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Αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ο  Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος, 

(ΣΕΚΑΣΕ) σας εύχεται Καλή Χρονιά, με υγεία, πρόοδο και αρμονία!  

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έκδοση 

του συλλογικού έργου «Compliance & Ethics - Κανονιστική & 

Δεοντολογική Συμμόρφωση Επιχειρήσεων», έπειτα από τη συνεργασία του Συνδέσμου μας 

με τον εκδοτικό οίκο Νομική Βιβλιοθήκη. 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πρώτη σχετική δημοσίευση στην ελληνική νομική βιβλιογραφία, 

η οποία αποσκοπεί να αποδώσει μια σαφή εικόνα των σημαντικότερων θεμάτων ενός 

προγράμματος Ethics and Compliance στις επιχειρήσεις σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη 

πρακτική.  

Ο Σύνδεσμός μας μετείχε ενεργά και υποστήριξε την υλοποίηση του έργου και τη συγγραφή 

του ανωτέρω βιβλίου, με τη συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα των κ. Ευάγγελου Τσεκρέκου 

και της κας Βασούλας Μοιράγια σε ενότητα με τίτλο «Ο Δικηγόρος ως Compliance Officer - 

Ρόλος, δεξιότητες, μέθοδοι, πρακτικά εργαλεία» και του κ. Γεράσιμου Κουνάδη σε ενότητα 

με τίτλο «Από την εταιρική διακυβέρνηση στη «διακυβέρνηση» προϊόντος: οι νέες 

ρυθμιστικές απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) και η ένταξή τους 

στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων». 

Επιδίωξη του ΣΕΚΑΣΕ είναι στο μέλλον η συμμετοχή του σε παρόμοιες προσπάθειες όπως 

επίσης και η δημιουργία ενός έργου-οδηγού, με πρακτική διάσταση, αποκλειστικά για τον 

Compliance Officer. 

Στο παρόν τεύχος του newsletter μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε το άρθρο 

του κου Γρηγόρη Λαζαράκου, Δ.Ν., Δικηγόρου, τέως αν. μέλους της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πιστοποιημένου νομικού εμπειρογνώμονα για την 

προστασία δεδομένων (CEPE L PS) σε ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες (IT based products 

and services) στο γερμανικό φορέα πιστοποίησης European Privacy Seal (EuroPriSe). Το 

άρθρο  αποτελεί ένα «μίνι» αφιέρωμα του τεύχους μας στο Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων, το γνωστό μας GDPR, και στις υποχρεώσεις που αυτός έχει 

δημιουργήσει για τις επιχειρήσεις. Με την ημερομηνία της 25ης Μαΐου 2018 που ο 

Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή προ των πυλών, ο Γρηγόρης μας περιγράφει μία από τις 

βασικές υποχρεώσεις του Κανονισμού, την ανάπτυξη του αρχείου δραστηριοτήτων 

επεξεργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 του Κανονισμού. 



Επίσης, θα βρείτε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κας Αντιγόνης Παπαγγελοπούλου, 

Νομικού Συμβούλου της ΝΟΚΙΑ Ελλάδος, σχετικά με το επίκαιρο ζήτημα του 

whistleblowing, της αποκάλυψης πληροφοριών που σχετίζονται με πράξεις διαφθοράς, 

παρανομίας, απάτης που διαπράττονται σε ή από οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού 

τομέα - θέτοντας σε κίνδυνο ή απειλώντας το δημόσιο συμφέρον. 

 

Με τιμή 

Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΣΕ 
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Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων General 

Data Protection Regulation (GDPR) 

(Β. Μοιράγια)

Είναι πλέον γνωστός σε όλους με τα αρχικά του: GDPR. Το πλήρες 
όνομά του είναι : «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ» και έχει μπει για τα καλά στη ζωή και στους 
προϋπολογισμούς των επιχειρήσεων, καθώς τίθεται σε εφαρμογή 
στις 25 Μαΐου 2018. 
 
Περιεχόμενο και σκοπός 
 
Ο Κανονισμός αναφέρεται στηνπροστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσωπικών δεδομένων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Σκοπός του Κανονισμού είναι η 
εναρμόνιση της υπάρχουσας νομοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
 
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης ενός υπευθύνου επεξεργασίας ή 
εκτελούντος την επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από το κατά πόσο η 

επεξεργασία πραγματοποιείται εντός της Ένωσης. 
 
