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(d.pia.lab) | Research Group on Law, Science, Technology & Society (LSTS)    |   Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

Αυτή η Συνοπτική Έκθεση προτείνει ένα υπόδειγμα για την αναφορά από την διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου 
προστασίας δεδομένων (ΕΑΠΔ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Θεμελιωμένο στο προηγουμένως αναλυθέν πλαίσιο (πβ. 
Συνοπτική Έκθεση No. 1/2017) και στην μέθοδο για την εκτίμηση αντικτύπου (πβ. Συνοπτική Έκθεση No. 1/2019), το 
παρακάτω υπόδειγμα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Άρθρων 35–36 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και αντανακλά τις βέλτιστες πρακτικές για την εκτίμηση αντικτύπου, προσφέροντας την ίδια στιγμή 
πέντε νέες πτυχές. Πρώτον, έχει ως στόχο την διεξοδικότητα ώστε να αποτελεί σημείο αναφοράς στην διαδικασία 
γνωμοδότησης κατά την λήψη αποφάσεων. Δεύτερον, αποσκοπεί στην αποτελεσματικότητα, δηλαδή να παράγει 
αποτελέσματα με την ελάχιστη χρήση πόρων. Τρίτον, στοχεύει στο να εξερευνήσει και να ικανοποιήσει τις απόψεις 
πολλών ενδιαφερομένων μερών, ωστόσο, η άποψη των φυσικών προσώπων (πρέπει να) κυριαρχεί. Με αυτόν τον τρόπο, 
το υπόδειγμα προάγει την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με το να απαιτεί αιτιολόγηση για κάθε επιλογή, 
ξεφεύγοντας έτσι από μία απλή άσκηση τσεκαρίσματος κουτιών. Τέταρτον, ενστερνίζεται την προσέγγιση «legal design», 
κατευθύνοντας τους εκτιμητές με έναν πρακτικό, εύκολο και διαισθητικό τρόπο στη διαδικασίας εκτίμησης 11 σταδίων, 
παρέχοντας τις απαιτούμενες εξηγήσεις για κάθε στάδιο, καθώς είναι δομημένο σε επεκτάσιμους και τροποποιήσιμους 
πίνακες και πεδία προς συμπλήρωση. Πέμπτο, το υπόδειγμα αυτό δεν είναι οριστικό, δηλαδή θα χρειαστεί να 
αναθεωρείται καθόσον η εμπειρία από τη χρήση του μεγαλώνει. Το υπόδειγμα απευθύνεται κυρίως σε εκτιμητές που 
έχουν ορισθεί από τους υπευθύνους επεξεργασίας για να διενεργήσουν την διαδικασία εκτίμησης, ωστόσο, μπορεί 
επιπλέον να συνδράμει τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ ή Εποπτικές Αρχές, ΕΑ) στην ΕΕ στο να αναπτύξουν (να 
συγκεκριμενοποιήσουν) υποδείγματα για την ΕΑΠΔ στην δική τους δικαιοδοσία. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επιβάλλει στους υπευθύνους 

επεξεργασίας, μεταξύ άλλων, την απαίτηση διενέργειας, εάν υπάρχει πιθανότητα υψηλού κινδύνου για τα δικαιώματα 

και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, μίας διαδικασίας εκτίμησης αντικτύπου προστασίας δεδομένων (ΕΑΠΔ) 

(Άρθρο 35(1)). Αυτή η καινοτόμα απαίτηση έχει ήδη προκαλέσει πλήθος ερωτήσεων και μερικές από αυτές αφορούν 

πρακτικές πτυχές της διαδικασίας εκτίμησης. Ανταποκρινόμενο σε αυτή την απαίτηση, στην παρούσα συνοπτική έκθεση 

το d.pia.lab προτείνει ένα υπόδειγμα για την αναφορά της διαδικασίας ΕΑΠΔ το οποίο αντανακλά τις βέλτιστες πρακτικές 

για την εκτίμηση αντικτύπου και, την ίδια στιγμή, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. 

Ένα υπόδειγμα για την διαδικασία εκτίμησης είναι μία πρακτική βοήθεια για τους εκτιμητές. Είναι μία φόρμα προς 

συμπλήρωση η οποία – ακολουθώντας μία συγκεκριμένη μέθοδο – οργανώνει τη διαδικασία εκτίμησης, καθοδηγεί τους 

εκτιμητές στην συμπλήρωσή της, και με την ολοκλήρωσή της, αποτελεί μία τελική αναφορά. Την ίδια στιγμή, καταγράφει 

όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην δεδομένη διαδικασία εκτίμησης, εξυπηρετώντας, μεταξύ άλλων, 

την απόδειξη του βαθμού συμμόρφωσης με τον νόμο και χρησιμεύοντας ως τεκμήριο για την ποιότητα της διαδικασίας 

εκτίμησης (πβ. η αρχή της λογοδοσίας∙ Άρθρο 5(2)). Ένα υπόδειγμα για την διαδικασία εκτίμησης μπορεί να θεωρηθεί 

ως πρακτική εφαρμογή μίας μεθόδου (δηλαδή μίας διαδικασίας, που αποτελείται από διαδοχικά και/ή επαναλαμβανόμενα 

στάδια) για την εκτίμηση αντικτύπου, η οποία μέθοδος αντανακλά ένα πλαίσιο (δηλαδή τις προϋποθέσεις και τις αρχές 

που εξηγούν την θεωρία της και την πρακτική της εφαρμογή). Παρ’ όλα τα οφέλη τους, τα υποδείγματα για την εκτίμηση 
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αντικτύπου έχουν τους δικούς τους εγγενείς περιορισμούς και δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται δίχως κριτική 

αξιολόγηση. 

1.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς το πως ακριβώς πρέπει να πραγματοποιείται η διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου. 

Διάφορα υποδείγματα για την διαδικασία ΕΑΠΔ έχουν αναπτυχθεί, σε πολλά σχέδια και με ποικίλες δυνατότητες 

εφαρμογής (ανάλογα με την έννομη τάξη, τον εκάστοτε τομέα, π.χ. βιομηχανικό ή κυβερνητικό). Η ποιότητα αυτών των 

υποδειγμάτων διαφέρει αισθητά. Τα πιο συχνά προβλήματα παρατηρούνται στην (α)καταλληλότητα, την (μη) 

διεξοδικότητά τους, την ελάχιστη σαφήνειά τους και την έλλειψη λεπτομέρειας, στοιχεία τα οποία εν τέλει κάνουν τα 

υποδείγματα να παρέχουν ελάχιστη χρησιμότητα στους εκτιμητές.  

Το παρόν υπόδειγμα έχει διαμορφωθεί με κριτική και συγκριτική ανάλυση των υπαρχόντων υποδειγμάτων και έχει 

βελτιστοποιηθεί με την εμπειρία του d.pia.lab. Το υπόδειγμα ακολουθεί πιστά τις αρχές και τις προϋποθέσεις που έχουν 

περιγραφεί στο πλαίσιο για την εκτίμηση αντικτύπου που αναπτύχθηκε από το d.pia.lab (πβ. Συνοπτική Έκθεση 1/2017, 

Ενότητα 2). Έχει διαμορφωθεί με βάση την γενική μέθοδο για την διαδικασία εκτίμησης (πβ. Συνοπτική Έκθεση 1/2019, 

Ενότητα 2), ελαφρώς αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη, συγκεκριμενοποιημένη για τις νομικές απαιτήσεις στην ΕΕ 

(πβ. Συνοπτική Έκθεση 1/2019, Ενότητα 3). Με άλλα λόγια, το υπόδειγμα συγχωνεύει την γενική μέθοδο εκτίμησης 

αντικτύπου με την ειδική μέθοδο για την ΕΑΠΔ όπως αυτή ερμηνεύεται από τα Άρθρα 35-36, ουσιαστικά υπερθέτοντας 

την δεύτερη στην πρώτη. Ωστόσο, το υπόδειγμα διαφοροποιεί μεταξύ υποχρεωτικών και προαιρετικών στοιχείων για την 

διαδικασία εκτίμησης και, ως αποτέλεσμα, οποιοδήποτε στοιχείο μη απαιτούμενο ρητά από τον ΓΚΠΔ, έχει σημανθεί 

αναλόγως. 

Το υπόδειγμα προσφέρει τουλάχιστον πέντε νέες πτυχές. Πρώτον, αποσκοπεί στο να είναι διεξοδικό, στοχεύοντας στην 

εμπεριστατωμένη συμβουλή για τους λήπτες των αποφάσεων και, με αυτόν τον τρόπο, στοχεύει στο να μην παραλείπει 

σχετικούς κοινωνικούς προβληματισμούς, τυχόν ενδιαφερόμενα μέρη, και τα στάδια που πρέπει να ληφθούν υπόψιν στην 

διαδικασία εκτίμησης, μεταξύ άλλων. 

Δεύτερον, το υπόδειγμα αποσκοπεί σε μία αποδοτική ΕΑΠΔ, δηλαδή στο να παραγάγει αποτελέσματα (για παράδειγμα 

συμβουλές για την λήψη αποφάσεων) με την ελάχιστη χρήση πόρων, παραδείγματος χάριν επιτρέπει την επιλογή ειδικών 

τεχνικών αξιολόγησης και την ενσωμάτωση πολλαπλών διαδικασιών εκτίμησης. Με στόχο την βελτιστοποίηση της 

χρήσης των πόρων, αφιερώνει ένα ειδικό στάδιο για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία την δεδομένης διαδικασίας 

εκτίμησης. 

Τρίτον, το υπόδειγμα αποσκοπεί στην εξερεύνηση και την συμφιλίωση των αντιλήψεων διαφόρων ενδιαφερομένων 

μερών (για παράδειγμα των φυσικών προσώπων, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα), ωστόσο η αντίληψη των 

φυσικών προσώπων (πρέπει να) υπερέχει. Αυτό συμβαίνει επειδή θεωρείται δόκιμο ότι τα προσωπικά δεδομένα και τα 

σχετιζόμενα δικαιώματα και ελευθερίες χρήζουν υψηλής προστασίας. Επομένως, στοχεύει στο να προστατέψει τα φυσικά 

πρόσωπα όχι μόνο βοηθώντας τους υπευθύνους επεξεργασίας στην συμμόρφωση με τον νόμο, αλλά και υπερβαίνοντας 
την απλή τυπολατρία. Με το να απαιτεί εκτενή αιτιολόγηση για κάθε επιλογή, ενθαρρύνει την προάσπιση της προστασίας 

των δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και κάνει την διαδικασία εκτίμησης μία πιο ολοκληρωμένη 

δραστηριότητα αντί για μία απλή άσκηση συμμόρφωσης και τσεκαρίσματος κουτιών. 

Τέταρτον, το υπόδειγμα αποσκοπεί στο να είναι φιλικό προς τον χρήστη. Με το να ακολουθεί την προσέγγιση «legal 

design», η οποία θέλει να κάνει τα νομικά συστήματα και υπηρεσίες πιο ανθρωποκεντρικά, αξιοποιήσιμα και 

ικανοποιητικά - το υπόδειγμα όχι μόνο καθοδηγεί τον εκτιμητή βήμα-βήμα σε όλη την διαδικασία εκτίμησης με έναν 

πρακτικό, εύκολο και διαισθητικό τρόπο, αλλά προσφέρει και τις απαραίτητες ελάχιστες οδηγίες και επεξηγήσεις.  

Πέμπτο και τελευταίο, το υπόδειγμα δεν είναι οριστικό. Αντίστοιχα με τα πλαίσια και τις μεθόδους για την διαδικασία 

εκτίμησης, καθώς επίσης και με τις ίδιες τις διαδικασίες εκτίμησης, το υπόδειγμα είναι ένας «ζωντανός οργανισμός», ο 

οποίος συνεχώς εξελίσσεται καθώς η εμπειρία από τη χρήση του μεγαλώνει και ως εκ τούτου χρειάζεται να αναθεωρείται 

αντίστοιχα. 

Το υπόδειγμα υπόκειται σε συγκεκριμένους απαραίτητους περιορισμούς. Έχοντας δομηθεί στην διαδικασία ΕΑΠΔ, με 

τον τρόπο που αυτή απαιτείται από τον ΓΚΠΔ, δεν λαμβάνει υπόψιν του τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας όπως 

απαιτείται αλλού σε άλλα νομοθετικά κείμενα της ΕΕ, για παράδειγμα υπό την Οδηγία 2016/680 ή τον Κανονισμό για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και 

λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης (Κανονισμός 2018/1725). Επιπλέον, το παρόν υπόδειγμα σπάνια θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα. Αντ’ αυτού, θα χρειαστεί να προσαρμοστεί στο πλαίσιο χρήσης, για παράδειγμα υπό 

μία δεδομένη έννομη τάξη, διακυβέρνηση ή βιομηχανικό τομέα. 

1.3 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Το παρόν υπόδειγμα θεωρείται πως πρωτίστως προορίζεται για χρήση από τους εκτιμητές στους οποίους έχει αναθέσει 

ο υπεύθυνος επεξεργασίας τη διενέργεια μίας ΕΑΠΔ. Οι εκτιμητές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία στην πράξη 

διενεργούν την διαδικασία εκτίμησης. Η διαδικασία εκτίμησης σπάνια είναι ένα μονοπρόσωπο έργο∙ αντιθέτως, 

χρειάζεται συνήθως να συναθροιστεί μία ομάδα εκτιμητών με διάφορες γνώσεις και τεχνογνωσία ώστε να επιτευχθεί μία 

τέτοια συνεργατική διαδικασία. Οι εκτιμητές μπορεί να είναι εσωτερικοί ή να τους ανατίθεται το έργο έναντι αμοιβής 

https://cris.vub.be/files/52700510/dpialab_pb2017_1_final_EL.pdf
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(π.χ. μία εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών), παρόλο που, τελικά ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αυτός που 

λογοδοτεί (Άρθρο 5(2) και Άρθρο 24) και παραμένει νομικά υπεύθυνος για μία συγκεκριμένη διαδικασία εκτίμησης 

(Άρθρο 83(4)(α)). Εάν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας διενεργούν την διαδικασία εκτίμησης οι ίδιοι, τότε γίνονται εκτιμητές. 

