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Σύγκρουση
Δικαιωμάτων

Διεθνείς Συμβάσεις
GDPR (2016/679)
n. 4624/2019

Οδηγία ePrivacy
(2002/58/EK)
N 3471/2006

Ν. 3846/2010
ΕΣΣΕ 2006-2007
Προσάρτημα Β

Προστασία της δημόσιας υγείας ή της οικονομίας ; (ανοσία της αγέλης…)

Προστασία της ιδιωτικότητας ή της υγείας ; (Κίνα, Ν. Κορέα, Σιγκαπούρη…)

Προστασία της ασφάλειας ή της ιδιωτικότητας; (τηλεργασία, επιχειρησιακή συνέχεια, 

προστασία επιχείρησης και εργαζομένων) 

Παραβίαση ιδιωτικότητας (μαζική παρακολούθηση πολιτών, geolocation data..)

Δημόσια υγεία όχι εξαιρέσεις άρθρ. 15 Οδ. ePrivacy (εθνική/δημόσια ασφάλεια, ποινικά..)

Τα νέα διλήμματα για κυβέρνηση και επιχειρήσεις



Υγειονομική κρίση & ιδιωτικότητα

Νομιμότητα επεξεργασίας; 

Αστυνομία

Υγειονομικές αρχές

Πολιτική Προστασία

Μυστικές Υπηρεσίες 

Πολιτική Προστασία, Υγεία ή Κρατική παρακολούθηση;

Εφαρμογές (health apps) σε κινητά

Drones αστυνομίας, πολ. προστασίας

Ανάλυση μαζικών δεδομένων

γεωεντοπισμού (GPS, Bluetooth)

Ουγγαρία : διάταγμα έκτακτης ανάγκης (κατάργηση Κοινοβουλίου επ' 

αόριστον), εκτεταμένη παρακολούθηση πολιτών

Πολωνία : ανέβασμα selfie φωτογραφίας σε κυβερνητική πλατφόρμα 

ατόμων σε καραντίνα, αυθαίρετα αστυνομικά πρόστιμα σε πολίτες 

ΗΠΑ : ιχνηλάτηση κινήσεων μέσω mobile advertising data

Ισραήλ : παρακολούθηση κινητών μέσω μεθόδων μυστικών υπηρεσιών

Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου (26.4. 2020), Ανάγκη ψήφισης νόμου

Ιράν :  κυβερνητική εφαρμογή (AC19) από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 

Γαλλία :  υγειονομικές αρχές με άδεια CNIL (1 χρόνο & ανωνυμοποίηση)

Γερμανία : επεξεργασία βάσει άρθρου 9 GDPR και εθνικού νόμου

Ιταλία : Διάταγμα Πολιτικής προστασίας έως 30 Ιουλίου 2020 



Αυτοματοποιημένος Κοινωνικός έλεγχος

Εθνικός Κώδικας Υγείας
της Κίνας : απειλή 
κατά ιδιωτικότητας

Κωδικός Υγείας (QR Code) Alipay, Alibaba, Tencent (200 πόλεις της Κίνας, 2 δις 

πολιτών) – μίνι ερωτηματόλογιο υγείας, διασύνδεση αρχείων

Πράσινος : ελεύθερη κυκλοφορία, κίτρινος : καραντίνα 7 ημερών, Κόκκινος : 14 ημερών, 

σύλληψη παραβατών, αδιαφάνεια, αλλαγές κωδικού, συλλήψεις πολιτών 



Οι κίνδυνοι και η αντιμετώπισή τους στην Ελλάδα

Τεχνικές και Νομικές προκλήσεις για DPOs 

Έπλην σπλην η

Ιδιωτικότητα

Πρόταση PEPP-PT (privacy preserving 

proximity tracing)

Χρήση τεχνολογίας Bluetooth

Ανώνυμη ιχνηλάτηση

Apple/Google (iOS/Android)

Οδηγίες Αρχών Ιδιωτικότητας

EDPB (Οδηγίες 19.3.2020)