Κυρώσεις 
 
Οι κυρώσεις που επιφέρει ο νέος Κανονισμός για τη μη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με 
τις απαιτήσεις του είναι δυσβάσταχτες, καθώς τα πρόστιμα εκτοξεύονται σε ύψη: 
 
• διοικητικά πρόστιμα έως 10.000.000 EUR ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 2 % 

του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού 

έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο, για ελαφρύτερες παραβάσεις  
• διοικητικά πρόστιμα έως 20.000.000 EUR ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4 % 

του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού 
έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο, για σοβαρότερες παραβάσεις  



5

ΣΕΚΑΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων General 

Data Protection Regulation (GDPR) 

(Β. Μοιράγια)

Οι απαιτήσεις του Κανονισμού 
 
Οι υποχρεώσεις των υπεύθυνων και των εκτελούντων την επεξεργασία περιλαμβάνουν:  
 

• Προστασία προσωπικών δεδομένων από το σχεδιασμό και εξ ορισμού για τις νέες 
επεξεργασίες 

• Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων 

• Εκπόνηση πολιτικών και διαδικασιών, καθώς και Κώδικα Δεοντολογίας 

• Επικαιροποίηση των συμβάσεων με τρίτα μέρη 

• Διασφάλιση ότι η συγκατάθεση του υποκειμένου παρέχεται με σαφή θετική 
ενέργεια 

• Διασφάλιση της προστασίας των ενισχυμένων δικαιωμάτων του υποκειμένου 

• Υποχρέωση γνωστοποίησης παραβιάσεων: Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί στην 
αρμόδιο αρχή και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά 
γνώση του γεγονότος 

• Διεξαγωγή προγραμμάτωνεπιμόρφωσης 

• Ανάπτυξη τεχνικών συστημάτων για την ασφάλεια των δεδομένων και την 
προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων 

• Ορισμό Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, όπου απαιτείται 
 
 
Βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις 

 
Ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων – ως επί το πλείστον και κατά προτεραιότητα οι 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή εκείνες που ανήκουν σε διεθνείς ομίλους – έχουν ξεκινήσει το 
έργο της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. 
 
Ένα τέτοιο έργο περιλαμβάνει τις εξής διαστάσεις: 
 

- Νομικό και κανονιστικό σκέλος 
- Σκέλος Τεχνολογίας 

- Σκέλος Δεδομένων και δικαιωμάτων των υποκειμένων 
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ενώ, συνοπτικά, τα στάδια υλοποίησης του έργου περιλαμβάνουν τα εξής: 
 

• Χαρτογράφηση των περιοχών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

• Περιγραφή της ροής των προσωπικών δεδομένων 

• Επισήμανση περιοχών υψηλού κινδύνου για τα υποκείμενα επεξεργασίας 

• Αξιολόγηση ετοιμότητας και επισήμανση ελλείψεων 

• Εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου για τις εντοπισθείσες περιοχές υψηλού κινδύνου 

• Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την κάλυψη των ελλείψεων 

• Υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων 
 
Τόσο οι προκλήσεις διαδικαστικά και λειτουργικά για τις επιχειρήσεις όσο και το κόστος και 
ο χρόνος υλοποίησης ενός τέτοιου έργου είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Εξάλλου, δεν υπάρχει 
μέχρι στιγμής κάποια σαφής ένδειξη των ενεργειών των εποπτικών αρχών μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού, κάτι που κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο της 
υλοποίησης και της αξιολόγησης του βαθμού ετοιμότητας και επάρκειας των επιχειρήσεων.  
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Μετά από την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την καταπολέμηση 
του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της 
Τρομοκρατίας μέσω κυρίως των μέτρων που λαμβάνει η Διεθνής 
κοινότητα (πχ ΕΕ – 4η Οδηγία) έχοντας σαν στόχο την πρόληψη της 
εισόδου των χρημάτων στις εταιρείες του Ευρύτερου Χρηματοπιστωτικού 

Τομέα, οι επαγγελματίες οι οποίοι συνειδητά ασχολούνται με το ΞΧ & την 
ΧΤ επέκτειναν την δραστηριότητα τους και σε άλλους τομείς όπως το εμπόριο αγαθών 
μεγάλης αξίας, το εμπόριο έργων τέχνης και τα εικονικά νομίσματα. 
 