Επιπλέον, το προτεινόμενο υπόδειγμα δύναται να επηρεάσει την ανάπτυξη υποδειγμάτων για μία (προσαρμοσμένη) 

διαδικασία ΕΑΠΔ την οποία οι εθνικές και/ή οι τοπικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ) στην ΕΕ και σε άλλες 

έννομες τάξεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μπορεί να εκδώσουν για τη δική τους δικαιοδοσία. Μπορεί 

παραπέρα να αποτελέσει ένα προσχέδιο για τα προαναφερθέντα υποδείγματα ΕΑΠΔ σε άλλες έννομες τάξεις και, 

δυνητικά, για υποδείγματα άλλων τύπων διαδικασίας εκτίμησης σε σχετικούς τομείς πρακτικής. 

1.4 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

Το προτεινόμενο υπόδειγμα αντανακλά μία μέθοδο που αποτελείται από έντεκα στάδια: έξι συνεχόμενα στάδια (Στάδια 

1-6∙ τα στάδια 1-3 μπορεί σε μεγάλο βαθμό να εκτελούνται παράλληλα), δύο στάδια που εκτελούνται εκ των υστέρων, 

(Στάδια 7-8, που ενεργοποιούνται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις), και τρία στάδια σε διαρκή εξέλιξη (Στάδια Α-Γ, που 

εκτελούνται καθ’ όλη τη διαδικασία εκτίμησης, παράλληλα με τα στάδια 1-6), ομαδοποιημένα σε τέσσερις φάσεις (I-III, 

η διαρκής φάση δεν περιλαμβάνεται στην αρίθμηση). Η σειρά αυτών των σταδίων εξηγείται από το πώς το καθένα από 

αυτά αποτελεί τη βάση και πηγή τροφοδότησης για το επόμενο. 

 

 

 

1.5 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  

Για να συνταχθεί η αναφορά από την διαδικασία εκτίμησης, οι εκτιμητές συμπληρώνουν, χρησιμοποιώντας κατανοητή 

γλώσσα, τους πίνακες και τα άλλα πεδία που αντιστοιχούν σε κάθε στάδιο. Στο μέτρο του δυνατού, κάθε απάντηση 

πρέπει να είναι πλήρης και επαρκώς αιτιολογημένη (να έχει περιγραφεί, να έχει εξηγηθεί, να έχει αιτιολογηθεί κτλ.), και 

το ίδιο συμβαίνει για τα κριτήρια, δηλαδή (να διασαφηνιστεί) εάν έχουν εκπληρωθεί ή όχι. Παραπάνω γραμμές μπορούν 

να προστεθούν στον πίνακα, και εάν χρειάζεται ή εάν ο χώρος δεν επαρκεί, κάθε στοιχείο μπορεί να μεταφερθεί στο 

παράρτημα. Εναλλακτικά, καθένας από τους πίνακες και/ή τα πεδία μπορούν να αφαιρεθούν και οι ίδιες πληροφορίες 

μπορούν να παρουσιαστούν υπό κάποια άλλη μορφή εάν οι εκτιμητές το κρίνουν κατάλληλο. Οι επεξηγηματικές 

σημειώσεις στην αρχή κάθε σταδίου μπορούν να διαγραφούν μετά από την συμπλήρωση την αναφοράς. (Παράλληλα με 

την Συνοπτική Έκθεση, το d.pia.lab προσφέρει και μία επεξεργάσιμη φόρμα προς συμπλήρωση.) 

Ακολουθώντας την μέθοδο των 11 σταδίων σε αυτό το υπόδειγμα, τα διαδοχικά στάδια σηματοδοτούνται με μπλε ενώ 

τα στάδια σε διαρκή εξέλιξη με πορτοκαλί. Οι εκτιμητές συμπληρώνουν μόνο τα πεδία με χρώμα ανοιχτό μπλε ή ανοιχτό 

πορτοκαλί, αντίστοιχα. Παρέχεται χώρος για περισσότερες παρατηρήσεις ή σχόλια στο τέλος κάθε σταδίου, εάν κρίνεται 

απαραίτητο. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, με τη σειρά του, έπειτα από την παραλαβή της συμπληρωμένης φόρμας, 

συμπληρώνει τα πράσινα πεδία. 

Για το υπόδειγμα, θεωρείται δεδομένο πως η ομάδα των εκτιμητών είναι εξοικειωμένη με το νομικό πλαίσιο για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων που καθιέρωσε ο ΓΚΠΔ. (Εάν αναφέρεται κάποιο άρθρο χωρίς εξειδίκευση, 
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θεωρείται πως αυτό σχετίζεται με τον ΓΚΠΔ.) Επίσης. θεωρείται δεδομένη μία ελάχιστη εξοικείωση με τη διαδικασία 

της αξιολόγησης του κινδύνου και με τα κριτήρια που περιορίζουν την απόλαυση των θεμελιωδών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, δηλαδή τα κριτήρια της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Ωστόσο, το προτεινόμενο υπόδειγμα 

χρειάζεται να διαβαστεί σε συνδυασμό με τις προηγούμενες συνοπτικές εκθέσεις του d.pia.lab, όπου εξηγούνται οι 

σχετικές έννοιες. Περαιτέρω αναφορές προτείνονται στο τέλος αυτής της συνοπτικής έκθεσης. 

Η διαδικασία της ΕΑΠΔ ξεκινά κανονικά υπό την ηγεσία του υπευθύνου επεξεργασίας, στον οποίο και εναπόκειται η 

υποχρέωση διενέργειας ΕΑΠΔ (Άρθρο 35(1)). Ο εκτελών την επεξεργασία, εάν έχει οριστεί, οφείλει να συνδράμει τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας (Άρθρο 28(3)(στ))∙ ωστόσο, ο εκτελών την επεξεργασία μπορεί να διενεργεί την διαδικασία 

εκτίμησης υπό την δική του αρμοδιότητα, με τη δική του θέληση. Αυτό το υπόδειγμα θεωρεί πως όλοι οι εμπλεκόμενοι 

- από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τους εκτιμητές, ως τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη - συμμετέχουν σε ολόκληρη τη διαδικασία εκτίμησης. Καθώς η διαδικασία εκτίμησης αφορά 

πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που λογικά δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη - απεναντίας, θα εκτελεστούν στο 

μέλλον - οι εκτιμητές μπορεί να στηρίζονται σε υποθέσεις και, μερικές φορές, σε ατελείς πληροφορίες.  

Έχουν καταβληθεί οι μέγιστες προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών. Ωστόσο, 

όλες οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο παρέχονται δίχως κάποια εγγύηση. Ούτε το d.pia.lab, ούτε οι συγγραφείς ο 

καθένας / η καθεμία ξεχωριστά δεν αναλαμβάνουν κάποια ευθύνη για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια μπορεί να 

προκληθεί από την χρήση, την κακή μεταχείριση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το 

έγγραφο. Τέλος, όσον αφορά στις λέξεις που αναφέρονται σε πρόσωπα, έχει γίνει η επιλογή μόνο του αρσενικού γένους 

για λόγους συντομίας, ωστόσο οι λέξεις αυτές αναφέρονται εξίσου και στο θηλυκό γένος.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΑΠΔ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Όνομα της πρωτοβουλίας και αριθμός, εάν υπάρχει    

Όνομα, στοιχεία επικοινωνίας και λοιπές πληροφορίες 

ταυτοποίησης των κάτωθι: 
 

▪ Υπεύθυνος/-οι επεξεργασίας  

▪ Εκτελών/-ούντες την επεξεργασία, εάν υπάρχουν  

▪ Πρόσωπα επιφορτισμένα με την πρωτοβουλία 

(ιδιοκτήτης εταιρείας) 
 

▪ Εκτιμητές    

▪ Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ), εάν έχει 

οριστεί 
 

▪ Κεντρικός υπεύθυνος ασφαλείας πληροφοριών, εάν έχει 

οριστεί 
 

▪ Αρμόδιο σώμα ποιοτικού ελέγχου που επιτηρεί την 

διαδικασία εκτίμησης, εάν έχει οριστεί 
 

▪ Αρμόδια/-ες Αρχές Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ)  

▪ Οποιοσδήποτε άλλος/-η σχετίζεται, κατά περίπτωση  

Αριθμός έκδοσης  

Βαθμός εμπιστευτικότητας της αναφοράς 

 Δημόσια 

 Εμπιστευτική 

 Προς συγκεκριμένους φορείς [εξήγηση] 

Ημερομηνία και τόπος σύνταξης της αναφοράς  

[Άλλες πληροφορίες, κατά περίπτωση.]  
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ΣΥΝΟΨΗ 

[Συνοψίστε τις πιο σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το αποτέλεσμα από κάθε στάδιο της παρούσας διαδικασίας 

ΕΑΠΔ.] 



Φάση Ι: Προετοιμασία της διαδικασίας εκτίμησης 
Στάδιο 1   Έλεγχος (ανάλυση κατωτάτου ορίου) 
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ΦΑΣΗ Ι: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 ΣΤΑΔΙΟ 1   ΈΛΕΓΧΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ) 

Σκοπός 

Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι να διαπιστωθεί εάν η διαδικασία της ΕΑΠΔ είναι καταρχάς απαραίτητη, επειδή 
εφαρμόζονται ένα ή περισσότερα κριτήρια τα οποία παρατίθενται στον νόμο ή σε άλλες υποχρεώσεις ρυθμιστικού 
χαρακτήρα ή, εναλλακτικά, να διαπιστωθεί εάν η διαδικασία εκτίμησης δεν είναι απαραίτητη επειδή προβλέπεται 
απαλλαγή από αυτήν.  

 EXTRA  Ωστόσο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αποφασίσει να διενεργήσει την διαδικασία ΕΑΠΔ 
αυτοβούλως, ανεξαρτήτως νομικών απαιτήσεων, χρησιμοποιώντας την ως μέσο προς συμμόρφωση με την 
αρχή της λογοδοσίας (Άρθρο 24), με την προστασία δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού (Άρθρο 
25), και με την ασφάλεια επεξεργασίας (Άρθρο 32). 

Εφαρμογή 

Σε αυτό το στάδιο, με βάση την προκαταρκτική περιγραφή, και αυτήν του πλαισίου και την τεχνική περιγραφή, των 
σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας (πβ. Στάδιο 1α), οι εκτιμητές αναλύουν εάν οι προαναφερθείσες πράξεις 
ικανοποιούν κάποιο από τα κριτήρια κατωτάτου ορίου (πβ. Στάδιο 1β). Ως προαπαιτούμενο, οι εκτιμητές καθορίζουν 
εάν προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία σε κάποιο χρονικό σημείο∙ εάν όχι, τότε ο ΓΚΠΔ δεν εφαρμόζεται 
και η διαδικασία ΕΑΠΔ δεν είναι υποχρεωτική. 

Τα κριτήρια τίθενται κυρίως από τον ΓΚΠΔ και μπορεί να τροποποιηθούν (να συμπληρωθούν) από οποιοδήποτε άλλο 
νομικό ή άλλως ρυθμιστικό όργανο, στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, π.χ. ένας κώδικας δεοντολογίας 
(Άρθρο 40) (πβ. Στάδιο 2α)∙ η νομολογία μπορεί να διευκρινίσει περισσότερο τα κριτήρια αυτά. 

Παρόλο που στα αρχικά στάδια συνήθως δεν είναι διαθέσιμες πολλές πληροφορίες, η προκαταρκτική περιγραφή 
πρέπει να είναι σύντομη (περίπου μία σελίδα) αλλά επαρκώς αναλυτική στο βαθμό που οι εκτιμητές να μπορούν να 
διαπιστώσουν αν τα κατώτατα όρια πληρούνται. Μία τέτοια περιγραφή μπορεί να βασίζεται στα αρχεία των 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας (Άρθρο 30). Γενικόλογες εκφράσεις πρέπει να αποφεύγονται. Η προκαταρκτική 
περιγραφή, στην περίπτωση που αποφασιστεί πως η διαδικασία εκτίμησης είναι απαραίτητη, θα επεκταθεί στο Στάδιο 
4. 

Τα κριτήρια κατωτάτου ορίου θεμελιώνονται στην έννοια του κινδύνου στο δικαίωμα (το οποίο εξηγείται στο Στάδιο 
5) και είναι είτε θετικά είτε αρνητικά. Αν οποιοδήποτε από τα θετικά κριτήρια πληρείται, η διαδικασία εκτίμησης τότε 
θα απαιτείται από τον νόμο. Απεναντίας, εάν πληρείται οποιοδήποτε από τα αρνητικά κριτήρια, τότε ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση διενέργειας της διαδικασίας εκτίμησης. Στην πρώτη περίπτωση, οι 
εκτιμητές προχωρούν στο Στάδιο 2. 
 
 EXTRA  Στην δεύτερη περίπτωση, οι εκτιμητές προετοιμάζουν μία δήλωση πως δεν υπάρχει σημαντικός αντίκτυπος, 

εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους δεν διενεργούν την διαδικασία ΕΑΠΔ και δεν προχωρούν παρακάτω, 
εκτός αν υπάρχει η ανάγκη να επανεξετάσουν την διαδικασία εκτίμησης (πβ. Στάδιο 8). Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, συνιστάται να διενεργείται η διαδικασία εκτίμησης. 

 
  



Φάση Ι: Προετοιμασία της διαδικασίας εκτίμησης 
Στάδιο 1   Έλεγχος (ανάλυση κατωτάτου ορίου) 
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ΣΤΑΔΙΟ 1A: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  Εξήγηση 

 

Θα επεξεργαστείτε προσωπικά δεδομένα;    
 Ναι 

 Όχι 

Π
ερ

ιγ
ρ
α

φ
ή

 σ
χε

τι
κ
ά

 μ
ε 

το
 π

λ
α

ίσ
ιο

 

Φύση  

(ποιες πράξεις επεξεργασίας;) 
 

Πεδίο εφαρμογής 

Κλίμακα 

(πόσοι/-ες/-α; σε ποιο 

βαθμό;) 

 

Χρόνος  

(πότε; για πόσο 

διάστημα;) 

 

Πλαίσιο (υπό 

ποιες συνθήκες;) 

Εσωτερικό  

(που αφορά τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας) 

 

Εξωτερικό  

(που αφορά ιδιώτες, 

κοινωνικές ομάδες, την 

κοινωνία κτλ.) 

