
Σελίδα | 1 

 

 

 
 
 
 

 
 

Νέες υποχρεώσεις για τις εταιρίες έχει 

δημιουργήσει ο GDPR αναφορικά με την 

εκτέλεση παραδοσιακών επιχειρησιακών 

λειτουργιών. Λειτουργίες όπως το στοχευμένο 

marketing και ο πιστοληπτικός έλεγχος 

πελατών με τη χρήση profiling, το 

whistleblowing, το tracking μέσω GPS σε 

εταιρικά οχήματα και η λειτουργία CCTV, 

προκειμένου να είναι πλέον σύννομες, 

απαιτείται υπό προϋποθέσεις να υποβληθούν 

σε ειδικό νομικό και τεχνικό έλεγχο, μέσω της 

εκπόνησης μελέτης εκτίμησης αντικτύπου 

σχετικά με την προστασία προσωπικών 

δεδομένων.   

Ο GDPR επιβάλλει στις εταιρείες την 

υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης 

αντικτύπου σχετικά με την προστασία 

προσωπικών δεδομένων σε όλες τις 

περιπτώσεις που η επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων ενδέχεται να θέσει σε υψηλό 

κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 

φυσικών προσώπων στα οποία ανήκουν τα 

δεδομένα. 

Η εκτίμηση αντικτύπου αποτελεί στην ουσία 

αναλυτική και σε βάθος εξέταση των 

αξιολογούμενων πράξεων επεξεργασίας, με 

καταγραφή των σκοπών τους, εκτίμηση της 

αναγκαιότητας και της αναλογικότητάς τους, 

προσδιορισμό των κινδύνων που προβλέπεται 

να έχουν για τα υποκείμενα των δεδομένων, 

εντοπισμό και υιοθέτηση μέτρων 

αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών. 

Η εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου αποτελεί 

μεν υποχρέωση που βαρύνει τις επιχειρήσεις 

που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ως 

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, ωστόσο όπως 

σαφώς προκύπτει από τον Γενικό Κανονισμό, 

και οι επιχειρήσεις που έχουν ρόλο 

Εκτελούντος την Επεξεργασία, οφείλουν να 

παρέχουν συνδρομή στον Υπεύθυνο 

Επεξεργασίας με συνεισφορά τεχνογνωσίας 

στο βαθμό που κατά περίπτωση απαιτείται.  

Η εκτίμηση αντικτύπου συνιστά κρίσιμο 

μηχανισμό ελέγχου και απόδειξης της 

συμμόρφωσης και συνδέεται άμεσα με την 

αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία 

οι επιχειρήσεις που επεξεργάζονται 

προσωπικά δεδομένα πρέπει όχι μόνο να 

συμμορφώνονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο, 

αλλά φέρουν και την ευθύνη απόδειξης ανά 

πάσα στιγμή της συμμόρφωσής τους.  

Επομένως, οι επιχειρήσεις που 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ως 

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας έχουν διπλή 

υποχρέωση, αφενός μεν να αξιολογήσουν την 

αναγκαιότητα διενέργειας εκτίμησης 

αντικτύπου και αφετέρου να προχωρήσουν 

όπου απαιτείται σε τεκμηριωμένη εκτίμηση 

αντικτύπου σχετικά με την προστασία 

δεδομένων. Επισημαίνεται δε ότι οι ως άνω 

υποχρεώσεις ισχύουν και για τις 

επεξεργασίες που εκτελούνται ήδη πριν 

από την εφαρμογή του Γενικού 

Κανονισμού. 

 

H Εκτίμηση Aντικτύπου για την 
προστασία δεδομένων 

ως στοιχείο συμμόρφωσης και 
λογοδοσίας 

 

Συμεών Κρέτσης,  
Associate, Andersen Legal Greece 
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Προκειμένου να συνδράμει στην αντικειμενικά απαιτητική διαδικασία εκτίμησης αναγκαιότητας και 

διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

προχώρησε στην έκδοση καταλόγου με τα είδη των επεξεργασιών για τις οποίες απαιτείται εκτίμηση 

αντικτύπου, υπογραμμίζοντας εμφατικά την αυτοτελή ευθύνη του Υπευθύνου Επεξεργασίας για 

εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου κάθε φορά που ο ίδιος το κρίνει απαραίτητο, συνεκτιμώντας το 

πλαίσιο της επεξεργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδόν δυόμισι χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του GDPR, δεν υπάρχουν πλέον 

εύλογες δικαιολογίες: η παράλειψη εκπόνησης μελέτης εκτίμησης αντικτύπου στις 

περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο συνιστά 

σοβαρή παραβίαση που θα οδηγήσει στην επιβολή προστίμων, τα οποία 

ενδεχομένως να είναι ιδιαίτερα αυστηρά, ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες 

κάθε περίπτωσης.   

 