Η τυχαία ανακάλυψη στα τέλη του περασμένου χρόνου σε μια αποθήκη στην ζώνη 
ελευθέρου εμπορίου στην Γενεύη αρχαιοτήτων από το Ιράκ τη Συρία και την Λιβύη τα οποία 
ήταν έτοιμα να δοθούν προς πώληση μέσω δημοπρασιών για λογαριασμό του ISISανέδειξε 
την σχέση της βιομηχανίας της Τέχνης και των Τρομοκρατικών Μονάδων.  

 
Η πρώτη αντανακλαστική αντίδραση της διεθνούς κοινότητας φέρει το όνομα Responsible 
Art Market (RAM). Αν και ιδρύθηκε το 2015, μόλις στις αρχές του τρέχοντος έτους εξέδωσε 
κατευθυντήριες γραμμές για την αγορά τέχνης στην Ελβετία. Η RAM είναι η πρώτη μη 
κερδοσκοπική διακρατική πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε στη Γενεύη το 2015 και τα μέλη 
της καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς τέχνης και περιλαμβάνουν επιχειρήσεις τέχνης, 
ιδρύματα και επαγγελματίες αλλά και οίκους Δημοπρασιών. 
 

Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές της RAM έχουν σαν στόχο: 
 

• Την ευαισθητοποίηση της αγοράς τέχνης αναδεικνύοντας τις απειλές και τους 
κινδύνους από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

• Την παροχή ενός γενικού πλαισίου για την κατανόηση των μέτρων "καταπολέμησης 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες" και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας "με βάση τον κίνδυνο", συμπεριλαμβανομένων 
των βασικών στοιχείων του πελάτη, των έργων τέχνης και της δέουσας επιμέλειας 
των συναλλαγών. 

• Να βοηθήσουν τις Επιχειρήσεις Τέχνης να εφαρμόσουν μέτρα για την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας "με βάση τον κίνδυνο", ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της 
επιχείρησής τους. 

 
Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε όσους δραστηριοποιούνται στην αγορά έργων 
τέχνης όπως Αντιπρόσωποι, Γκαλερί, Οίκοι Δημοπρασιών, Σύμβουλοι τέχνης, Μεσίτες και 
άλλοι μεσάζοντες, άλλοι επαγγελματίες που συμβουλεύουν τους πελάτες για συναλλαγές.  
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Αναλυτικότερα οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν: 
 
1. Γνώση και κατανόηση των κινδύνων 
 
Τα χαρακτηριστικά της αγοράς τέχνης που την καθιστούν ευάλωτη σε εγκληματίες που 
επιδιώκουν να ξεπλύνουν τα προϊόντα εγκλήματος ή να χρηματοδοτήσουν παράνομες 
δραστηριότητες περιλαμβάνουν: 
 

• Προϊόντα υψηλής αξίας. 

• Διεθνής αγορά και δίκτυα. 

• Κοινή χρήση διαμεσολαβητών ή πληρεξουσίων για συναλλαγές. 

• Κοινή χρήση ξένων / υπεράκτιων δομών και λογαριασμών. 

• Ο αγοραστής και ο πωλητής είναι συχνά άγνωστοι ο ένας στον άλλο. 

• Η αγορά ενός έργου τέχνης, ενός αντικειμένου ή αρχαιότητας νομιμοποιεί μετρητά ή 
κεφάλαια και τα μετατρέπει σε ένα περιουσιακό στοιχείο που κερδίζει αξία και 
μπορεί να πωληθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

 
2. Εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στην οποία 
εκτίθεται μια επιχείρηση τέχνης 
 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες ερωτήσεις: 
 

• Ποια μέτρα AML έχει ήδη υιοθετήσει η επιχείρηση; 
• Τι είδους συναλλαγές πραγματοποιεί η επιχείρηση; 
• Τι πληροφορίες για τους πελάτες συλλέγονται και καταγράφονται; 

• Ποια είναι η δέουσα επιμέλεια σε έργα τέχνης; 
• Ποιοι έλεγχοι υπάρχουν σχετικά με τις πληρωμές σε μετρητά και τον έλεγχο της 

πηγής κεφαλαίων; 
• Ποια είναι η συνειδητοποίηση των κινδύνων μεταξύ των υπαλλήλων; Τι συνεχής 