 

Σκοπός πράξεων επεξεργασίας  

(γιατί;) 
 

Τ
εχ

νι
κ
ή

 π
ερ

ιγ
ρ
α

φ
ή

 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων 

(τι;) 
 

Μέσον επεξεργασίας (υποδομή)  

(με τι μέσα; π.χ. αναλογικά, ψηφιακά;) 
 

Σχεδιαζόμενες ροές δεδομένων  

(από που προς που; από ποιον προς ποιον;) 
 

Ασφάλεια δεδομένων 

(πώς διασφαλίζεται;) 
 

Δικαιοδοσία / Αγορά  

(πού;) 
 

Φορείς στην «αλυσίδα εφοδιασμού» 

(ποιος;)  
 

[Άλλο, διευκρινίστε]  

  



Φάση Ι: Προετοιμασία της διαδικασίας εκτίμησης 
Στάδιο 1   Έλεγχος (ανάλυση κατωτάτου ορίου) 
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ΣΤΑΔΙΟ 1B: ΕΛΕΓΧΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 

Θετικά κριτήρια 

Κριτήριο 

Νομική 

διάταξη Ικ
α

νο
π

ο
ιε

ίτ
α

ι;
 

Εξήγηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΓΕΝΙΚΑ) 

Είναι πιθανόν οι σχεδιαζόμενες πράξεις επεξεργασίας να 

επιφέρουν υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 

των φυσικών προσώπων;  

Αυτό καθορίζεται με βάση τα παρακάτω:  

▪ Δείκτες κινδύνου (φύση, πεδίο εφαρμογής, πλαίσιο 

και σκοποί της επεξεργασίας) 

▪ Αρχική εκτίμηση κινδύνων (πόσο πιθανοί; πόσο 

σοβαροί;) 

▪ Υφιστάμενο αρχείο κινδύνων για τα προσωπικά 

δεδομένα (εάν υπάρχει) 

▪ [άλλο, διευκρινίστε] 

35(1)   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΕΙΔΙΚΑ) 

Εμπεριέχουν οι σχεδιαζόμενες πράξεις επεξεργασίας κάποια 

από τις παρακάτω περιστάσεις όπου θεωρείται από τον νόμο 

πως ενδέχεται να οδηγήσουν σε υψηλό κίνδυνο;  

 

Συγκεκριμένα:  
 

 

▪ συστηματική και εκτενή αξιολόγηση προσωπικών πτυχών 

σχετικά με φυσικά πρόσωπα, η οποία βασίζεται σε 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ, και στην οποία βασίζονται αποφάσεις 

που παράγουν έννομα αποτελέσματα σχετικά με το 

φυσικό πρόσωπο ή ομοίως επηρεάζουν σημαντικά το 

φυσικό πρόσωπο; 

35(3)(α)   

▪ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία, ειδικών κατηγοριών 

δεδομένων, ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα; 

35(3)(β)   

▪ συστηματική παρακολούθηση δημοσίως προσβάσιμου 

χώρου σε μεγάλη κλίμακα; 
35(3)(γ)   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3Α: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΘΕΤΙΚΗ 

ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ) 

Συμπεριλαμβάνονται οι σχεδιαζόμενες πράξεις επεξεργασίας 

στον δημόσιο κατάλογο με τις πράξεις επεξεργασίας, που 

συντάσσεται από την ΑΠΔ, οι οποίες απαιτούν την διενέργεια 

της διαδικασίας ΕΑΠΔ; 

35(4)   



Φάση Ι: Προετοιμασία της διαδικασίας εκτίμησης 
Στάδιο 1   Έλεγχος (ανάλυση κατωτάτου ορίου) 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3B: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Απαιτεί κάποιος εγκεκριμένος κώδικας δεοντολογίας την 

διενέργεια μίας διαδικασίας ΕΑΠΔ για τις σχεδιαζόμενες 

πράξεις επεξεργασίας; 

40   

[άλλο, πβ. Στάδιο 2α∙ διευκρινίστε]   

Απαιτείται η διαδικασία ΕΑΠΔ; 

 Ναι [μεταβείτε στο Στάδιο 2] 

 Όχι [μεταβείτε στο Στάδιο 1γ] 

  



Φάση Ι: Προετοιμασία της διαδικασίας εκτίμησης 
Στάδιο 1   Έλεγχος (ανάλυση κατωτάτου ορίου) 
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Αρνητικά κριτήρια 

Κριτήριο 

Νομική 

Διάταξη Ικ
α

νο
π

ο
ιε

ίτ
α

ι;
 

Εξήγηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

(ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 

Συμπεριλαμβάνονται οι σχεδιαζόμενες πράξεις επεξεργασίας 

στον δημόσιο κατάλογο με τις πράξεις επεξεργασίας, που 

συντάσσεται από την ΑΠΔ, οι οποίες απαλλάσσουν από την 

διενέργεια της διαδικασίας ΕΑΠΔ; 

35(5)   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ (ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

Έχουν οι σχεδιαζόμενες πράξεις επεξεργασίας ήδη υπαχθεί σε 

προηγούμενη διαδικασία εκτίμησης; 

35(10)   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6Α: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  

Αφορούν οι πράξεις επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα πελατών 

ή ασθενών ιδιωτών ιατρών, επαγγελματιών υγείας ή δικηγόρων, 

ώστε να μην θεωρούνται μεγάλης κλίμακας; 

Αιτιολογική 

σκέψη 91 
  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6Β: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Απαλλάσσει κάποιος εγκεκριμένος κώδικας δεοντολογίας από την 

διενέργεια μίας διαδικασίας ΕΑΠΔ για τις σχεδιαζόμενες πράξεις 

επεξεργασίας; 

40   

[Άλλο, πβ. Στάδιο 2α∙ διευκρινίστε]   

Απαλλάσσεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας από την διαδικασία ΕΑΠΔ; 

 
Απαλλάσσεται 

[μεταβείτε στο Στάδιο 1γ] 

 
Δεν απαλλάσσεται  

[μεταβείτε στο Στάδιο 2] 

Εάν απαλλάσσεται, πρόκειται η διαδικασία ΕΑΠΔ να διενεργηθεί εθελοντικά; 

 
Ναι  

[μεταβείτε στο Στάδιο 2] 

 
Όχι  

[μεταβείτε στο Στάδιο 1γ] 
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ΣΤΑΔΙΟ 1Γ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ  EXTRA  

Εάν τα κριτήρια από το 1 έως και το 3Β ΔΕΝ απαντώνται, για ποιον λόγο απαλλάσσονται οι σχεδιαζόμενες πράξεις 

επεξεργασίας από την διαδικασία ΕΑΠΔ; 

 

ΣΧΟΛΙΑ 

[Εξήγηση] 
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 ΣΤΑΔΙΟ 2*  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Σκοπός 

Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι να αναγνωρίσει, με εύλογη ακρίβεια:  

(α) το σημείο αναφοράς, δηλαδή τις δεδομένες προδιαγραφές/ένα δεδομένο επίπεδο/πρότυπο του θεμελιώδους 
δικαιώματος στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικών θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών, τα οποία συναντώνται σε εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς∙  

(β) τις κατηγορίες των ενδιαφερομένων μερών, δηλαδή ποιος χρειάζεται να συμμετάσχει στην διαδικασία 
εκτίμησης και πως, σε κάθε βήμα (δηλαδή τεχνικές συμμετοχής ενδιαφερομένων μερών)∙  

(γ) τις τεχνικές αξιολόγησης, εκτός από την εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, και την τεχνική 
εκτίμησης του κινδύνου, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία εκτίμησης, εάν υπάρχουν∙  και  

(δ) άλλες ευρύτερες τεχνικές (αξιολόγησης) που μπορεί να αρμόζουν ή να είναι απαραίτητες. 

Εφαρμογή 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Στην διαδικασία ΕΑΠΔ, το σημείο αναφοράς αποτελείται από ένα δεδομένο επίπεδο: (α) του 
θεμελιώδους δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και (β) άλλων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών που επηρεάζονται από τις σχεδιαζόμενες πράξεις επεξεργασίας (πβ. Άρθρο 1(2)). Σε αυτό 
το στάδιο, οι εκτιμητές πρώτα εντοπίζουν ποιες πτυχές αυτών των δικαιωμάτων θα μπορούσαν να θίξουν οι 
σχεδιαζόμενες πράξεις επεξεργασίας. (Δεν ενεργοποιούν όλες οι πράξεις επεξεργασίας όλες τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και 
άλλων σχετικών νόμων.) Καθώς αυτά τα δικαιώματα ρυθμίζονται από διάφορους νόμους και άλλα ρυθμιστικά όργανα, 
μία τέτοια άσκηση συνοδεύεται από την χαρτογράφηση του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου σε μία δεδομένη έννομη 
τάξη. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. Σε αυτό το στάδιο, οι εκτιμητές ακολούθως αναγνωρίζουν τις κατηγορίες των ενδιαφερομένων 
μερών των οποίων πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή, δηλαδή - πρώτο και κύριο - των υποκειμένων επεξεργασίας (π.χ. 
εργαζόμενοι, πελάτες, συνεργάτες, ασθενείς, φοιτητές, μαθητές ή συνταξιούχοι) και/ή των αντιπροσώπων τους (π.χ. 
μη κυβερνητικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί ή ομάδες υπεράσπισης). Ωστόσο, τέτοια διαβούλευση συμπεριλαμβάνει 
επίσης και άλλα πρόσωπα που επηρεάζονται, που τα αφορά ή που απλώς ενδιαφέρονται για τις σχεδιαζόμενες πράξεις 
επεξεργασίας, τους αντιπροσώπους τους και ειδήμονες. Η έννοια των ενδιαφερομένων μερών είναι αρκετά ευρεία, 
και η εμβέλεια και ο αριθμός των εμπλεκόμενων μερών πρέπει να ανταποκρίνεται στις πράξεις επεξεργασίας των 
δεδομένων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να προτείνουν επιπλέον συμμετέχοντα πρόσωπα ή ομάδες. (Τα 
συγκεκριμένα άτομα, ομάδες και/ή οργανισμοί που γνωμοδοτούν καθορίζονται στο Στάδιο 3.) Τα ενδιαφερόμενα μέρη 
δεν είναι εκτιμητές∙ οι πρώτοι συμμετέχουν με τη συνεισφορά τους, την οποία οι δεύτεροι λαμβάνουν υπόψιν ή 
απορρίπτουν. 

Στο φάσμα της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών (τυπικά, η συμμετοχή ποικίλει από την απλή γνωστοποίηση 
έως την συναπόφαση), ο ΓΚΠΔ θέτει την ΕΑΠΔ στην μέση, με άλλα λόγια στην διαβούλευση, όπου οι γνώμες τους 
αναζητούνται και λαμβάνονται υπόψιν. Παρ’ όλα αυτά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιλέξει, με τη θέλησή 
του, ένα υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής σε μία διαδικασία ΕΑΠΔ. 

Πιθανές τεχνικές για να συμπεριληφθούν ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνουν διάφορες μορφές δρώμενων 
(εργαστήρια, ομάδες προβληματισμού, κριτικές επιτροπές πολιτών), δημοσκοπήσεων (συνεντεύξεις, έρευνες, 
δομημένα ή όχι ερωτηματολόγια) ή γραπτών δηλώσεων. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Στην διαδικασία ΕΑΠΔ, ο ΓΚΠΔ προβλέπει τη χρήση δύο τύπων τεχνικών αξιολόγησης: (α) 
εκτίμηση αναγκαιότητας και αναλογικότητας (Άρθρο 35(7)(β)), και (β) εκτίμηση κινδύνου (Άρθρο 35(7)(γ). Εάν αυτές 
οι δύο κριθούν ότι παρέχουν ανεπαρκείς πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλες 
τεχνικές αξιολόγησης, π.χ. ανάλυση σεναρίου (σχεδιασμός), τεχνολογικές προβλέψεις ή ανάλυση κόστους-ωφέλειας. 
Ο ΓΚΠΔ δεν διευκρινίζει ποια τεχνική αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί, αφήνοντας την επιλογή στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας. Οι τεχνικές αξιολόγησης θα πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες, και νομικά ισχυρές (δηλαδή 
να συμμορφώνονται με το γράμμα του νόμου) και να είναι αναπαράξιμες (δηλαδή ένας ελεγκτής ή ένας δικαστής να 
μπορεί να εξακριβώσει τα αποτελέσματα με την χρήση της ίδιας μεθόδου). 

ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ). Οι εκτιμητές μπορεί να καταφύγουν και σε άλλες τεχνικές αξιολόγησης, εκτός 
από την ΕΑΠΔ, οι οποίες μπορεί να αρμόζουν ή να απαιτούνται από τον νόμο, έτσι ώστε π.χ. να διασφαλίσουν την 
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πληρότητα των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, εάν οι 
σχεδιαζόμενες πράξεις επεξεργασίας επηρεάζουν επίσης το φυσικό και/ή το τεχνητό περιβάλλον, μαζί με την ΕΑΠΔ, 
μία αυτούσια διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) μπορεί να αρμόζει ή να απαιτείται από τον 
νόμο. Μία ανάλυση κόστους-ωφέλειας (ΑΚΩ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτούσια τεχνική αξιολόγησης για να 
καθοριστεί εάν τα οφέλη των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας υπερβαίνουν τα κόστη τους.  

