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Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την  
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ύστερα από πολλά χρόνια συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, ο Κανονισμός 679 υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση («Ε.Ε.») τον Απρίλιο του 2016. Στόχος του Κανονισμού είναι να προσφέρει ένα σύνολο 
τυποποιημένων ομοιόμορφων νόμων για την προστασία των δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.  
Αυτό θα διευκολύνει τους πολίτες της Ε.Ε. να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις 
επεξεργάζονται τα δεδομένα τους και να τους δώσει αυξημένα δικαιώματα να τα υπερασπιστούν. 

Όλες οι έως τώρα νομοθετικές ρυθμίσεις 
της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων 
έχουν αντικατασταθεί από τον Κανονισμό, 
ο οποίος δεν προαπαιτεί κάποιον νόμο 
για την ενσωμάτωσή του στην Ελληνική 
νομοθεσία. 
Καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις του Κανονισμού είναι η 25η 
Μαΐου του 2018.

Βασικά Σημεία

Σοβαρά πρόστιμα
Τα πρόστιμα που προβλέπει ο Κανονισμός 
είναι υπέρογκα και σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να αγνοηθούν. Για σοβαρές 
παραβάσεις των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τον Κανονισμό, θα 
επιβάλλεται πρόστιμο έως 4% του 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών ή € 20 
εκατομμύρια - το μεγαλύτερο εκ των δύο. 
Για λιγότερο σοβαρές παραβάσεις, τα 
πρόστιμα αγγίζουν το 2% του παγκόσμιου 
κύκλου εργασιών ή τα € 10 εκατομμύρια - το 
μεγαλύτερο εκ των δύο.

Υποχρέωση για συγκατάθεση 
Η συγκατάθεση πρέπει πλέον να δίνεται 
με κάποια θετική πράξη (‘opt in’) και η 
αίτηση για συγκατάθεση από το υποκείμενο 
πρέπει να παρέχεται κατά τρόπο κατανοητό 
και σε εύκολα προσβάσιμη μορφή 
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή γλώσσα. 
Το υποκείμενο των δεδομένων να γνωρίζει 
πως είναι τόσο εύκολο να αποσύρει τη 
συγκατάθεση, όσο και να την δώσει και πως 
μπορεί να την αποσύρει ανά πάσα στιγμή.

Σεβασμός στο «δικαίωμα στη λήθη»
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα 
να ζητήσει από τoν υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους 
προβλεπόμενους στον Κανονισμό λόγους, 
όπως για παράδειγμα ότι το υποκείμενο των 
δεδομένων δεν δίνει πια την συγκατάθεσή του.

Υποχρέωση άμεσης γνωστοποίησης  
των παραβιάσεων
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε γνωστοποίηση 
τυχόν παραβιάσεων, τόσο στο υποκείμενο 
πρόσωπο, όσο και στην Αρχή Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων. Η γνωστοποίηση των 
παραβιάσεων καθίσταται υποχρεωτική όταν, ως 
αποτέλεσμα της παραβίασης, υπάρχει κίνδυνος 
να θιχτούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες 
των ατόμων. Μάλιστα, η γνωστοποίηση προς 
το θιγόμενο θα πρέπει να γίνενται άμεσα, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ενώ η 
γνωστοποίηση προς την Αρχή θα πρέπει να 
πραγματοποιείται εντός 72 ωρών από τον 
εντοπισμό της παραβίασης.

Πεδίο Εφαρμογής
Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού είναι 
τεράστιο γιατι εκτείνεται πέρα από τα Ευρωπαϊκά 
σύνορα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης 
στην E.E., ανεξάρτητα από το κατά πόσο η 
επεξεργασία πραγματοποιείται εντός της Ένωσης. 
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Τί πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις

Ευαισθητοποίηση προσωπικού
Αρχικά, οι επιχειρήσεις που τηρούν και 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα 
οφείλουν να εκπαιδεύουν τα ανώτερα 
στελέχη και το προσωπικό τους σχετικά με 
τις αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός, 
διασφαλίζοντας ότι έχουν πλήρη επίγνωση 
των απαιτήσεων και του τρόπου με τον οποίο 
οι αλλαγές θα επηρεάσουν τον οργανισμό.