εκπαίδευση παρέχεται; 
• Ελέγχονται τακτικά οι διαδικασίες και οι πρακτικές; Θα μπορούσαν να γίνουν 

βελτιώσεις;  
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3. Εφαρμογή μέτρων βάσει κινδύνου 
 
Μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς: 
 

• Προφίλ κινδύνου της τέχνης  

• Δέουσα επιμέλεια του πελάτη 
• Δέουσα Επιμέλεια των έργων Τέχνης 
• Παρακολούθηση των συναλλαγών  

 
4. Γνώση του πελάτη (KYC) και καθορισμός του προφίλ κινδύνου του 
 
Ο πελάτης είναι το πρόσωπο ή η οντότητα με την οποία μια επιχείρηση τέχνης σχηματίζει 
συμβατική σχέση. Σε μια συναλλαγή τέχνης, αυτός θα μπορούσε να είναι ο πωλητής ή / και ο 

αγοραστής του έργου τέχνης ή ένας μεσίτης ή πράκτορας που ενεργεί για καθένα από αυτά.  
 
Αν ο πελάτης είναι εταιρεία, καταπίστευμα ή άλλο εταιρικό όχημα, θα πρέπει επίσης να 
προσδιορίσει το φυσικό πρόσωπο που ελέγχει την οντότητα ("Πραγματικός Δικαιούχος (-
οι).Πρακτικά μέτρα που μπορούν να υιοθετήσουν οι Επιχειρήσεις Τέχνης (ανάλογα με τις 
περιστάσεις και τους διαθέσιμους πόρους)περιλαμβάνουν την εξέταση των ονομάτων των 
πελατών, των πραγματικών δικαιούχων και των διαμεσολαβητών κατά τους καταλόγους 
ΠΕΠ, τους καταλόγους κυρώσεων, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλους 

καταλόγους και παρόμοιες πληροφορίες που εκδίδονται από κυβερνητικούς και διεθνείς 
οργανισμούς κατά διαστήματα. 
 
5. Έρευνα του έργου τέχνης, της ιδιοκτησίας και της προέλευσής του 
 
Κατά την εφαρμογή μιας προσέγγισης βασισμένης στον κίνδυνο για τη δέουσα επιμέλεια 
των έργων τέχνης, ως μέρος των ελέγχων AML, η Επιχείρηση Τέχνης θα πρέπει να 
ικανοποιήσει τα εξής: 
 

• Ιδιοκτησία - Είναι σκόπιμο για την επιχείρηση τέχνης να ζητήσει από τον πωλητή να 
επιβεβαιώσει εάν είναι ιδιοκτήτης του έργου τέχνης και, αν όχι, να προσδιορίσει τον 
πραγματικό κάτοχο του έργου τέχνης. Αυτό θα βοηθήσει την επιχείρηση τέχνης να 
αναγνωρίσει όλους τους πελάτες της σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή.  

• Προέλευση - Η Επιχείρηση Τέχνης θα θέλει να είναι αρκετά σίγουρη για την ιστορία 
των προηγούμενων ιδιοκτητών του έργου τέχνης στο μέτρο που είναι λογικά δυνατό 
να το πράξει. Για τις αρχαιότητες, για παράδειγμα, οι Επιχειρήσεις Τέχνης θα θέλουν 
να είναι σίγουρες ότι τα αντικείμενα δεν έχουν πρόσφατα ανασκαφεί από το έδαφος 

ή λεηλατήθηκαν από τη χώρα προέλευσής τους. 
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Τα έγγραφα που μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση της ιδιοκτησίας και της 
προέλευσης περιλαμβάνουν: Τιμολόγια, αποδείξεις, χρονολογημένες φωτογραφίες, 
ασφαλιστικά αρχεία, αποτιμήσεις, επίσημα αρχεία, καταλόγους εκθέσεων, τιμολόγια για 
εργασίες αποκατάστασης, ημερολόγια, άρθρα εφημερίδων, πρωτότυπα υπογεγραμμένα και 
χρονολογημένα γράμματα. 
 
6. Γνώση του ιστορικού και του σκοπού της συναλλαγής  
 
Η κατανόηση του ιστορικού και του σκοπού της συναλλαγής μπορεί να είναι χρήσιμη όταν 
συνδυάζεται με τη δέουσα επιμέλεια του πελάτη και το προφίλ κινδύνου του πελάτη ώστε 
να ενημερώνεται για τη δυνατότητα εφαρμογής και το επίπεδο συνεχούς παρακολούθησης 
της συναλλαγής που θα πρέπει να πραγματοποιήσει η επιχείρηση τέχνης. 
 