Επιπρόσθετα, για λόγους διεξοδικότητας και αποδοτικότητας, διάφοροι τύποι εκτίμησης αντικτύπου και άλλων 
τεχνικών μπορούν να ενοποιηθούν, υπό την προϋπόθεση πως το σημείο αναφοράς και οι τεχνικές αξιολόγησης είναι 
συναφείς, δεν είναι διαφορετικής αξίας, και τέλος δεν είναι εσωτερικά αντικρουόμενες. Τα αποτελέσματα μίας τέτοιας 
ενοποιημένης διαδικασίας εκτίμησης χρειάζεται έπειτα να συνδυαστούν. 
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ΣΤΑΔΙΟ 2A: ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

Σημείο αναφοράς (1): Εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί 

 

Εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί 

Νομική 

διάταξη Ε
φ

α
ρ
μ

ο
γή

; 

Εξήγηση 

Γ
εν

ικ
ό
ς 

κ
α

νό
να

ς 
(l

ex
 g

en
er

a
li

s)
 Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 
   

Εθνικοί νόμοι που συμπληρώνουν τον 

ΓΚΠΔ 
   

Οδηγία (EE) 2016/680 (Law 

Enforcement Directive) [όπως έχει 

μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο] 

   

[Άλλο, διευκρινίστε]   

Ε
ιδ

ικ
ό
ς 

κ
α

νό
να

ς 
(l

ex
 s

p
ec

ia
li

s)
 

Οδηγία 2002/58/ΕΚ (ePrivacy 

Directive) [όπως έχει μεταφερθεί στο 

εθνικό δίκαιο] 

   

Εθνικοί κατάλογοι όπου απαιτείται / 

δεν απαιτείται η διενέργεια ΕΑΠΔ 
35(4)–(5)   

Εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας 40   

Πιστοποίηση 42   

Αποφάσεις επάρκειας (Adequacy 

decisions) 
45   

Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες (BCR)  47   

Tυποποιημένες συμβατικές ρήτρες 

(SCC) 

46(2)(γ)–(δ) 

46(3)(α) 
  

[Άλλο, διευκρινίστε]   
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Ά
λλ

ο
 

Κανονισμός 2018/1725    

Τεχνικά πρότυπα    

Πολιτικές προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα 
   

Επαγγελματικοί κώδικες δεοντολογίας  

(π.χ. ηθικής, εταιρικής διακυβέρνησης) 
   

Συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων    

[Άλλο, διευκρινίστε]   
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Σημείο αναφοράς (2): Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας εκτίμησης 

 

Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας 

εκτίμησης 

Νομική 

διάταξη 

Ε
φ

α
ρ
μ

ο
γή

; 

Εξήγηση 

Δ
ικ

α
ίω

μ
α

 σ
τη

ν 
π

ρ
ο
σ
τα

σ
ία

 δ
εδ

ο
μ

έν
ω

ν 
π

ρ
ο
σ
ω

π
ικ

ο
ύ 

χα
ρ
α

κ
τή

ρ
α

 

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 5   

Νομική βάση για την επεξεργασία 6–8   

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 

προσωπικών δεδομένων 
9–10   

Δ
ικ

α
ιώ

μ
α

τα
 υ

π
ο
κ
ει

μ
έν

ω
ν 

δ
εδ

ο
μ

έν
ω

ν
  

Διαφάνεια και Πληροφόρηση 12–14   

Δικαίωμα πρόσβασης 15   

Δικαίωμα διόρθωσης 16   

Δικαίωμα διαγραφής 17   

Δικαίωμα του περιορισμού της 

επεξεργασίας 
18   

Δικαίωμα στη φορητότητα των 

δεδομένων 
20   

Δικαίωμα εναντίωσης 21   

Δικαίωμα να μην υπόκειται 

κάποιος/-α σε απόφαση που 

λαμβάνεται αποκλειστικά 

βάσει αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας 

22   

Υποχρεώσεις του υπευθύνου 

επεξεργασίας και του εκτελούντος την 

επεξεργασία 

24–39   

Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ 
46–49   

Περιορισμοί στις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα 
23   

Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας 85–91   

[Άλλο, διευκρινίστε]    



Φάση Ι: Προετοιμασία της διαδικασίας εκτίμησης 
Στάδιο 2*  Παρατήρηση 

 

18   |   d.pia.lab Συνοπτική Έκθεση No. 1/2020   [EL]  

 

Ά
λλ

α
 θ

εμ
ελ

ιώ
δ
η

 δ
ικ

α
ιώ

μ
α

τα
 

Δικαίωμα στην ιδιωτική και 

οικογενειακή ζωή, κατοικία και 

επικοινωνίες 

Αιτιολογική 

σκέψη 4 

  

Ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και 

θρησκείας 
  

Ελευθερία της έκφρασης και 

πληροφόρησης 
  

Επιχειρηματική ελευθερία    

Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 

αμερόληπτης δίκης 
  

Πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική 

πολυμορφία 
  

[Άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, 

διευκρινίστε] 
ΧΘΔ   

[Άλλες πτυχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, 

διευκρινίστε] 
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ΣΤΑΔΙΟ 2B: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ 

Εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη 

Κατηγορία ενδιαφερομένου μέρους Σ
υμ

μ
ετ

ο
χή

; 

Επίπεδο συμμετοχής 

Τεχνικές συμμετοχής 

ενδιαφερομένων 

μερών Εξήγηση 

Εκτελών την επεξεργασία     

Υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων 

(ΥΠΔ) 
    

Αποδέκτες (Άρθρο 4(9))     

Αντιπρόσωποι (Άρθρο 27)     

Υπεύθυνος ασφάλειας πληροφορικής      

Νομική υπηρεσία     

Εργαζόμενοι, συνδικαλιστικές ενώσεις, 

ανάδοχοι έργου κτλ. 
    

[Άλλο, διευκρινίστε]     
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Εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη 

Κατηγορία ενδιαφερομένου μέρους Σ
υμ

μ
ετ

ο
χή

; 

Επίπεδο 

συμμετοχής 

Τεχνικές 

συμμετοχής 

ενδιαφερομένων 

μερών Εξήγηση 

Υποκείμενα δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων: 

▪ ανηλίκων 

▪ ευάλωτων ομάδων 

▪ [άλλο, διευκρινίστε] 

    

Αντιπρόσωποι των υποκειμένων 

δεδομένων 
    

Φυσικά πρόσωπα, εκτός από τα 

υποκείμενα δεδομένων  
    

Αντιπρόσωποι φυσικών προσώπων, εκτός 

από τα υποκείμενα δεδομένων 
    

Τρίτοι  

(Άρθρο 4(10))  

Δημόσιος τομέας     

Ιδιωτικός τομέας     

Ειδήμονες     

Εποπτικές αρχές (ΑΠΔ)     

[Οποιοσδήποτε άλλος που επηρεάζεται, 

διευκρινίστε] 
    

 

Έλλειψη συμμετοχής ενδιαφερομένων μερών 

[Εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ΕΑΠΔ, εξηγήστε τους λόγους.] 
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ΣΤΑΔΙΟ 2Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

Τύπος τεχνικών αξιολόγησης Νομική διάταξη Ε
φ

α
ρ
μ

ο
γή

; 

Ειδικές τεχνικές Εξήγηση 

Υ
π

ο
χρ

εω
τι

κ
ά

 

Εκτίμηση αναγκαιότητας και 

αναλογικότητας 
35(7)(β)    

Εκτίμηση κινδύνων (για τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες των 

φυσικών προσώπων) 

35(7)(γ)    

[Άλλο, πβ. Στάδιο 2α∙ διευκρινίστε]     

Σ
υμ

π
λη

ρ
ω

μ
α

τι
κ
ά

 

Εκτίμηση κινδύνων (ασφάλεια 

δεδομένων) 
    

Σχεδιασμός σεναρίου     

Ανάλυση κόστους-ωφέλειας (ΑΚΩ)     

Ανάλυση πλεονεκτημάτων, 

αδυναμιών, ευκαιριών, απειλών 

(ΠΑΕΑ) 

    

[Άλλο, διευκρινίστε]     
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ΣΤΑΔΙΟ 2Δ: ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 

Τύπος τεχνικών αξιολόγησης Ε
φ

α
ρ
μ

ο
γή

; 

Ειδικές τεχνικές Εξήγηση 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων    

Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την ιδιωτικότητα    

Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την ηθική    

Εκτίμηση κοινωνικού αντικτύπου    

Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την υγεία    

Εκτίμηση των κινδύνων    

Ανάλυση κόστους-ωφέλειας (ΑΚΩ)    

Ανάλυση πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών, 

απειλών (ΠΑΕΑ) 
   

[Άλλο, διευκρινίστε]    

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

 Εξήγηση 

Στοιχεία του σημείου αναφοράς  

Τεχνικές αξιολόγησης  

[Άλλο, διευκρινίστε]  

 

ΣΧΟΛΙΑ 

[Εξήγηση] 
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 ΣΤΑΔΙΟ 3*  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  

Σκοπός 

Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι να ορίσει το αντικείμενο για μία διαδικασία ΕΑΠΔ. Αυτό το στάδιο απαντά στην 
ερώτηση «πώς διενεργείται μία διαδικασία ΕΑΠΔ», αποτελώντας ένα γραπτό εγχειρίδιο για αυτήν, και ενδέχεται να 
επικαιροποιείται κατά τη διαδικασία εκτίμησης. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα στοιχεία αυτού του σταδίου εξίσου 
σημαντικά ούτε εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο. 

Εφαρμογή 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΑΠΔ. Σε γενικό επίπεδο, κατά το ελάχιστο, ο ουσιαστικός στόχος της διαδικασίας ΕΑΠΔ 
είναι να διασφαλίσει το ανώτατο κατά το δυνατόν επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων των οποίων τα 
προσωπικά δεδομένα θα υποστούν επεξεργασία στις σχεδιαζόμενες πράξεις. Ο τυπικός στόχος αυτής είναι η 
συμμόρφωση με τον νόμο (πβ. Άρθρο 35(7)(δ)). Η διαδικασία ΕΑΠΔ αποσκοπεί στο να διασφαλίσει και τα δύο, με το 
να συνδράμει την διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την ανάπτυξη των πράξεων επεξεργασίας ενδεχομένως, 
και τον τρόπο που θα γίνει αυτό. Ωστόσο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διευκρινίζει, με αρκετά λεπτομερή τρόπο, τους 
ειδικότερους σκοπούς μίας διαδικασίας εκτίμησης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΩΝ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει και αιτιολογεί τα κριτήρια αποδεκτού για 
τους αρνητικούς αντικτύπους. Ένα τέτοιο όριο τίθεται και αρμόζει για κάθε τεχνική αξιολόγησης που χρησιμοποιείται 
(πβ. Στάδιο 2γ). O υπεύθυνος επεξεργασίας επίσης ορίζει και δικαιολογεί το όριο κάτω από το οποίο μία πράξη 
επεξεργασίας θα θεωρηθεί μη απαραίτητη και/ή δυσανάλογη, δεδομένου του νομικού ή πολιτισμικού πλαισίου. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζει επιπλέον το κατώτατο όριο κάτω από το οποίο ο κίνδυνος στο δικαίωμα δεν θα γίνει 
αποδεκτός, με βάση το νομικό ή το πολιτισμικό πλαίσιο, ή την προδιάθεση του ως προς τον κίνδυνο (π.χ. αν είναι 
ριψοκίνδυνος ή απρόθυμος να αναλάβει τον κίνδυνο). Με άλλα λόγια, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξειδικεύει το 
επίπεδο του κινδύνου το οποίο είναι αποδεκτό. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκ των προτέρων ορίζει τόσο την κλίμακα 
πιθανότητας όσο και αυτήν της σοβαρότητας.  

ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δημιουργεί έναν κατάλογο και διασφαλίζει ότι οι απαραίτητοι πόροι 
για την διενέργεια της διαδικασίας ΕΑΠΔ περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται, στα παρακάτω: χρόνο (δηλαδή 
ώρες, μέρες ή μήνες που προορίζονται για την επίτευξη μίας ολόκληρης διαδικασίας ΕΑΠΔ)∙ χρήματα (δηλαδή κόστος 
εργασίας, εξοπλισμός, συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών κτλ.)∙ ανθρώπινο δυναμικό (δηλαδή έναν αριθμό ατόμων, 
μερικής ή πλήρους απασχόλησης, που θα συμμετέχουν στην διαδικασία ΕΑΠΔ)∙ γνώσεις (δηλαδή εμπειρογνωμοσύνη 
των εκτιμητών, π.χ. γνώσεις νομικές, περί ηθικής, ψηφιακή κατάρτιση, πληροφορική, διαχείριση έργων, δημόσιες 
σχέσεις κτλ.)∙ τεχνογνωσία (δηλαδή εμπειρία που απαιτείται από τα άτομα που συμμετέχουν στην διαδικασία ΕΑΠΔ)∙ 
εγκαταστάσεις (δηλαδή το μέρος όπου η ΕΑΠΔ θα διενεργηθεί) και υποδομή (δηλαδή ο εξοπλισμός που χρειάζεται για 
μία διαδικασία ΕΑΠΔ, π.χ. υλισμικό και λογισμικό). Οι εκτιμητές μπορεί να καταφύγουν στην συνδρομή λογισμικού 
που διευκολύνει την διαδικασία ΕΑΠΔ αυτοματοποιώντας τμήματά της. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει τα χρονικά πλαίσια για την διαδικασία ΕΑΠΔ, 
εξειδικεύοντας π.χ. τα ορόσημα και τις προθεσμίες, αναθέτοντας ευθύνες στους εκτιμητές και διευκρινίζοντας ποιος 
είναι υπόλογος σε ποιον μέσα στην οργανωτική δομή του υπευθύνου επεξεργασίας. 

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ/-ΕΣ, ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ. Η διαδικασία εκτίμησης απαιτεί πολλαπλή εμπειρογνωμοσύνη. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, με βάση διαφανή κριτήρια, επιλέγει τους εκτιμητές, είτε εσωτερικούς είτε εξωτερικούς (εξωτερική 
ανάθεση), ή συνδυασμό αυτών. Οι εκτιμητές ή η ομάδα των εκτιμητών μπορεί να αλλάξει και/ή να επεκταθεί καθώς 
η διαδικασία εκτίμησης εξελίσσεται. Εάν η διαδικασία εκτίμησης ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες, 
ολοκληρωτικά ή εν μέρει, ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπογράφει ένα συμβόλαιο υπηρεσιών με αυτούς τους 
εξωτερικούς συνεργάτες. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποφασίζει για τους ρόλους και τις ευθύνες τους (π.χ. σε ποιον 
είναι υπόλογος ο εκτιμητής), και διασφαλίζει την επαγγελματική τους ανεξαρτησία (π.χ. οι εκτιμητές δεν αναζητούν 
ούτε δέχονται οδηγίες∙ κατ’ αυτόν τον τρόπο, η προτίμησή τους δεν μεταβάλλεται). 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. Με βάση τις προκαθορισμένες κατηγορίες στο Στάδιο 2β, οι εκτιμητές προσδιορίζουν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, έχοντας υπόψιν την διασφάλιση της διαφορετικότητάς τους (π.χ., την ισορροπία φύλων, την 
γεωγραφική αντιπροσώπευση, την ηλικία ή την διεπιστημονικότητα) και - αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν άμεσες 
τεχνικές συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών - επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ανάλογα με το μέγεθός της, 
αυτή η λίστα μπορεί να συμπληρωθεί σε αυτό το υπόδειγμα ή να μεταφερθεί στο παράρτημα. Για μεγάλης κλίμακας 
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διαβουλεύσεις, μπορεί να είναι απαραίτητο να συνταχθεί σχέδιο διαβούλευσης. Τα προσωπικά δεδομένα των 
προσδιορισμένων ενδιαφερομένων μερών προστατεύονται αντίστοιχα. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξειδικεύει την συνέχεια της διαδικασίας εκτίμησης σε περίπτωση που π.χ. 
αλλάζουν όσοι συμμετέχουν στην διαδικασία εκτίμησης (π.χ., υπεύθυνος επεξεργασίας, εκτελών την επεξεργασία, 
εκτιμητές, κτλ.), επιπλέον σε περίπτωση διακοπής, φυσικών καταστροφών ή σοβαρών βλαβών συσκευών. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξειδικεύει τα κριτήρια τα οποία ενεργοποιούν την αναθεώρηση της 
διαδικασίας της ΕΑΠΔ. Ο ΓΚΠΔ προβλέπει την αναθεώρηση, τουλάχιστον, όταν επέρχεται αλλαγή στο επίπεδο του 
κινδύνου (πβ. Άρθρο 35(11)) (πβ. Στάδιο 8).  
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ΣΤΑΔΙΟ 3A: ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