Καταγραφή & εκτίμηση κινδύνου
Σε δεύτερο χρόνο, οι επιχειρήσεις, 
καταγράφουν και εκτιμούν τον κύκλο ζωής 
των δεδομένων, απαντώντας στα εξής καίρια 
ερωτήματα:
•  Τι δεδομένα επεξεργάζεται η επιχείρηση;
•  Ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά;
•  Με ποιον τρόπο τα επεξεργάζεται;
•  Διατηρείται η επεξεργασία στο απολύτως 

απαραίτητο επίπεδο;
•  Τι κίνδυνος παραβίασης υπάρχει; 
•  Πώς είναι διαχειρίσιμος;

Σχεδιασμός & εκτέλεση σχεδίου συμμόρφωσης
Στη συνέχεια, η επιχείρηση πρέπει να 
βεβαιωθεί ότι οι διαδικασίες και οι 
πολιτικές που έχει είναι κατάλληλες για την 
συμμόρφωσή της. Θα πρέπει να εντοπίσει, 
αναλύσει και αντιμετωπίσει τις αδυναμίες και 
τα κενά των πολιτικών και διαδικασιών της.

Πώς μπορεί η Moore Stephens να βοηθήσει;
Η Moore Stephens διαθέτει εξειδικευμένη 
ομάδα, στην οποία συμμετέχουν έμπειροι 
και καταξιωμένοι επαγγελματίες στους τομείς 
της διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης 
& εταιρικής διακυβέρνησης , των νομικών 
συμβουλών και του ΙΤ, ενώ υποστηρίζεται και 
από ειδήμονες, ανάλογα με τον κλάδο στον 
οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας, όπως 
πχ ναυτιλία, τουρισμός, εκπαίδευση, ΜΜΕ, κτλ.

Σκοπός μας είναι να σας παρέχουμε, ανάλογα 
με τις ανάγκες σας, υποστήριξη σε όλα τα 
στάδια της προετοιμασίας και υλοποίησης 
του έργου, ώστε η 25η Μαΐου 2018 να 
βρει την επιχείρηση σας έτοιμη και πλήρως 
συντονισμένη με την νέα πραγματικότητα.
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Πλαισιώνοντας την ομάδα έργου  
με έμπειρα, στον κλάδο σας, στελέχη 
της Moore Stephens, βρισκόμαστε  
στη μοναδική θέση να μπορούμε  
να εστιάζουμε στις επικίνδυνες  
περιοχές από την αρχή του έργου,  
να εντοπίζουμε αποτελεσματικότερα  
τις ελλείψεις αλλά και να προτείνουμε  
ουσιαστικές και πραγματοποιήσιμες  
λύσεις, αξιοποιώντας τις δομές σας και  
σεβόμενοι την εταιρική κουλτούρα σας.      

•  να αναγνωρίσετε ποιά και τί είδους 
δεδομένα η επιχείρησή σας τηρεί  
και επεξεργάζεται

•  να εντοπίσετε τα κενά και τις 
αδυναμίες στις διαδικασίες σας, 
που σας αποτρέπουν στην παρούσα 
φάση, από την πλήρη συμμόρφωσή 
σας με τον Κανονισμό, 

•  να αξιολογήσετε το επίπεδο και τη 
φύση του κίνδυνο που ανακύπτει  
από τα κενά αυτά

•  να διαχειριστείτε αποτελεσματικά  
τον κίνδυνο σχεδιάζοντας ένα 
ρεαλιστικό, προσαρμοσμένο στις 
υφιστάμενες δομές και στη φύση των 
εργασιών σας, σχέδιο συμμόρφωσης

•  να προχωρήσετε συγκροτημένα  
με την υλοποίηση του σχεδίου σας, 
τηρώντας το χρονοδιάγραμμα και 
αξιοποιώντας τις δομές που ήδη 
έχετε ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 
αναστάτωση στις δραστηριότητές σας. 

Στην Moore Stephens  
μπορούμε να σας βοηθήσουμε:



Η Moore Stephens στην Ελλάδα

Η Moore Stephens ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 
1963 από τον κύριο Δαμιανό Κωνσταντίνου και 
συνεχίζει μέχρι τώρα, έχοντας πλέον παραλάβει 
τη σκυτάλη ο Κώστας Κωνσταντίνου.

Είναι το πρώτο διεθνές λογιστικό γραφείο που 
ήρθε στην Ελλάδα και κατέκτησε την πρώτη 
θέση στην εξυπηρέτηση ναυτιλιακών εταιριών 
και παραμένει η πρωτοπόρος εταιρία παροχής 
λογιστικών υπηρεσιών στη ναυτιλία μέχρι 
σήμερα.