Οι επιχειρήσεις τέχνης πρέπει να εξετάσουν ειδικότερα: 
 

• Τον σκοπό της συναλλαγής (Για παράδειγμα, τα έργα που πωλούνται από τον 
πελάτη ταιριάζουν με ότι είναι γνωστό για τη συλλογή του πελάτη ή τις 
προηγούμενες συναλλαγές του και τα εισοδήματα του?). 

• Τη μορφή και τη δομή της συναλλαγής (Κατά πόσον η συναλλαγή πραγματοποιείται 
μέσω μεσαζόντων, πρόσωπο με πρόσωπο, εξ ολοκλήρου μέσω του Διαδικτύου, μέσω 
τηλεφώνου ή με οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο μέσο, χωρίς φυσική παρουσία). 

• Την πηγή των κεφαλαίων (Θα πρέπει να αποθαρρύνονται οι πληρωμές σε μετρητά, 
όπου είναι δυνατόν, γιατί η πηγή των μετρητών δεν μπορεί να ανιχνευθεί. Όπου οι 
επιχειρήσεις τέχνης δέχονται μετρητά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 10.000 
ευρώ ανά συναλλαγή ή σειρά συναφών συναλλαγών (ΕΕ). Θα πρέπει επίσης να 
μειώσουν τις πληρωμές από τρίτο που δεν είναι πελάτης τους ή αγοραστής για τον 
οποίο υπάρχουν στοιχεία. 

 
7. Διατήρηση αρχείων 
 

Η πλήρης καταγραφή των πληροφοριών και των εγγράφων που διαθέτει μια Επιχείρηση 
Τέχνης σε μια δεδομένη ημερομηνία σε σχέση με τους πελάτες της, τα έργα τέχνης και τις 
πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις τέχνης να:  
 

• να πραγματοποιούν ενημερωμένες και κατάλληλες εκτιμήσεις κινδύνου για 
συγκεκριμένους πελάτες και συναλλαγές και να καθορίζουν εάν απαιτείται αυξημένη 
δέουσα επιμέλεια και έρευνες. 

• να συμμορφώνονται με τυχόν νομικές υποχρεώσεις στις οποίες μπορεί να 

υπόκεινται. 
• να προσδιορίσουν τις συναλλαγές αυξημένου κινδύνου  που σχετίζονται με τους 

πελάτες τους, τα έργα τέχνης και τις συναλλαγές τους και να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα. 
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• να καθορίσουν εάν υπάρχουν επαρκείς υπόνοιες για να δικαιολογηθεί η απόρριψη 
της συναλλαγής και, κατά περίπτωση, να αναφερθεί η κατάσταση στους σχετικούς 
φορείς επιβολής του νόμου. 

• να επανεξετάσουν τα μέτρα και τους ελέγχους τους για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και να τα βελτιώσουν. 

• να συμμορφώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις για την ανταπόκριση σε αιτήματα 
πληροφοριών και συνδρομής από τα αρμόδια όργανα επιβολής του νόμου. 

 
Οι επιχειρήσεις Τέχνης θα πρέπει να τηρούν τα αρχεία τους συνήθως μεταξύ 5 έως 10 ετών 
από την ολοκλήρωση της συναλλαγής ή το τέλος της επιχειρηματικής σχέσης.  
 
8. Εκπαίδευση προσωπικού και παρακολούθηση διαδικασιών  
 

Το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδεύεται τακτικά όσον αφορά τους κινδύνους 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, ώστε να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες τους 
όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά υποψιών. Πρέπει να γνωρίζουν 
σε ποιους θα πρέπει να αναφέρουν εσωτερικά. Το ή τα πρόσωπα που έχουν οριστεί να 
λαμβάνουν τέτοιες αναφορές πρέπει να γνωρίζουν πώς να τα χειρίζονται και πότε πρέπει να 
τα αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές. 
 