Στόχος Ε
φ

α
ρ
μ

ο
γή

; 

Εξήγηση 

Προστασία των φυσικών 

προσώπων 
  

Συμμόρφωση με τον νόμο   

[Άλλο, διευκρινίστε]   

 

ΣΤΑΔΙΟ 3B: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΩΝ 

Τεχνική αξιολόγησης Εξήγηση 

Αναγκαιότητα και αναλογικότητα (Άρθρο 35(7)(β))  

 EXTRA  Κριτήρια περιορισμού ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων (Άρθρο 52(1) ΧΘΔ) 
 

Εκτίμηση κινδύνου 

(ποιοτική, ποσοτική) 

(κριτήρια κινδύνου) 

Κλίμακα πιθανότητας  

Κλίμακα σοβαρότητας  

Σημείο αποδοχής  

[Άλλο, διευκρινίστε]  

  



Φάση Ι: Προετοιμασία της διαδικασίας εκτίμησης 
Στάδιο 3*  Σχεδιασμός και προετοιμασία 

 

26   |   d.pia.lab Συνοπτική Έκθεση No. 1/2020   [EL]  

ΣΤΑΔΙΟ 3Γ: ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

 Αξία Εξήγηση 

Χρονικό διάστημα  

(για πόσο καιρό;) 
  

Χρήματα  

(τι κόστος;) 
  

Δυναμικό 

(πόσοι άνθρωποι;) 
  

Γνώση  

(τι εξειδίκευση;) 
  

Τεχνογνωσία  

(τι εμπειρία;) 
  

Εγκαταστάσεις  

(πού;) 
  

Υποδομή  

(με ποια μέσα;) 
  

[Άλλο, διευκρινίστε]   

 

ΣΤΑΔΙΟ 3Δ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 Ορόσημο Προθεσμία Υπεύθυνος Επόπτης 

1 [Διευκρινίστε]    

2     
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ΣΤΑΔΙΟ 3Ε: ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ, ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

 

Όνομα 

Εάν είναι 

εξωτερικός 

εκτιμητής: 

οργανισμός 

Στοιχεία 

επικοινωνίας Ειδίκευση Ρόλος και ευθύνες 

Άλλες 

πληροφορίες 

1 [Διευκρινίστε]    [Επικεφαλής]  

2       

       

 

ΣΤΑΔΙΟ 3ΣΤ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

[Παρέχετε τα προσωπικά στοιχεία όλων των ενδιαφερομένων μερών που συμμετέχουν στην διαδικασία ΕΑΠΔ και στο 

σχέδιο διαβούλευσης, εάν είναι απαραίτητο.] 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3Ζ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

[Πως θα συνεχιζόταν η παρούσα διαδικασία εκτίμησης σε περίπτωση διακοπής, αναδιοργάνωσης κτλ. του υπευθύνου 

επεξεργασίας;] 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3Η: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΑΠΔ 

Κριτήριο Ε
φ

α
ρ
μ

ο
γή

; 

Εξήγηση 

Αλλαγή στην πιθανότητα και/ή στην σοβαρότητα 

του κινδύνου 
  

[Άλλο, διευκρινίστε]   

 

ΣΧΟΛΙΑ 

[Εξήγηση] 
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ΣΤΑΔΙΑ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ Ι 

 ΣΤΑΔΙΟ A  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Στόχος 

Ο στόχος αυτού του διαρκούς βήματος είναι, καθ’ όλη την διαδικασία, να συμβουλευτεί τα υποκείμενα δεδομένων 
ή τους αντιπροσώπους τους, κατά περίπτωση, σχετικά με τις σχεδιαζόμενες πράξεις επεξεργασίας (Άρθρο 35(9)).  

 EXTRA  Επιπρόσθετα, οι εκτιμητές μπορεί να αποφασίσουν να συμπεριλάβουν περαιτέρω ενδιαφερόμενα μέρη και 
σε ευρύτερο βαθμό. 

Εφαρμογή 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη αναγνωρίζονται κατά τυπικό τρόπο, πληροφορούνται, αναζητείται η γνώμη τους και οι 
απόψεις τους λαμβάνονται τελικά υπόψιν. 

Οι κατηγορίες ενδιαφερομένων μερών που αναφέρθηκαν στο Στάδιο 2β, προσδιορίζονται περαιτέρω στο Στάδιο 3στ. 
Η ανάμιξή τους είναι συνεχής και ερωτώνται για τις απόψεις τους όσον αφορά την ουσία κάθε σταδίου. (Η ανάμιξή 
τους κατηγοριοποιείται ανά φάση στην διαδικασία εκτίμησης.) 

Οι πληροφορίες που δίνονται είναι έγκυρες, ακριβείς, περιληπτικές και ουσιαστικές. Οι πληροφορίες δίνονται στα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε εύκολα κατανοητή γλώσσα και επομένως μπορεί να απαιτείται προετοιμασία συγκεκριμένων 
εγχειριδίων, π.χ. τεχνικών περιλήψεων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν με επιφύλαξη στην εμπιστευτικότητα, 
δηλαδή στα κρατικά απόρρητα, τα εμπορικά απόρρητα, τα προσωπικά δεδομένα ή άλλως πληροφορίες προνομιακού 
χαρακτήρα. 

Έχοντας συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών, οι εκτιμητές τις λαμβάνουν υπόψιν και τοποθετούνται 
επί αυτών, δηλαδή αποφαίνονται εάν τις αποδέχονται ή όχι∙ ειδικότερα στην δεύτερη περίπτωση, οι εκτιμητές 
παρέχουν εκτενή αιτιολόγηση επ’ αυτού.  

Τόσο η συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών όσο και ο ποιοτικός έλεγχος (πβ. Στάδιο Β) καταγράφονται μετά την 
περάτωση κάθε φάσης της διαδικασίας εκτίμησης. Μετά από την πρώτη φάση, οι εκτιμητές και τα σώματα ποιοτικού 
ελέγχου θέλουν να γνωρίζουν εάν η απόφαση διενέργειας της διαδικασίας ΕΑΠΔ ήταν σωστή και εάν ναι, κατά πόσον 
το πεδίο εφαρμογής και τα σημεία αναφοράς ήταν επίσης σωστά. Μετά την δεύτερη φάση, σημαντικό είναι για αυτούς 
να γνωρίζουν εάν οι αντίκτυποι εκτιμήθηκαν με τον σωστό τρόπο. Μετά την τρίτη φάση, εάν αυτή ενεργοποιηθεί, 
ενδιαφέρονται για το εάν οι εναπομείναντες κίνδυνοι εκτιμήθηκαν με σωστό τρόπο και εάν η διαδικασία εκτίμησης 
χρειάζεται να πραγματοποιηθεί ξανά. 

 

Ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν 

προσδιοριστεί 

Ποιες πληροφορίες 

έχουν κοινοποιηθεί 

στα ενδιαφερόμενα 

μέρη; 

Ποια η συνεισφορά 

των ενδιαφερομένων 

μερών (π.χ. γνώμη); 

Με ποιον τρόπο 

συμπεριλήφθηκε η 

συνεισφορά τους; 

Γιατί απορρίφθηκε; 

εσ
ω

τε
ρ
ικ

ά
 

Εκτελών την επεξεργασία    

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 

(ΥΠΔ) 
   

Αποδέκτες (Άρθρο 4(9))    

Αντιπρόσωποι (Άρθρο 27)    

Υπεύθυνος ασφάλειας 

πληροφοριών  
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Έλλειψη συμμετοχής ενδιαφερομένων μερών στην παρούσα φάση 

[Εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν συμμετέχουν στην παρούσα φάση της διαδικασίας ΕΑΠΔ, εξηγήστε γιατί.] 

 

 
  

Νομική υπηρεσία    

Υπάλληλοι, συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, εργολάβοι κτλ. 
   

[Άλλο, διευκρινίστε]    

εξ
ω

τε
ρ
ικ

ά
 

Υποκείμενα δεδομένων    

Αντιπρόσωποι υποκειμένων 

δεδομένων 
   

Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι 

υποκείμενα δεδομένων 
   

Αντιπρόσωποι φυσικών προσώπων 

που δεν είναι υποκείμενα 

δεδομένων 

   

Τρίτοι  

(Άρθρο 4(10))   

δημόσιος 

τομέας  
   

ιδιωτικός 

τομέας 
   

Ειδικοί    

Εποπτικές Αρχές (ΑΠΔ)    

[Άλλο, διευκρινίστε]    
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 ΣΤΑΔΙΟ B*  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Στόχος 

Ο στόχος αυτού του διαρκούς βήματος είναι να ελέγξει, εσωτερικά και/ή εξωτερικά, σε όλη την διαδικασία 
εκτίμησης, εάν η διαδικασία ΕΑΠΔ διατηρεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο εκτέλεσης και να διορθώσει, εάν είναι 
απαραίτητο, τυχόν παρατυπίες. 

Εφαρμογή 

Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να είναι εσωτερικός, εξωτερικός ή και τα δύο, και να λάβει την μορφή παρακολούθησης, 
αξιολόγησης, επιθεώρησης, κτλ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να απαιτεί η ομάδα των εκτιμητών να 
ανανεώνεται τακτικά ή ad hoc κατά την εξέλιξη της διαδικασία εκτίμησης. Επίσης, μπορεί να καθιερώσει ένα εργαλείο 
ελέγχου προόδου ή μία εσωτερική συμβουλευτική επιτροπή. (Η επαγγελματική ανεξαρτησία των εκτιμητών πρέπει να 
είναι εγγυημένη.) Παράλληλα, ο ΥΠΔ αναλαμβάνει το καθήκον να ελέγχει και να γνωμοδοτεί κατά τη διάρκεια της 
ΕΑΠΔ. Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται από έναν οργανισμό που προσλαμβάνεται από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή, εναλλακτικά, από μία ΑΠΔ, είτε κατόπιν αιτήματος του υπευθύνου επεξεργασίας είτε 
από δική του ενέργεια (π.χ. όταν απαιτείται από τον νόμο).  

Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να είναι δομημένος, μόνιμος (να επαναλαμβάνεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας) ή 
να εκτελείται σε ad hoc βάση∙ μπορεί να είναι τυπικός (π.χ. να αφορά την συμμόρφωση με τις διαδικασίες της ΕΑΠΔ) 
ή ουσιαστικός (π.χ. εάν οι κίνδυνοι εκτιμήθηκαν κατάλληλα) και μπορεί να πραγματοποιείται κατά την διαδικασία ή 
κατόπιν αυτής. Σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής, τα δικαστήρια θα επανελέγξουν την διαδικασία ΕΑΠΔ, είτε στον 
τύπο της είτε στην ουσία της είτε και στα δύο. 

 

Έλλειψη ποιοτικού ελέγχου στην παρούσα φάση 

[Εάν η ποιότητα δεν ελέγχθηκε στην παρούσα φάση της ΕΑΠΔ, εξηγήστε γιατ.] 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ 

[Εξήγηση] 

 

 

Σώμα ποιοτικού ελέγχου Τι είδους σχόλια ελήφθησαν; 

Πώς εφαρμόστηκαν τα σχόλια αυτά; 

Για ποιον λόγο απορρίφθηκαν;  

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 

(ΥΠΔ) 
  

Εποπτική αρχή (ΑΠΔ)   

[Άλλο, διευκρινίστε]   
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ΦΑΣΗ II: ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

 ΣΤΑΔΙΟ 4  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στόχοι 

Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι, επεκτείνοντας την προκαταρκτική περιγραφή (πβ. Στάδιο 1α), να επιτευχθεί η 
συστηματική περιγραφή των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας, τόσο στο κομμάτι του πλαισίου, όσο και στο 
τεχνικό κομμάτι.  

Εφαρμογή 

Η συστηματική περιγραφή αφορά τόσο τις πτυχές που αφορούν το πλαίσιο όσο και τις τεχνικές πτυχές των 
σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Οι πτυχές που 
αφορούν το πλαίσιο σχετίζονται με την φύση (τα εγγενή χαρακτηριστικά), το πεδίο εφαρμογής (το μέγεθος και την 
κλίμακα, π.χ. την διάρκεια, τον προϋπολογισμό, την πολυπλοκότητα, κτλ.), το εσωτερικό και εξωτερικό πλαίσιο (τις 
περιστάσεις) και τα κίνητρα (σκοπούς) των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, το έννομο 
συμφέρον που επιδιώκεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ένα διάγραμμα ροών δεδομένων και/ή άλλων 
απεικονίσεων μπορεί να προστεθεί στο παράρτημα. Μία τέτοια περιγραφή μπορεί να βασίζεται στο αρχείο των 
πράξεων επεξεργασίας (Άρθρο 30). Γενικόλογες εκφράσεις πρέπει να αποφεύγονται. Η προαναφερθείσα περιγραφή 
μπορεί να υποστεί αλλαγές καθώς εξελίσσεται η διαδικασία εκτίμησης. 

Η συστηματική περιγραφή επεκτείνει την προκαταρκτική περιγραφή (πβ. Στάδιο 1α) και επομένως είναι εκτενέστερη. 
Χρειάζεται να είναι ολοκληρωμένη, ακριβής και αξιόπιστη, καθώς αποτελεί τη βάση για την ανάλυση των αντικτύπων 
στο Στάδιο 5. 

 

ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

[Εξήγηση] 
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ΜΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
  Εξήγηση 

Π
ερ

ιγ
ρ
α

φ
ή
 π

ο
υ 

α
φ

ο
ρ
ά

 τ
ο
 π

λα
ίσ

ιο
 

Φύση (τι είδους πράξεις επεξεργασίας; Π.χ., 

συλλογή, αποθήκευση, διαγραφή, κτλ.) 

1  

2  

…  

Πεδίο 

εφαρμογής 

Κλίμακα 

(πόσοι/-ες/-α; σε ποιο 

βαθμό;) 

 

Χρόνος  

(πότε; για πόσο διάστημα;) 
 

Πλαίσιο (υπό 

ποιες συνθήκες;) 

Εσωτερικό  

(που αφορά τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας) 

 

Εξωτερικό  

(που αφορά ιδιώτες, 

κοινωνικές ομάδες, την 

κοινωνία κτλ.) 

