συμπεριφοράς. 

Συστηματική επεξεργασία για τη λήψη  αυτοματοποιημένης 
απόφασης, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα ή επηρεάζει 
σημαντικά το ΥΔ κατά ανάλογο τρόπο 
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1η κατηγορία: είδη και σκοποί 
επεξεργασίας (συν.) 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 
 
• Καταχώριση σε «μαύρη» λίστα ενός κλάδου δραστηριότητας όπως: 

o λίστα παρόχων κινητής τηλεφωνίας «τηλέγνους», 
o λίστα επισφαλών ενοικιαστών. 

 
• Συστήματα “whistleblowing”. 

 

Συστηματική επεξεργασία που εμποδίζει την άσκηση των 
δικαιωμάτων των ΥΔ ή τη χρήση υπηρεσίας ή σύναψης σύμβασης, 
ιδίως με δεδομένα από τρίτους 
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1η κατηγορία: είδη και σκοποί 
επεξεργασίας (συν.) 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 
 

• Συστήματα βιντεοεπιτήρησης σε μεγάλα εμπορικά κέντρα ή σε σταθμούς 
μέσων μαζικής μεταφοράς όπου κινείται μεγάλος αριθμός προσώπων. 

 
• Επεξεργασία δεδομένων θέσης επιβατών σε αεροδρόμιο ή σε μέσα μαζικής 

μεταφοράς.   

 

Συστηματική και σε μεγάλη κλίμακα παρακολούθηση, σε πραγματικό ή 
μη χρόνο, ταυτοποιημένων ή ταυτοποιήσιμων φυσικών προσώπων, σε 
δημόσιο χώρο, δημοσίως προσβάσιμο χώρο ή ιδιωτικό χώρο προσιτό 
σε απεριόριστο αριθμό προσώπων  
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1η κατηγορία: είδη και σκοποί 
επεξεργασίας (συν.) 

Ενδεικτικά παραδείγματα:  

• Εισαγωγή και χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, 

ηλεκτρονικού φακέλου ή ηλεκτρονικής κάρτας υγείας. 

Μεγάλης κλίμακας συστηματική επεξεργασία για σκοπούς 
δημοσίου συμφέροντος για την υγεία και τη δημόσια υγεία 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 

• Εθνικό μαθητολόγιο. 

• Εθνική πύλη «Ερμής». 

Μεγάλης κλίμακας συστηματική επεξεργασία για σκοπούς  
εισαγωγής, οργάνωσης, παροχής και ελέγχου της χρήσης 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 3 του ν.3979/2011 όπως ισχύει. 
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2η κατηγορία: είδη δεδομένων και 
κατηγορίες υποκειμένων 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 
 
• Επεξεργασία δεδομένων υγείας από νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές.  

 
• Βιομετρικό διαβατήριο, βιομετρικό δελτίο ταυτότητας. 

Μεγάλης κλίμακας επεξεργασία δεδομένων ειδικών κατηγοριών 
(περιλαμβανομένων γενετικών, βιομετρικών), ποινικών 
καταδικών/αδικημάτων  
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2η κατηγορία: είδη δεδομένων και 
κατηγορίες υποκειμένων (συν.) 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 

• Ανεργία, κοινωνική εργασία. 

• Κοινωνικές παροχές/υποστήριξη σε κακοποιημένα πρόσωπα, παιδιά σε 

κίνδυνο. 

Συστηματική και σε μεγάλη κλίμακα επεξεργασία δεδομένων 
κοινωνικής πρόνοιας 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 

• Αρχείο ΑΜΚΑ. 

• Αρχείο διαβατηρίων. 

Συστηματική και σε μεγάλη κλίμακα επεξεργασία δεδομένων που 
αφορούν εθνικό αριθμό ταυτότητας ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο 
ταυτότητας γενικής εφαρμογής  
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2η κατηγορία: είδη δεδομένων και 
κατηγορίες υποκειμένων (συν.) 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 

 

• Επεξεργασία γεωγραφικής θέσης των χρηστών μέσω εφαρμογής για κινητά 

για τη βελτίωση της αστικής μετακίνησης . 

 

• Επεξεργασία γεωγραφικής θέσης μέσω συστημάτων έκδοσης ηλεκτρονικών 

εισιτηρίων ή ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων. 