9. Εάν υπάρχουν υπόνοιες ύπαρξης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, γνωρίζουμε πώς να δράσουμε  
 
Όταν οι περιστάσεις μιας συναλλαγής δημιουργούν βάσιμες υπόνοιες για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και 
ελλείψει εύλογης εξήγησης ή περαιτέρω τεκμηρίωσης οι επιχειρήσεις τέχνης θα πρέπει να 
εξετάσουν: 
 

• αποφυγή συναλλαγής ή ολοκλήρωσης της συναλλαγής και / ή  

• αναφορά των υποψιών στις αρμόδιες αρχές της σχετικής δικαιοδοσίας, όπου 
υπάρχει υποχρέωση αναφοράς. 

 
10. Γνώση και συμμόρφωση με τους νόμους στην περιοχή άσκησης των 
δραστηριοτήτων 
 
Διαφορετικά εθνικά καθεστώτα καταπολέμησης της τρομοκρατίας έχουν υιοθετηθεί από 
χώρες ανά τον κόσμο. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο, εναρμονισμένο, παγκόσμιο νομικό καθεστώς. 

 
Επομένως, οι επιχειρήσεις τέχνης θα πρέπει να ενημερώνονται και να συμμορφώνονται με 
τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις δραστηριότητές τους στις χώρες όπου 
δραστηριοποιούνται. 
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Κοπή Πίτας ΣΕΚΑΣΕ 

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Το τυχερό μας μέλος, 

κα Ζέφη Νικολάου!
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Με αφορμή την πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, την οποία είδα 
πρόσφατα και αφορά τη ζωή του Mark Felt, αποφάσισα να 
γράψω αυτό το άρθρο. Ο William Mark Felt, ένας πράκτορας του 
FBI, ο οποίος διαβίβασε πληροφορίες για το σκάνδαλο 
Watergate στον Bob Woodward και τον Carl Bernstein της The 
Washington Post, με την κωδική ονομασία «Deep Throat» και 
αρνήθηκε τη συμμετοχή του για 30 χρόνια πριν αποκαλύψει την 
ταυτότητά του το 2005 σε ένα άρθρο του Vanity Fair λέγοντας: 

«Είμαι ο τύπος που ονόμασαν Deep Throat». Ο Πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον κατηγορήθηκε 
μετά τις αποκαλύψεις. Ο αρχηγός του Λευκού Οίκου HR Haldeman και ο προεδρικός 
σύμβουλος John Ehrlichman φυλακίστηκαν.  
 
Ο Mark Felt ίσως είναι από τους πιο γνωστούς «καταγγέλλοντες» της ιστορίας, ή όπως πιο 

ευρέως αποκαλούνται στην αγορά εργασίας, “Whistleblowers”. 
 
Το whistleblowing είναι η αποκάλυψη πληροφοριών που σχετίζονται με πράξεις 
διαφθοράς, παρανομίας, απάτης που διαπράττονται σε ή από οργανισμούς του δημόσιου 
ή ιδιωτικού τομέα - θέτοντας σε κίνδυνο ή απειλώντας το δημόσιο συμφέρον - όχι όμως 
περιοριστικά, καθώς περιλαμβάνει και τις καταγγελίες για ποινικά αδικήματα, 
παραβάσεις νομικών υποχρεώσεων, κακοδικία, ειδικούς κινδύνους για την δημόσια υγεία, 
την ασφάλεια ή το περιβάλλον, κατάχρηση εξουσίας, μη εξουσιοδοτημένη χρήση 
κρατικών πόρων ή ιδιοκτησίας, κατάχρηση ή κακοδιοίκηση, σύγκρουση συμφερόντων και 
πράξεις που καλύπτουν όλα τα ανωτέρω. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και 
παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
 
Με απλά λόγια, το whistleblowing είναι η αναφορά της παράβασης ενός κανόνα από  
υπάλληλο ενός οργανισμού. 
 
Τα πρωταρχικά παραδείγματα για το πόσο σημαντική είναι η εμφάνιση του φαινομένου 
για έναν οργανισμό είναι ενδεικτικά τα σκάνδαλα της Enron, της WorldCom και το 