 

Σκοπός πράξεων επεξεργασίας, 

συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του 

εννόμου συμφέροντος (γιατί;)  

 

 EXTRA  
Πλεονεκτήματα 

των πράξεων 

επεξεργασίας 

για τα άτομα, 

συμπεριλαμβανομένων 

των υποκειμένων 

δεδομένων 

 

για τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας 
 

για την κοινωνία συνολικά  

 EXTRA  
Μειονεκτήματα 

των πράξεων 

επεξεργασίας 

για τα άτομα, 

συμπεριλαμβανομένων 

των υποκειμένων 

δεδομένων 

 

για τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας 
 

για την κοινωνία συνολικά  
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Τ
εχ

νι
κ
ή
 π

ερ
ιγ

ρ
α

φ
ή

 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (τι;) 

▪ ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

▪ προσωπικά δεδομένα ευάλωτων φυσικών 

προσώπων (π.χ. παιδιά) 

▪ δεδομένα αρκετά ευαίσθητης φύσης 

 

Μέσον επεξεργασίας (υποδομή)  

(με τι μέσα; π.χ. αναλογικά, ψηφιακά) 
 

Σχεδιαζόμενες ροές δεδομένων  

(από που προς που; από ποιον προς ποιον;) 
 

Ασφάλεια δεδομένων 

(πώς διασφαλίζεται;) 
 

Δικαιοδοσία / Αγορά  

(πού;) 
 

Φορείς στην «αλυσίδα εφοδιασμού» 

(ποιος;)  
 

[Άλλο, διευκρινίστε]  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ) ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ/Η ΑΛΛΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ 

[Εισάγετε το διάγραμμα] 

 

ΣΧΟΛΙΑ 

[Εξήγηση] 
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 ΣΤΑΔΙΟ 5  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΩΝ  

Στόχος 

Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι η εκτίμηση της αναγκαιότητας και αναλογικότητας των σχεδιαζόμενων πράξεων 
επεξεργασίας σε σχέση με τους σκοπούς τους, και η εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των φυσικών προσώπων που προκύπτουν από αυτές.  

Εφαρμογή 

Οι εκτιμητές χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τεχνικές αξιολόγησης που έχουν συμφωνηθεί στον Στάδιο 2γ και βασίζουν 
την ανάλυσή τους στα αποτελέσματα του Σταδίου 4. Οι εκτιμητές μπορούν να χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε από τις 
κατάλληλες μεθόδους που είναι διαθέσιμες ή μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν η οποία προτείνεται στον παρόν 
υπόδειγμα. Σε αντίθεση με τις μεθόδους για την εκτίμηση του κινδύνου (π.χ. διεθνείς προδιαγραφές όπως το ISO 
31000:2018 ή το ISO 27005:2018), οι μέθοδοι για την εκτίμηση της αναγκαιότητας και αναλογικότητας στο πλαίσιο των 
προσωπικών δεδομένων σπανίζουν. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας μπορεί να συμβεί 
σε δύο διακριτά επίπεδα. Πρώτον, κάθε πράξη επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να εκτιμάται έναντι των αρχών 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πβ. επίπεδο 1). Αυτές είναι: η νομιμότητα, η αντικειμενικότητα, η 
διαφάνεια, ο περιορισμός του σκοπού, η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η ακρίβεια, ο περιορισμός της περιόδου 
αποθήκευσης, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα (Άρθρο 5(1), συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας 
επεξεργασίας (Άρθρο 32)) και της προστασίας δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού (Άρθρο 25). Σε έναν 
ειδικό πίνακα εκτιμάται κάθε πράξη επεξεργασίας δεδομένων και αυτός ο πίνακας χρειάζεται να επαναληφθεί για 
κάθε πράξη επεξεργασίας δεδομένων. 

 EXTRA    Δεύτερον, δεδομένου ότι το θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο αφορά η διαδικασία εκτίμησης των σχεδιαζόμενων 
πράξεων επεξεργασίας μόνο έναντι των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων (επίπεδο 1) μπορεί να μην 
οδηγήσει σε ολοκληρωμένο αποτέλεσμα εις βάρος του επιπέδου προστασίας και της ποιότητας λήψης 
αποφάσεων που πρόκειται να επηρεάσει, για αυτόν τον λόγο οι εκτιμητές δύνανται να επεκτείνουν την 
αξιολόγησή τους στην ολότητα των κριτηρίων περιορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, ενώ 
θεωρείται πως όλες οι διατάξεις του ΓΚΠΔ, και ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με τις αρχές προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, θεσπίστηκαν για να ελέγξουν τα κριτήρια περιορισμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (Άρθρο 52(1) Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔ)) (επίπεδο 1), μπορεί να 
υπάρχουν περιστάσεις όπου θα αμφισβητούταν το επίπεδο της προστασίας και, επομένως, η σχεδιαζόμενη 
πράξη επεξεργασίας υπό εκτίμηση να χρειαστεί να εξεταστεί έναντι όλων των κριτηρίων περιορισμού (επίπεδο 
2). Για παράδειγμα, παρά το τεκμήριο συμμόρφωσης με τα ανθρώπινα δικαιώματα, μία διάταξη του ΓΚΠΔ 
μπορεί να είναι αντίθετη με αυτά, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει∙ επιπλέον, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβαίνει 
και με μία εθνική εξαίρεση ή παρέκκλιση από τον ΓΚΠΔ (π.χ. η επεξεργασία πραγματοποιείται για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς ή για σκοπούς πανεπιστημιακής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης∙ Άρθρο 
85). Ωστόσο, τέτοια ευρεία αξιολόγηση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε συγκεκριμένους υπευθύνους 
επεξεργασίας και/ή σε συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. η εκπλήρωση καθήκοντος που 
εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον). 

Καθώς το δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων και τα περισσότερα συναφή θεμελιώδη 
δικαιώματα  δεν είναι απόλυτα αλλά σχετικά (δηλαδή η παρέμβαση στο δικαίωμα μπορεί να δικαιολογηθεί 
μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις), τα πέντε κριτήρια περιορισμού που απορρέουν από το Άρθρο 52 ΧΘΔ 
διαβάζονται ως εξής:  

▪ το σύννομο (το έννομο, δηλαδή, εάν η βάση για μία πράξη επεξεργασίας δεδομένων «προβλέπεται από 
τον νόμο» είναι αντίστοιχης ποιότητας, π.χ. σαφήνεια, προσβασιμότητα, ακρίβεια, προβλεψιμότητα, 
συμμόρφωση με το κράτος δικαίου)∙  

▪ ο σεβασμός στο βασικό περιεχόμενο ενός δικαιώματος (δηλαδή, εάν η παρέμβαση στο θεμελιώδες 
δικαίωμα δεν καθιστά αδύνατη την άσκηση του δικαιώματος)∙  

▪ η νομιμότητα (το θεμιτό, δηλαδή εάν  πράξη επεξεργασίας εξυπηρετεί κάποιο «γενικό συμφέρον» (πβ. 
π.χ., Άρθρο 3 Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)) ή «προασπίζεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των άλλων»)∙  

https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html
https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html
https://www.iso.org/standard/75281.html
http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2016/oj
http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2016/oj
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▪ η αναγκαιότητα (δηλαδή, εάν η πράξη επεξεργασίας είναι «αναγκαία και εάν ανταποκρίνεται πραγματικά 
στους επιδιωκόμενους στόχους»)∙ και  

▪ η αναλογικότητα υπό τη στενή έννοια (δηλαδή η στάθμιση) (π.χ. εάν χρησιμοποιείται η λιγότερο 
παρεμβατική επιλογή).  

Επιπρόσθετα, προβάλλεται από την θεωρία ο ισχυρισμός πως χρειάζεται ακόμη να εκτιμηθεί η καταλληλότητα 
μίας πράξης επεξεργασίας, δηλαδή εάν η πράξη επεξεργασίας αρμόζει (ή αν ακόμη είναι ικανή) να οδηγήσει 
έναν συγκεκριμένο θεμιτό σκοπό.  

Κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 52(3) ΧΘΔ, «η έννοια και η εμβέλεια» των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των κριτηρίων περιορισμού, «είναι ίδιες με εκείνες που τους αποδίδει» η Σύμβαση για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ). 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Με βάση τον ΓΚΠΔ, ο κίνδυνος είναι κατανοητός ως μία αρνητική επίπτωση που προκύπτει από τις 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες επιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον. Μία τέτοια επίπτωση, εάν υλοποιηθεί, 
θα προκαλούσε σωματική, υλική ή μη υλική βλάβη στα φυσικά πρόσωπα (κατά κύριο λόγο, στα υποκείμενα 
δεδομένων) και όχι μόνο στους υπευθύνους επεξεργασίας και στους εκτελούντες την επεξεργασία. Η εκτίμηση του 
κινδύνου προβλέπεται να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική γίνεται (Αιτιολογικές Σκέψεις 75–76)∙ αυτό βέβαια 
δεν είναι πάντοτε επιτεύξιμο στην πράξη, εξαιτίας ασαφειών στην αποδοτέα κλίμακα πιθανότητας και πιθανών τύπων 
βλαβών, καθώς επίσης και λαμβάνοντας υπόψιν «υποκειμενικές» αντιλήψεις όσον αφορά τον κίνδυνο, από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. υποκείμενα δεδομένων). 

Ο κίνδυνος τυπικά εκτιμάται συνδυάζοντας δύο μεταβλητές, αυτήν της πιθανότητας (δηλαδή την περίπτωση να συμβεί 
κάτι) και της σοβαρότητας (δηλαδή το μέγεθος των συνεπειών) (Αιτιολογική Σκέψη 76). Ο κίνδυνος μπορεί να 
αξιολογείται ποιοτικά, ποσοτικά ή και με συνδυασμό των δύο. Υπάρχουν πτυχές της προστασίας προσωπικών 
δεδομένων που υπάγονται στο πρώτο (δηλαδή κίνδυνοι για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες) ή στο δεύτερο (κίνδυνοι 
στην ασφάλεια επεξεργασίας). Η εκτίμηση ποσοτικού κινδύνου μετρά την πιθανότητα πραγματοποίησης του κινδύνου 
και τον συνδυάζει με την σοβαρότητά του. Η πιθανότητα εκφράζεται σε μία κλίμακα που ποικίλει από το 0 ως το 1. 
Απεναντίας, η εκτίμηση ποιοτικού κινδύνου χρησιμοποιεί επίπεδα πιθανότητας (π.χ. μία περιγραφική κλίμακα 4 
σταδίων, αμελητέο, χαμηλό, μεσαίο και υψηλό) που θα συνδυαστεί με την σοβαρότητα. Εν τέλει, η σοβαρότητα του 
κινδύνου υποδεικνύει το μέγεθος της βλάβης εάν υλοποιηθεί ο κίνδυνος. Μπορεί αντίστοιχα να εκφραστεί σε μία 
περιγραφική κλίμακα 4 σταδίων. Και οι δύο κλίμακες - πιθανότητα και σοβαρότητα - καθορίζονται εκ των προτέρων 
και αιτιολογούνται στο Στάδιο 3β. 

Μία τυπική μέθοδος για την εκτίμηση του κινδύνου απαιτεί, σε πρώτη φάση, τον προσδιορισμό του κινδύνου, δηλαδή 
αυτός να βρεθεί, να αναγνωριστεί και να περιγραφεί. (Εδώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν γνωσιακές βάσεις.) Σε 
δεύτερη φάση, ο κίνδυνος αναλύεται, δηλαδή η φύση του κατανοείται με σκοπό να καθοριστεί το επίπεδό του, δηλαδή 
πολλαπλασιάζοντας την πιθανότητα πραγματοποίησής του με την σοβαρότητα των επιπτώσεών του. Σε τρίτη φάση, ο 
κίνδυνος αξιολογείται, δηλαδή τα αποτελέσματα της ανάλυσής του συγκρίνονται με τα κριτήρια του κινδύνου (πβ. 
Στάδιο 3β) με σκοπό να καθοριστεί εάν ο κίνδυνος και το επίπεδό του είναι αποδεκτά, εάν μπορεί να προταθεί κάποιο 
μέτρο μετριασμού του και εάν κάποιος κίνδυνος χρειάζεται να τεθεί σε προτεραιότητα. (Η διαχείριση του κινδύνου 
δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου, και επομένως, συνιστά τμήμα μίας ξεχωριστής διαδικασίας.)  

 ΣΤΑΔΙΟ 6  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  

Στόχος 

Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι να προτείνει μέτρα, πρώτα για την αντιμετώπιση των κινδύνων και έπειτα για το 
μη αναγκαίο και δυσανάλογο των πράξεων επεξεργασίας, με τον τρόπο που αυτές προσδιορίστηκαν στο 
προηγούμενο στάδιο, με σκοπό την προστασία των φυσικών προσώπων και την συμμόρφωση με τον νόμο, 
«λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων και άλλων 
ενδιαφερόμενων προσώπων» (Άρθρο 35(7)(δ)).  

 EXTRA  Οι ίδιοι οι εκτιμητές μπορεί να προτείνουν μέτρα ώστε να μεγιστοποιήσουν τους θετικούς αντικτύπους. 

 

  

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf
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Εφαρμογή 

Οι εκτιμητές προτείνουν και περιγράφουν μέτρα προς μετριασμό κάθε αρνητικού αντικτύπου (κίνδυνος, δυσανάλογες 
και μη απαραίτητες παρεμβάσεις με τα ανθρώπινα δικαιώματα) όπως προσδιορίστηκαν στο Στάδιο 5. Οι συστάσεις 
που υποδεικνύονται αντιστοιχίζονται με τα μέσα (υποχρέωση βέλτιστης προσπάθειας) και όχι με τα αποτελέσματα. 

Για κάθε αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων (επίπεδο 1) και/ή κριτήριο περιορισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
(επίπεδο 2) που δεν ικανοποιείται στο προηγούμενο στάδιο, οι εκτιμητές προτείνουν μέτρα για να ικανοποιήσουν 
αυτές τις αρχές και/ή τα κριτήρια. 