αναλογικότητα, προσωρινότητα

Σοβαρή διασυνοριακή υγιειονομική απειλή

Πρόσβαση αρχών υγείας

Όχι εργοδοτών, ασφαλιστών, τρίτων

έμφαση

Τηλεργασία
μέσω υ/η και τηλεφώνου, καταχώριση/ανάλυση

data, υποστήριξη πελατών, τηλεφωνικές 

πωλήσεις, παραγγελιοληψία, συγγραφή κειμένων, 

ανάπτυξη λογισμικού, μελέτες 

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Ν. 3846/2010 (άρθρο 5)

ΕΣΣΕ 2006-2007/Προσάρτημα Β
Ευθύνη εργοδότη (εξοπλισμός, κόστος), 
Τηλε-ετοιμότητα, αμοιβή εργαζομένου, όχι 
tracking ιδιωτικού χώρου, υπερωρίες

Ευθύνη τηλε-εργαζομένου 
Περιορισμοί σύνδεσης σε VPN, λογισμικό, 
Έλεγχος πρόσβασης βάσει πολιτικής websites
από η/υ τηλεργασίας, οικογενειακό ή/και 
φιλικό περιβάλλον. Περιορισμός διακίνησης 
δεδομένων, μέσα αποθήκευσης μεταφοράς 
αρχείων.  

Πρότυπα επιχειρησιακής συνέχειας
έμφαση

Προστασία Υγείας

Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19

Ειδικές εθνικές ρυθμίσεις

ΠΝΠ 11.3.2020, 14.3.2020

ψευδωνυμοποίηση/Ανωνυμοποίηση

Απαγόρευση χρήσης για άλλους 

σκοπούς (εργοδότες, ασφαλιστές, 

διακρίσεις, κοινωνικός στιγματισμός)

Αναμόρφωση Πολιτικών

Νομιμότητα βάσει GDPR

Οδηγίες υγειονομικών αρχών

Υγειονομικά πρωτόκολλα (ξενοδοχεία, 

αερομεταφορές, τουρισμός)
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Αποτελεσματικότητα και νομιμότητα μέτρων ιχνηλάτησης

Covid-19 apps

όχι μολυσμένες επιφάνειες

Κατέβασμα εφαρμογής

Τέστ, ενημερώσεις από χρήστη

1 Εφαρμογές PEPP-PT

(Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Μάλτα, Ισπανία, Ελβετία κλπ)

Επιστολή ακαδημαϊκών
Μη αξιόπιστη λύση

2 όχι Κεντρική Συλλογή data

GPS μη αποδεκτή λύση

Bluetooth προτιμότερο

Apple/Google ανωνυμοποίηση

3

Όροι σύννομης εφαρμογής κατά GDPR

Σκοπός : δημόσιο συμφέρον

Καταπολέμηση της νόσου

Επιστημονική απόδειξη

Κοινωνικός έλεγχος

Λογοδοσία

Διαφανείς όροι χρήσης

Ανοικτός Κώδικας λογισμικού

Οικειοθελής χρήση

Περιορισμός Πρόσβασης

Σεβασμός δικαιωμάτων

Χρόνος Διατήρησης

Δυνατότητα διαγραφής

Ιατρική δεοντολογία
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Επιχειρησιακή προσέγγιση, Εφαρμογή μεθοδολογίας Governance Risk & Compliance 

Πλήρης Οδηγός Συμμόρφωσης με GDPR (2016/679), Αστυνομική Οδηγία (2016/680) 

Πρακτική εφαρμογή εθνικού νόμου N 4624/2019 (δημόσιος τομέας, ασφάλιση, υγεία, 

επικοινωνίες, λογιστήρια, marketing, cookies, τράπεζες, κοινωνικά δίκτυα, blogs… )

Νομική ανάλυση (αρχές επεξεργασίας, διαχείριση δικαιωμάτων, διαβιβάσεις, Brexit)

Κυβερνοασφάλεια (νομοθεσία, ρόλοι, εκτίμηση αντικτύπου, συστήματα προστασίας, 

αναφορά και διαχείριση παραβιάσεων, σχέσεων με ΑΠΔΠΧ, τεχνικά πρότυπα)

40 Υποδείγματα εταιρικών Πολιτικών, Συμβάσεων, Εκτίμησης αντικτύπου, ασφάλειας 

και διαχείρισης δεδομένων (data governance) ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 728 σελ. Απρ. 2020

Ανάγκη ολιστικής προσέγγισης προκλήσεων βάσει αρχών GRC