σκάνδαλο Bernie Madoff του 2008, ή στην Ελλάδα το "Greek Watergate" των τηλεφωνικών 
υποκλοπών που αποκαλύφθηκε το 2005-2006, καθώς και η δημοσίευση της φερόμενης 
λίστας Λαγκάρντ από τον Κώστα Βαξεβάνη στο περιοδικό HotDoc. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, έγινε κοινώς αποδεκτό πως αν δεν υπήρχε ένας Whistleblower, αν δεν είχαν 
ανακαλυφθεί επομένως οι ενέργειες οι οποίες συνδεόταν με τα εν λόγω σκάνδαλα, η 
ακατάλληλη συμπεριφορά θα είχε συνεχιστεί, με ακόμα μεγαλύτερες  ζημίες για τις 
εταιρείες αυτές ή/και τη χώρα, εσωτερικά και εξωτερικά, και  βλάβη στην εικόνα τους και 
στην αγορά. Αυτή η σκέψη είναι σίγουρα τρομακτική! 
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Ποιος όμως μπορεί να γίνει Whistleblower; Ο ορισμός του whistleblower είναι ευρύς- ο 
whistleblower είναι κάθε εργαζόμενος ή υπάλληλος του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που 
αποκαλύπτει πληροφορίες και ο οποίος βρίσκεται σε κίνδυνο αντιποίνων. 
Συμπεριλαμβάνονται και άτομα που είναι εκτός της παραδοσιακής σχέσης εργαζόμενου - 
εργοδότη, όπως σύμβουλοι, συμβασιούχοι, ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι, εθελοντές και 

πρώην εργαζόμενοι. Επίσης  άτομα που παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 
με κάποια καταγγελία καθώς και όσοι βοηθούν ή επιδιώκουν να βοηθήσουν έναν 
whistleblower. 
 
Oι whistleblowers διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό προβληματικών 
ενεργειών. Αποκαλύπτοντας πληροφορίες για τέτοια αδικήματα, οι whistleblowers έχουν 
βοηθήσει να σωθούν αναρίθμητες ζωές και δισεκατομμύρια δημοσίου χρήματος, ενώ 
απέτρεψαν την χειροτέρευση σε περιπτώσεις σκανδάλων και καταστροφών. Οι 

whistleblowers συχνά αναλαμβάνουν υψηλό προσωπικό κίνδυνο. Μπορεί να απολυθούν, 
να μηνυθούν, να στιγματισθούν, να συλληφθούν, να απειληθούν ή, σε ακραίες 
περιπτώσεις, να δεχτούν σωματικές επιθέσεις ή να δολοφονηθούν. Η προστασία των 
whistleblowers από αυτούς τους κινδύνους αντεκδίκησης θα προωθήσει και θα 
διευκολύνει την αποτελεσματική επισήμανση της διαφθοράς, ενώ -παράλληλα θα 
διευκολύνει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στην κυβέρνηση και το επιχειρηματικό 
εργασιακό περιβάλλον.  
 
Είναι σημαντικό, ωστόσο, να υπάρχει συγκεκριμένη δομή και διαδικασίες, με τη μορφή 
πολιτικών, οι οποίες να παρέχουν προσβάσιμα κανάλια στους whistleblowers, 
αποτελεσματική προστασία αυτών από κάθε είδος αντεκδίκησης και να διασφαλίζεται ότι 
η πληροφορία που παρέχουν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων. 
 
Το δικαίωμα των πολιτών να καταγγέλλουν την παρανομία είναι φυσική προέκταση του 
δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και συνδέεται με τις αρχές της διαφάνειας και 
της ακεραιότητας. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το απαράγραπτο δικαίωμα να προστατεύουν 
την ευημερία των άλλων πολιτών και γενικά της κοινωνίας και, σε κάποιες περιπτώσεις 
έχουν το καθήκον αναφοράς της παρανομίας. Η έλλειψη επαρκούς προστασίας μπορεί να 
θέτει τους whistleblowers σε δίλημμα. 
 
Η νομική προστασία διαφέρει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από τη χώρα που έγινε η 
αποκάλυψη των πληροφοριών. Το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων αποφάνθηκε πως το whistleblowing προστατεύεται ως ελευθερία του 
λόγου. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, έχει θεσπιστεί ο νόμος Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 
Α’85/7.4.2014) για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς 
με σκοπό την ενθάρρυνση αποκάλυψης πληροφοριών και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς. 
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Κάθε οργανισμός επιθυμεί ειλικρίνεια και διαφάνεια από και μεταξύ των υπαλλήλων 
του. Η παρουσία της ειλικρίνειας επιτρέπει την πλήρη αφοσίωση στην αποστολή και την 
επιτυχία του οργανισμού. Με την ενθάρρυνση στην επικοινωνία και τη θέσπιση 
καταλλήλων πολιτικών, ο κάθε οργανισμός προωθεί τη διαφανή δομή και την 
αποτελεσματική, σαφή επικοινωνία. Αν όλος ο οργανισμός δεν έχει την ίδια θετική 

στάση όσον αφορά το whistleblowing, οι εργαζόμενοι μπορεί να φοβούνται να μιλήσουν.  
 