Κάθε κίνδυνος μετριάζεται στον χειρισμό (με διορθώσεις) είτε στην πιθανότητα - π.χ. με τον περιορισμό στην έκθεση 
του κινδύνου - είτε στην σοβαρότητα αυτού - π.χ. με την προετοιμασία ενός σχεδίου αντιμετώπισης σε περίπτωση 
επέλευσης του κινδύνου - ή και στα δύο. Οι κίνδυνοι μπορούν να αποφευχθούν, να μετριαστούν, να μεταφερθούν 
(προς μία άλλη οντότητα π.χ. ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες, ασφαλιστική κάλυψη κτλ. ή προς το μέλλον) ή να 
γίνουν αποδεκτοί. Υπολειπόμενος κίνδυνος ονομάζεται εκείνος που απομένει εάν δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα 
μέτρα προς μετριασμό του και επομένως σε αυτήν την περίπτωση ενεργοποιείται η προηγούμενη διαβούλευση με την 
ΑΠΔ (πβ. Στάδιο 7). 

Τόσο για τον κίνδυνο όσο και για το μη αναγκαίο και δυσανάλογο των πράξεων επεξεργασίας, τα μέτρα προς 
μετριασμό μπορεί να είναι ρυθμιστικής (νομικής), τεχνικής, οργανωτικής ή συμπεριφορικής φύσης. (Εδώ μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν γνωσιακές βάσεις.) Οι εκτιμητές μπορεί να εφαρμόσουν πρώτα τα μέτρα που έχουν ήδη σχεδιαστεί 
ή εφαρμόζονται ήδη. Οι εκτιμητές ολοκληρώνουν αυτό το στάδιο με το σχέδιο εφαρμογής, στο οποίο αναγράφεται το 
υπεύθυνο πρόσωπο για την εφαρμογή κάθε μέτρου και η προθεσμία αυτών. 

Με την παραλαβή της αναφοράς, ο επικεφαλής που έχει οριστεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας λαμβάνει μία 
απόφαση ως προς την ανάπτυξη της σχεδιαζόμενης πρωτοβουλίας και - εάν αποφασίσει να προχωρήσει - υπό ποιες 
προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, έχοντας παραλάβει την αναφορά, ο επικεφαλής παίρνει θέση για κάθε μία από τις 
συστάσεις που υποδείχθηκαν από τους εκτιμητές. Εάν απορρίψει ή αλλάξει κάποια από αυτές, τότε παρέχει μία 
εξαντλητική αιτιολόγηση επί του θέματος. Κατά την συμφωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, μερικές συστάσεις 
μπορεί να έχουν ήδη εφαρμοστεί κατά την διαδικασία εκτίμησης. 
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επίπεδο 1: Αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 

ΑΑ της πράξης επεξεργασίας  

Τύπος πράξης επεξεργασίας  

 ΣΤΑΔΙΟ 5  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΩΝ  ΣΤΑΔΙΟ 6  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Αρχή 

Νομική 

διάταξη Ε
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α
ρ
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ο
γή

; 

Ικ
α
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π
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ίτ
α

ι;
 

Εξήγηση 

Σχέδιο αντιμετώπισης, εάν η αρχή δεν ικανοποιείται 

Μ
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υ 
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α
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Α
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Π
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Π
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μ
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Νομιμότητα της 

επεξεργασίας 

Συναίνεση 6(1)(α)   
      

Εκτέλεση σύμβασης 6(1)(β)   
      

Συμμόρφωση με 

έννομη υποχρέωση 
6(1)(γ)   

      

Διαφύλαξη ζωτικού 

συμφέροντος 
6(1)(δ)   
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Δημόσιο συμφέρον 6(1)(ε)   
      

Έννομα συμφέροντα 6(1)(στ)   
      

Αντικειμενικότητα  

5(1)(α) 

 
      

Διαφάνεια  
      

Περιορισμός του 

σκοπού  

Καθορισμένος 

5(1)(β) 

 
      

Ρητός  
      

Νόμιμος  
      

Μη υποβολή σε 

περαιτέρω 

επεξεργασία 

 
      

(Παρεκκλίσεις) 89(1)  
      

Ελαχιστοποίηση 

δεδομένων 
Κατάλληλα 5(1)(γ)  
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Συναφή  
      

Περιορισμένα  
      

Ακρίβεια 

Ακριβή 

5(1)(δ) 

 
      

Επικαιροποιημένα  
      

Περιορισμός της 

περιόδου 

αποθήκευσης 

Απαραίτητο 

διάστημα  
5(1)(ε)  

      

(Παρεκκλίσεις) 89(1)  
      

Ασφάλεια 

δεδομένων 

Ακεραιότητα και 

εμπιστευτικότητα 
5(1)(στ)  

      

Ασφάλεια 

επεξεργασίας 
32  

      

Προστασία δεδομένων ήδη από τον 

σχεδιασμό 
25(1)  

      

Προστασία δεδομένων εξ ορισμού 25(2)  
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Επίπεδο 2: Κριτήρια περιορισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Άρθρο 52(1) ΧΘΔ)  EXTRA   

 ΣΤΑΔΙΟ 5  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΩΝ  ΣΤΑΔΙΟ 6  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Κριτήριο Ικ
α

νο
π

ο
ιε

ίτ
α

ι;
 

Εξήγηση 

Σχέδιο αντιμετώπισης, εάν η αρχή δεν ικανοποιείται 

Μ
έτ

ρ
α

 π
ο
υ 

εφ
α
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ό
ζο
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α
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δ
η
 

Ν
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Α
ρ
μ

ό
δ
ιο
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Π
ρ
ο
θ
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μ
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ΣΥΝΝΟΜΟ  

Προβλέπεται η σχετική πρωτοβουλία από κάποιο 

νόμο ικανοποιητικής ποιότητας; 

       

ΒΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Επιτρέπει η σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία την 

ουσιαστική άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος ή 

ελευθερίας; 

       

Α
Ν

Α
Λ

Ο
Γ

ΙΚ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ  

Εξυπηρετεί η σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία 

κάποιον νόμιμο (θεμιτό) σκοπό; 
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 

Είναι η σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία 

κατάλληλη (καθώς επίσης και ικανή) να 

επιτύχει τον στόχο της; 

       

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

Είναι η σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία 

αναγκαία για την επίτευξη αυτού του 

στόχου; 

       

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΣΤΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ 

(ΣΤΑΘΜΙΣΗ) 

Δικαιολογείται η παρέμβαση (περιορισμός) 

του δικαιώματος σε συνάρτηση με την 

ωφέλεια που θα αποκτηθεί από το αντίπαλο 

δικαίωμα ή συμφέρον; 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

  ΣΤΑΔΙΟ 5  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΩΝ  ΣΤΑΔΙΟ 6  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

AA Κίνδυνος 

Περιγραφή 

(πηγή 

κινδύνου, 

ποιον 

επηρεάζει 

κτλ.) 

Π
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α
νό

τη
τα
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ς 
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σ
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Ε
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ο
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ο
υ 
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ή

) 

Ε
ξή

γη
σ
η

 

Αντιμετώπιση του κινδύνου Σχέδιο αντιμετώπισης 

Τ
ύπ

ο
ς 

Π
ερ

ιγ
ρ
α

φ
ή

 

Αναθεωρημένο 

επίπεδο κινδύνου 

(τιμή 

αποτελέσματος) 

(Υπολειπόμενοι 

κίνδυνοι;)  

Μ
έτ

ρ
α
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ο
υ 

εφ
α

ρ
μ

ό
ζο
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α
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Ν
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μ
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L[P] S 

R =  

L[P] * S L[P] S R 

1 [Διευκρινίστε]                

2                 

3                 

4                 
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Πίνακας κινδύνων 

Πριν τις συστάσεις Μετά τις συστάσεις 

[Εισάγετε διάγραμμα] [Εισάγετε διάγραμμα] 
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ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  EXTRA  

Εκτίμηση Συστάσεις 

[Εξήγηση] 

 

[Εξήγηση] 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Σύνθεση συστάσεων 

Απόφαση του υπευθύνου 

επεξεργασίας και αιτιολόγηση 

αυτού 

1 [Εξήγηση]  

2   

   

 

Συνολική σύσταση 

Απόφαση του υπευθύνου 

επεξεργασίας και αιτιολόγηση 

αυτού 

 
Ανάπτυξη της σχεδιαζόμενης πρωτοβουλίας 

χωρίς περαιτέρω αλλαγές 
  

 
Τροποποίηση της σχεδιαζόμενης 

πρωτοβουλίας 
[Διευκρινίστε πως]  

 Ακύρωση της σχεδιαζόμενης πρωτοβουλίας [Διευκρινίστε πως]  

 

ΣΧΟΛΙΑ 

[Εξήγηση] 

 



Φάση II: Εκτίμηση 
Στάδια σε διαρκή εξέλιξη για την Φάση IΙ 
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ΣΤΑΔΙΑ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ IΙ 

 ΣΤΑΔΙΟ A ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

Ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν 

προσδιοριστεί 

Ποιες πληροφορίες 

έχουν κοινοποιηθεί 

στα ενδιαφερόμενα 

μέρη; 

Ποια η συνεισφορά 

των ενδιαφερομένων 

μερών (π.χ. γνώμη); 

Με ποιον τρόπο 

συμπεριλήφθηκε η 

συνεισφορά τους; 

Γιατί απορρίφθηκε; 

εσ
ω

τε
ρ
ικ

ά
 

Εκτελών την επεξεργασία    

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 

(ΥΠΔ) 
   

Αποδέκτες (Άρθρο 4(9))    

Αντιπρόσωποι (Άρθρο 27)    

Υπεύθυνος ασφάλειας 

πληροφοριών  
   

Νομική υπηρεσία    

Υπάλληλοι, συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, εργολάβοι κτλ. 
   

[Άλλο, διευκρινίστε]    

εξ
ω

τε
ρ
ικ

ά
 

Υποκείμενα δεδομένων    

Αντιπρόσωποι υποκειμένων 

δεδομένων 
   

Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι 

υποκείμενα δεδομένων 
   

Αντιπρόσωποι φυσικών προσώπων 

που δεν είναι υποκείμενα 

δεδομένων 

   

Τρίτοι  

(Άρθρο 4(10))   

δημόσιος 

τομέας  
   

ιδιωτικός 

τομέας 
   

Ειδικοί    



Φάση II: Εκτίμηση 
Στάδια σε διαρκή εξέλιξη για την Φάση IΙ  
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Έλλειψη συμμετοχής ενδιαφερομένων μερών στην παρούσα φάση 

[Εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν συμμετέχουν στην παρούσα φάση της διαδικασίας ΕΑΠΔ, εξηγήστε γιατί.] 

 

  

Εποπτικές Αρχές (ΑΠΔ)    

[Άλλο, διευκρινίστε]    



Φάση II: Εκτίμηση 
Στάδια σε διαρκή εξέλιξη για την Φάση IΙ 
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 ΣΤΑΔΙΟ B*  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Έλλειψη ποιοτικού ελέγχου στην παρούσα φάση 

[Εάν η ποιότητα δεν ελέγχθηκε στην παρούσα φάση της ΕΑΠΔ, εξηγήστε γιατί.] 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ 

[Εξήγηση] 

 

 

 

Σώμα ποιοτικού ελέγχου Τι είδους σχόλια ελήφθησαν; 

Πώς εφαρμόστηκαν τα σχόλια αυτά; 

Για ποιον λόγο απορρίφθηκαν;  

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 

(ΥΠΔ) 
  

Εποπτική αρχή (ΑΠΔ)   

[Άλλο, διευκρινίστε]   



Φάση III: Στάδια εκ των υστέρων 
Στάδιο 7  Προηγούμενη διαβούλευση με μία εποπτική αρχή  
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ΦΑΣΗ III: ΣΤΑΔΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ 

 ΣΤΑΔΙΟ 7  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Στόχος 

Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι να αναζητηθεί η συμβουλή μίας εποπτικής αρχής, σε περίπτωση που η 
διαδικασία ΕΑΠΔ υποδείξει την ύπαρξη υπολειπομένων κινδύνων, ελλείψει μέτρων από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας προς μετριασμό του κινδύνου (Άρθρο 36). 

Εφαρμογή 

Πολλές ΑΠΔ χρησιμοποιούν συγκεκριμένες φόρμες (υποδείγματα) για το αίτημα προηγουμένης διαβούλευσης∙ το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) διατηρεί μία επικαιροποιημένη λίστα επικοινωνίας με όλες τις 
ΑΠΔ από τα Κράτη Μέλη.  

Στον βαθμό που η ΑΠΔ θεωρεί πως οι σχεδιαζόμενες πράξεις επεξεργασίας θα μπορούσαν να παραβιάσουν τον ΓΚΠΔ, 
αυτή θα ειδοποιήσει γραπτώς τον υπεύθυνο επεξεργασίας εντός προθεσμίας μέχρι 8 εβδομάδων. Αυτή η προθεσμία 
μπορεί να παραταθεί κατά 6 εβδομάδες ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αιτήματος. Εάν κριθεί απαραίτητο, 
πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας∙ αυτό θα αναστείλει τις 
προαναφερθείσες προθεσμίες. Μία ΑΠΔ μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες που αναφέρονται στο 
Άρθρο 58. 

 

Αρμόδια ΑΠΔ  

Ημερομηνία υποβολής  

Ημερομηνία παραλαβής της απάντησης  

Αίτημα (σύνοψη)  

Απάντηση (σύνοψη)  

Απόφαση του υπευθύνου επεξεργασίας 

μετά από την διαβούλευση 
 

 

ΣΧΟΛΙΑ 

[Εξήγηση] 

 

  

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_el


Φάση III: Στάδια εκ των υστέρων 
Στάδιο 8  Επανεξέταση 
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 ΣΤΑΔΙΟ 8  ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ 

Στόχος 

Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι να αποφασιστεί εάν και πότε θα επαναληφθεί η διαδικασία ΕΑΠΔ, στην ολότητά 
της ή εν μέρει, αφότου θα έχουν λάβει χώρα οι σχεδιαζόμενες πράξεις επεξεργασίας. 

 

Εφαρμογή 

Ακολουθώντας τα κριτήρια που καθορίστηκαν στο Στάδιο 3ζ, ο υπεύθυνος επεξεργασίας επανεξετάζει την διαδικασία 
ΕΑΠΔ, όποτε αυτό είναι απαραίτητο και τουλάχιστον όταν μεταβάλλεται ο κίνδυνος από τις πράξεις επεξεργασίας, 
δηλαδή, εάν η φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο ή ο σκοπός των πράξεων επεξεργασίας έχουν αλλάξει και 
αντίστοιχα το επίπεδο του κινδύνου (Άρθρο 35(11)). Η διαδικασία ΕΑΠΔ χρειάζεται λοιπόν να διενεργηθεί ξανά, 
μερικώς ή ολικώς. 