Συστηματική και σε μεγάλη κλίμακα επεξεργασία δεδομένων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών: περιεχόμενο, μεταδεδομένα, 
γεωγραφική θέση. 
Εξαίρεση: καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (αρ. 4(3) 
ν.3471/2006)  

24 20/12/2018 ΓΚΠΔ: Ειδικά θέματα συμμόρφωσης 



2η κατηγορία: είδη δεδομένων και 
κατηγορίες υποκειμένων (συν.) 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 

 

• Εφαρμογές/πλατφόρμες/διαδικτυακές πύλες  που παρέχουν δυνατότητες:  

- καταγραφής του τρόπου ζωής (life logging),   

- τήρησης ημερολογίου και προσωπικών εγγράφων. 

Συστηματική και σε μεγάλη κλίμακα επεξεργασία δεδομένων που 
σχετίζονται με προσωπικές δραστηριότητες  
 

25 20/12/2018 ΓΚΠΔ: Ειδικά θέματα συμμόρφωσης 



2η κατηγορία: είδη δεδομένων και 
κατηγορίες υποκειμένων (συν.) 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 

 

• Επεξεργασία δεδομένων με χρήση έξυπνων συσκευών οικιακού 

αυτοματισμού , έξυπνων αυτοκινήτων, φορέσιμων συσκευών 

παρακολούθησης της ευεξίας. 

Συστηματική και σε μεγάλη κλίμακα επεξεργασία δεδομένων που 
συλλέγονται ή παράγονται από συσκευές (όπως  με αισθητήρες) ιδίως 
μέσω των εφαρμογών του ‘διαδικτύου των πραγμάτων’ και/ή με τη 
χρήση άλλων μέσων 

26 20/12/2018 ΓΚΠΔ: Ειδικά θέματα συμμόρφωσης 



2η κατηγορία: είδη δεδομένων και 
κατηγορίες υποκειμένων (συν.) 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 

• Χρήση συστημάτων DLP. 

• Εντοπισμός γεωγραφικής θέσης των εργαζομένων (όπως GPS σε οχήματα, 

έξυπνες συσκευές, καταγραφείς δεδομένων συμβάντων). 

Συστηματική παρακολούθηση – εφόσον είναι επιτρεπτή  – της θέσης/ 

τοποθεσίας, περιεχομένου /μεταδεδομένων επικοινωνιών εργαζομένων 

Εξαίρεση: αρχεία καταγραφής για λόγους ασφάλειας 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 

• Έλεγχος πρόσβασης με χρήση βιομετρικών μεθόδων σε κρίσιμες 

εγκαταστάσεις (πχ αεροδρόμιο). 

Επεξεργασία γενετικών  δεδομένων εργαζομένων 

Επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων για την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 

εργαζομένων 

27 20/12/2018 ΓΚΠΔ: Ειδικά θέματα συμμόρφωσης 



3η κατηγορία: πρόσθετα 
χαρακτηριστικά/μέσα επεξεργασίας 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 

• Εφαρμογές mhealth, τεχνητής νοημοσύνης.  

• Τεχνολογίες δημόσια προσπελάσιμων blockchain που περιλαμβάνουν 

προσωπικά δεδομένα. 

Καινοτόμος χρήση ή εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή οργανωτικών λύσεων 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 

• Δεδομένα από πολλαπλές πηγές (πχ. ανοικτά δεδομένα, κοινωνικά δίκτυα). 

• Δεδομένα από διαφορετικούς σκοπούς. 

Συνδυασμός και/ή συσχέτιση προσωπικών δεδομένων 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 

• Η ενημέρωση των υποκειμένων σύμφωνα με το άρθρο 14 ΓΚΠΔ 

αποδεικνύεται αδύνατη ή θα προϋπέθετε δυσανάλογη προσπάθεια. 

Μη παροχή ενημέρωσης στο υποκείμενο των δεδομένων 

28 20/12/2018 ΓΚΠΔ: Ειδικά θέματα συμμόρφωσης 



Αναθεώρηση του εθνικού καταλόγου 

 τακτική κάθε δύο έτη  

ή 

 έκτακτη σε περίπτωση σημαντικών εξελίξεων σε 
τεχνολογικό επίπεδο ή στα επιχειρησιακά μοντέλα, 
καθώς και σε περίπτωση μεταβολής των σκοπών της 
επεξεργασίας εφόσον οι νέοι σκοποί συνεπάγονται 
υψηλό κίνδυνο.  

29 20/12/2018 ΓΚΠΔ: Ειδικά θέματα συμμόρφωσης 



 

 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

30 20/12/2018 ΓΚΠΔ: Ειδικά θέματα συμμόρφωσης 