Η Moore Stephens αναπτύχθηκε ραγδαία  
και έχει πλέον επεκταθεί και σε άλλους τομείς, 
καθώς την εμπιστεύθηκαν οι πελάτες της και 
τη σύστηναν και σε άλλους.

Στα 50 χρόνια της, η Moore Stephens έχει 
συμβάλλει στην ανάπτυξη του λογιστικού 
επαγγέλματος στην Ελλάδα και πολλά παλαιά 
στελέχη της κατέχουν σημαντικές θέσεις στην 
αγορά.

Οι υπηρεσίες της είναι υψηλού επιπέδου λόγω 
της σωστής εκπαίδευσης του προσωπικού, της 
μακρόχρονης προϋπηρεσίας τους στην εταιρία 
και της πίστης τους στη σωστή εξυπηρέτηση 
των πελατών.

Η Moore Stephens διεθνώς

Η Moore Stephens International Limited είναι 
ένα παγκόσμιο λογιστικό και συμβουλευτικό 
δίκτυο εταιριών με τα κεντρικά γραφεία στο 
Λονδίνο. 

Με 624 γραφεία σε 101 χώρες μπορείτε  
να είστε βέβαιοι ότι έχουμε τις υποδομές  
και τις γνώσεις να ικανοποιήσουμε τις όποιες 
ανάγκες σας.

Οι ανεξάρτητες εταιρίες του Δικτύου Moore 
Stephens International μοιράζονται κοινές 
αξίες: ακεραιότητα, προσωπική εξυπηρέτηση, 
ποιότητα, γνώσεις και παγκόσμιο βλέμμα.

Συνδυάζοντας την τοπική με την εμπειρία 
του δικτύου οι πελάτες μας μπορούν να είναι 
βέβαιοι ότι για την όποια τους ανάγκη η Moore 
Stephens μπορεί να παρέχει την κατάλληλη 
λύση για τις τοπικές και διεθνείς ανάγκες τους.

Επικοινωνία
Για περισσότερη ενημέρωση επικοινωνήστε με τον σύνδεσμό σας 

στην εταιρία ή επισκεφτείτε το www.moorestephens.gr 

Moore Stephens AE Ακτή Μιαούλη 93 185 38 Πειραιάς Τ.Θ. 80 132
T +30 213 0186 100
www.moorestephens.gr

Το έντυπο αυτό δεν υποκαθιστά επαγγελματική συμβουλή. Η Moore Stephens ΑΕ είναι ανώνυμη εταιρία με έδρα τον Πειραιά. Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και 
εγκεκριμένη από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων να διεξάγει ελεγκτικές εργασίες. Ανεξάρτητο μέλος της Moore Stephens International Limited – μέλη στις σημαντικότερες 
πόλεις του κόσμου.

Κώστας Κωνσταντίνου - Managing Partner
Ο κ. Κωνσταντίνου είναι managing partner της Moore Stephens 
Ελλάδας με εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων 
ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών υπηρεσιών σε πελάτες που 
δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της ναυτιλίας, του τουρισμού, 
των ΜΜΕ και της εκπαίδευσης. Είναι ορκωτός ελεγκτής και μέλος του 
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).
costas.constantinou@moorestephens.gr

Πηνελόπη Κασανή - Senior Manager

Η κ. Κασανή είναι senior manager με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας σε 
υπηρεσίες διασφάλισης, εταιρικής διακυβέρνησης διαχείρισης κινδύνου 
και συμμόρφωσης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος του Insti-
tute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

pinelopi.kassani@moorestephens.gr

Κώστας Κυριόπουλος - IT Manager

Ο κ. Κυριόπουλος είναι διευθυντής του τμήματος υποστήριξης 
μηχανογραφικών εφαρμογών της Moore Stephens Ελλάδος και 
εξειδικεύεται στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και συμβουλών ΙΤ.

constantine.kyriopoulos@moorestephens.gr

Αριάννα Χατζημάρκου - Legal

Η κ. Χατζημάρκου είναι νομικός και στέλεχος της Moore Stephens Α.Ε. 
από το 2015. Εκτός από θέματα νομικής φύσεως, εξειδικεύεται και 
σε θέματα διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού, σε φυσικά και νομικά 
πρόσωπα.

arianna.chatzimarkou@moorestephens.gr