Παράγοντες που καθορίζουν την αλλαγή στο επίπεδο του κινδύνου ποικίλουν από μία τροποποίηση στην πράξη 
επεξεργασίας δεδομένων έως το πλαίσιο ανάπτυξης της σχεδιαζόμενης πρωτοβουλίας ή το δίκαιο προστασίας 
προσωπικών δεδομένων ή την πίεση της κοινής γνώμης. 

 EXTRA  Ανεξαρτήτως της μεταβολής στο επίπεδο του κινδύνου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί ακόμη να 
αποφασίσει πως η ΕΑΠΔ θα επανεξετάζεται τακτικά (κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο, κτλ.)  

 

 Κριτήριο Μ
ετ

α
β
ο
λή

; 

Εξήγηση 

Π
ερ

ιγ
ρ
α

φ
ή
 π

ο
υ 

α
φ

ο
ρ
ά

 τ
ο
 π

λα
ίσ

ιο
 

Φύση  

(τι είδους πράξεις επεξεργασίας; Π.χ., συλλογή, 

αποθήκευση, διαγραφή, κτλ.) 

  

Πεδίο εφαρμογής 

Κλίμακα 

(πόσοι/-ες/-α; σε ποιο 

βαθμό;) 

  

Χρόνος  

(πότε; για πόσο διάστημα;) 
  

Πλαίσιο (σε ποιες 

συνθήκες;) 

Εσωτερικό  

(που αφορά τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας) 

  

Εξωτερικό  

(που αφορά ιδιώτες, 

κοινωνικές ομάδες, την 

κοινωνία κτλ.) 

  

Σκοπός πράξεων επεξεργασίας, 

συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του 

εννόμου συμφέροντος (γιατί;)  

 

 

  



Φάση III: Στάδια εκ των υστέρων 
Στάδιο 8  Επανεξέταση  
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 EXTRA  
Πλεονεκτήματα 

των πράξεων 

επεξεργασίας 

για τα άτομα, 

συμπεριλαμβανομένων 

των υποκειμένων 

δεδομένων 

  

για τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας 
  

για την κοινωνία συνολικά   

 EXTRA  
Μειονεκτήματα 

των πράξεων 

επεξεργασίας 

για τα άτομα, 

συμπεριλαμβανομένων 

των υποκειμένων 

δεδομένων 

  

για τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας 
  

για την κοινωνία συνολικά   

Τ
εχ

νι
κ
ή
 π

ερ
ιγ

ρ
α

φ
ή

 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (τι;) 

▪ ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

▪ προσωπικά δεδομένα ευάλωτων φυσικών 

προσώπων (π.χ. παιδιά) 

▪ δεδομένα αρκετά ευαίσθητης φύσης 

 

 

Μέσον επεξεργασίας (υποδομή)  

(με τι μέσα; π.χ. αναλογικά, ψηφιακά) 

 
 

Σχεδιαζόμενες ροές δεδομένων  

(από πού προς πού; από ποιον προς ποιον;) 

 
 

Ασφάλεια δεδομένων 

(πώς διασφαλίζεται;) 

 
 

Δικαιοδοσία / Αγορά  

(πού;) 

 
 

Φορείς στην «αλυσίδα εφοδιασμού» 

(ποιος;)  

 
 

[Άλλο, διευκρινίστε] 
 

 

 

  



Φάση III: Στάδια εκ των υστέρων 
Στάδιο 8  Επανεξέταση 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Αναθεώρηση της διαδικασίας εκτίμησης; Πότε; 

Απόφαση του υπευθύνου 

επεξεργασίας και αιτιολόγηση  

 αναθεώρηση 

 ολική [Διευκρινίστε]  

 μερική [Διευκρινίστε] [Διευκρινίστε]  

 όχι αναθεώρηση [Διευκρινίστε γιατί]  

 

ΣΧΟΛΙΑ 

[Εξήγηση] 

 

  



Φάση III: Στάδια εκ των υστέρων 
Στάδια σε διαρκή εξέλιξη για την Φάση IΙΙ  
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ΣΤΑΔΙΑ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ IΙΙ 

 ΣΤΑΔΙΟ A  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

Ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν 

προσδιοριστεί 

Ποιες πληροφορίες 

έχουν κοινοποιηθεί 

στα ενδιαφερόμενα 

μέρη; 

Ποια η συνεισφορά 

των ενδιαφερομένων 

μερών (π.χ. γνώμη); 

Με ποιον τρόπο 

συμπεριλήφθηκε η 

συνεισφορά τους; 

Γιατί απορρίφθηκε; 

εσ
ω

τε
ρ
ικ

ά
 

Εκτελών την επεξεργασία    

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 

(ΥΠΔ) 
   

Αποδέκτες (Άρθρο 4(9))    

Αντιπρόσωποι (Άρθρο 27)    

Υπεύθυνος ασφάλειας 

πληροφοριών  
   

Νομική υπηρεσία    

Υπάλληλοι, συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, εργολάβοι κτλ. 
   

[Άλλο, διευκρινίστε]    

εξ
ω

τε
ρ
ικ

ά
 

Υποκείμενα δεδομένων    

Αντιπρόσωποι υποκειμένων 

δεδομένων 
   

Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι 

υποκείμενα δεδομένων 
   

Αντιπρόσωποι φυσικών προσώπων 

που δεν είναι υποκείμενα 

δεδομένων 

   

Τρίτοι  

(Άρθρο 4(10))   

δημόσιος 

τομέας  
   

ιδιωτικός 

τομέας 
   

Ειδικοί    



Φάση III: Στάδια εκ των υστέρων 
Στάδια σε διαρκή εξέλιξη για την Φάση IΙΙ 
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Έλλειψη συμμετοχής ενδιαφερομένων μερών στην παρούσα φάση 

[Εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν συμμετέχουν στην παρούσα φάση της διαδικασίας ΕΑΠΔ, εξηγήστε γιατί.] 

 

  

Εποπτικές Αρχές (ΑΠΔ)    

[Άλλο, διευκρινίστε]    



Φάση III: Στάδια εκ των υστέρων 
Στάδια σε διαρκή εξέλιξη για την Φάση IΙΙ  
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 ΣΤΑΔΙΟ B*  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Έλλειψη ποιοτικού ελέγχου στην παρούσα φάση 

[Εάν η ποιότητα δεν ελέγχθηκε στην παρούσα φάση της ΕΑΠΔ, εξηγήστε γιατί.] 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ 

[Εξήγηση] 

 

 

Σώμα ποιοτικού ελέγχου Τι είδους σχόλια ελήφθησαν; 

Πως εφαρμόστηκαν τα σχόλια αυτά; 

Για ποιον λόγο απορρίφθηκαν;  

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 

(ΥΠΔ) 
  

Εποπτική αρχή (ΑΠΔ)   

[Άλλο, διευκρινίστε]   
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Όνομα Ρόλος Σχόλια Υπογραφή Ημερομηνία 

 Εκτιμητής    

 
Υπεύθυνος προστασίας 

δεδομένων 
   

 Υπεύθυνος επεξεργασίας    

 [Άλλο, διευκρινίστε]    
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 ΣΤΑΔΙΟ Γ*  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Στόχος 

Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι να διατηρούνται κατανοητά αρχεία σε γραπτή μορφή ή άλλη μορφή μόνιμου 
χαρακτήρα (αναλογική ή ψηφιακή) όλων των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε μία διαδικασία 
εκτίμησης, με την επιφύλαξη του επαγγελματικού απορρήτου. 

Εφαρμογή 

Η τεκμηρίωση αποτελείται από την παρούσα αναφορά και τα συνημμένα σε αυτήν, τόσο τα προσχέδια όσο και τα 
τελικά κείμενα. Οι εκτιμητές επίσης παραθέτουν όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε μία διαδικασία 
εκτίμησης, π.χ. τις προηγούμενες εκδόσεις της παρούσας αναφοράς ή τις αλληλεπιδράσεις με τα υποκείμενα 
δεδομένων, με τις ΑΠΔ, κτλ. 

Μπορεί να υπάρχει (εθνικό) μητρώο διαδικασιών ΕΑΠΔ που έχουν διενεργηθεί, στο οποίο οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
μπορεί να χρειάζεται ή να συνιστάται να υποβάλλουν μία αναφορά από μία διαδικασία ΕΑΠΔ. 

Αποτελεί βέλτιστη πρακτική να διατίθεται δημοσίως μέρος ή όλη η παρούσα αναφορά από την διαδικασία ΕΑΠΔ, 
καθώς επίσης και τα συνημμένα της (π.χ. στην ιστοσελίδα του υπευθύνου επεξεργασίας), με την επιφύλαξη του 
επαγγελματικού απορρήτου. Μόλις η διαδικασία εκτίμησης επανεξεταστεί, μία νέα έκδοση μπορεί επίσης να 
δημοσιευτεί, με αναφορά στην παλαιότερη. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΑΠΔ 

Ημερομηνία Φορέας Δραστηριότητα Περιγραφή Σχόλια 

[Διευκρινίστε]     

     

     

     

     

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

 Συνημμένα 

Επίπεδο 

εμπιστευτικότητας Έ
χε

ι 

σ
υ
να

φ
θ
εί

; 

Σχόλια 

Στάδιο 1 

Στάδιο 4 
Αρχείο πράξεων επεξεργασίας    

Στάδιο 2 
Εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας    
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Πιστοποιήσεις    

Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες (BCR)     

Tυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC)    

Πολιτικές προστασίας δεδομένων    

Επαγγελματικοί κώδικες δεοντολογίας    

Συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων εμπιστευτικό   

Στάδιο 3 Αντίγραφο από το συμβόλαιο υπηρεσιών (σε 

περίπτωση που η ΕΑΠΔ ανατέθηκε σε εξωτερικό 

συνεργάτη) 

   

Κατάλογος ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται 

και τα στοιχεία επικοινωνίας τους 
εμπιστευτικό   

Σχέδιο διαβούλευσης ενδιαφερομένων μερών    

Στάδιο 7 
Αίτημα προς προηγούμενη διαβούλευση με μία ΑΠΔ    

Απάντηση από την εποπτική αρχή    

Στάδιο A Τεχνικά ενημερωτικά σημειώματα για την 

διαβούλευση ενδιαφερομένων μερών 
   

Διαβούλευση ενδιαφερομένων μερών (αναφορές)    

Γνώμη ΥΠΔ (αναφορά)    

 
[Αναφορές από άλλες τεχνικές αξιολόγησης, 

διευκρινίστε] 
   

 [Άλλο, διευκρινίστε]    

 

ΣΧΟΛΙΑ 

[Εξήγηση] 
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2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στην παρούσα Συνοπτική Έκθεση, το d.pia.lab πρότεινε ένα υπόδειγμα για την αναφορά της διαδικασίας ΕΑΠΔ στην 
ΕΕ/ΕΟΧ, το οποίο βασίζεται στην ερμηνεία των σχετικών νομικών απαιτήσεων του ΓΚΠΔ και αντανακλά τις βέλτιστες 
πρακτικές για την εκτίμηση αντικτύπου. Ωστόσο, τίποτα στο υπόδειγμα αυτό δεν είναι τελικό. Χρειάζεται τώρα να 
δοκιμαστεί και ακολούθως να αναθεωρηθεί, καθώς η εμπειρία χρησιμοποιώντας το θα μεγαλώνει. Επομένως, το 
d.pia.lab ενθαρρύνει την αποστολή παρατηρήσεων και σχολίων σε σχέση με το προτεινόμενο υπόδειγμα, ώστε να τα 
συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, σε επόμενες αναθεωρήσεις. 

Παράλληλα, το πλαίσιο, η μέθοδος και το υπόδειγμα δεν εξαντλούν την «αρχιτεκτονική» της εκτίμησης αντικτύπου. 
Επιπλέον στοιχεία, κατά πολύ τεχνικής φύσεως, όπως ο κατάλογος πιθανών κινδύνων για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ο κατάλογος πιθανών μέτρων προς μετριασμό αυτών («γνωσιακές βάσεις»), 
χρειάζεται να αναπτυχθούν, να δοκιμαστούν και να αναθεωρηθούν, καθώς αποκτάται περισσότερη εμπειρία. Το 
d.pia.lab θα επανέλθει σε αυτά τα θέματα στο προσεχές μέλλον.  
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ D.PIA.LAB 

To Εργαστήριο εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητας των Βρυξελλών ή 
d.pia.lab, συνδυάζει βασική, μεθοδολογική και εφαρμοσμένη έρευνα, παρέχει εκπαίδευση και παραδίδει συμβουλές για 
τις πολιτικές εκτιμήσεων αντικτύπου σε καινοτόμα πεδία ανάπτυξης τεχνολογίας. Παρόλο που η νομική διάσταση της 
ιδιωτικότητας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί το επίκεντρο μας, το Εργαστήριο περιλαμβάνει και 
άλλες επιστήμες, συμπεριλαμβανομένων της ηθικής, της φιλοσοφίας, των μελετών επιτήρησης και της μελέτης 
επιστημών, τεχνολογίας, & κοινωνίας (STS studies). Έχοντας ιδρυθεί το Νοέμβριο του 2015, το Εργαστήριο αποτελεί τμήμα 
και χτίζεται πάνω στην εμπειρία του Research Group on Law, Science, Technology & Society (LSTS) στο Vrije Universiteit 
Brussel (VUB), στο Βέλγιο. 

Το Εργαστήριο έχει χτίσει το γνωστικό του οικοδόμημα στις εκτιμήσεις αντικτύπου από διάφορα ολοκληρωμένα και 

τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα όπως τα PERSONA, HR-RECYCLER και SYSTEM (συγχρηματοδοτούμενα από 
την ΕΕ). Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτήν τη Συνοπτική Έκθεση δεν αντανακλούν τη γνώμη κανενός από αυτούς τους 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς. 

Ευχαριστούμε – με αλφαβητική σειρά – τους Jonas Breuer, Athena Christofi, Roger Clarke, Katerina Demetzou, Pierre 
Dewitte, Laura Drechsler, Rossana Ducato, Anna Johnston, Kristoffer Lidén, Gianclaudio Malgieri, Rotem Medzini, Anna 
Mościbroda, Laurens Naudts, Juraj Sajfert, Mistale Taylor και Heidi Waem για τα σχόλιά τους σε μία προηγούμενη έκδοση 
αυτής της έκθεσης.  

Μεταφράστηκε από το Νικόλαο Ιωαννίδη, με τη βοήθεια της Ιουλίας Κωνσταντίνου και της Όλγας Γκοτσοπούλου. 

dpialab.org  |  dpialab@vub.ac.be 
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