Οι εν λόγω πολίτικες προβλέπουν τους τρόπους αναφοράς, καθώς και κανόνες οι οποίοι 
συνδέονται με την αναφορά, και ενδεικτικά την προστασία του whistleblower, τις 
διόδους αναφοράς, την εμπιστευτικότητα, και τους τρόπους αντιμετώπισης, οι οποίοι 
εφαρμόζονται ανάλογα με την βαρύτητα της διαπιστωμένης καταγγελίας. Οι κανονισμοί 
και οι διαδικασίες για τους whistleblowers πρέπει να είναι απόλυτα ορατές και 
κατανοητές, να τηρείται η εμπιστευτικότητα, ή η ανωνυμία (εκτός εάν έχει ρητώς 

παραιτηθεί από αυτή ο ενδιαφερόμενος), να διασφαλίζεται η εις βάθος, έγκαιρη και 
ανεξάρτητη έρευνα των αποκαλύψεων και να υπάρχουν διαφανείς, αποτελεσματικοί και 
έγκαιροι μηχανισμοί για την παρακολούθηση των καταγγελιών περί αντεκδίκησης 
(συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας για την πειθαρχική τιμωρία των δραστών 
αντεκδίκησης). 
 
Στον αντίποδα, ο κάθε οργασμός οφείλει με μεγάλη προσοχή να εξετάσει τις 
ενδεχόμενες πληροφορίες και καταγγελίες τις οποίες λαμβάνει από τον whistleblower 
για να προστατεύσει και τον καταγγελλόμενο σε κάποιες περιπτώσεις.  Ο οργανισμός 
οφείλει να διασφαλίσει το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγελλόμενου να λάβει πλήρη 
αντίγραφα του φακέλου, το οποίο σε περίπτωση ανώνυμης καταγγελίας δεν μπορεί να 
περιλαμβάνει τα στοιχεία του καταγγέλλοντος. Είναι μεγίστης σημασίας να προβλέπεται 
σοβαρή και λεπτομερής διαδικασία ελέγχου των όσων αναφέρονται, προκειμένου να 
υπάρξει και προστασία του καταγγελλόμενου, μίας και συχνά εμφανίζονται  φαινόμενα 
κατάχρησης των διαδικασιών whistleblowing για προσωπικό όφελος και βλάβη του 
καταγγελλόμενου με σκοπό να «γκριζάρεται» η εικόνα του και ενδεχομένως να 
απομακρυνθεί από τον οργανισμό. Σημειώνεται πως η συκοφαντική δυσφήμιση είναι 
ποινικό αδίκημα που δεν μπορεί να καλυφθεί πίσω από το πέπλο του whistleblower. 
 
Μια λεπτομερής και ισορροπημένη πολιτική whistleblowing επιτρέπει στον 
καταγγέλλοντα να θέλει να επικοινωνεί με ασφάλεια - για να αποφύγει την αντεκδίκηση 
- τις παρανομίες που έχει εντοπίσει, αλλά και στον καταγγελλόμενο να αποφεύγει την 
κατάχρηση της διαδικασίας whistleblowing, ξέροντας τί λέγεται - και κυρίως τί γίνεται! 
 
Αντιγόνη Παπαγγελοπούλου 
Head of Legal & Compliance South East Europe 
Legal & Compliance 
NOKIA 
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Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
Η υποχρέωση τήρησης αρχείου δραστηριοτήτων προβλέπεται στο 
άρθρο 30 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των 
Δεδομένων (εφεξής «Κανονισμός») και συνίσταται στην 
καταγραφή συγκεκριμένων πληροφοριών σε σχέση με τις 

επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που διενεργούνται από την 
επιχείρηση ή τον οργανισμό. Η τήρηση του εν λόγω αρχείου 
αποσκοπεί στο να μπορεί, ανά πάσα στιγμή, ο υπεύθυνος  
επεξεργασίας (ή ο εκτελών) αφενός να έχει σαφή εικόνα των 

επεξεργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης ή του οργανισμού, 
για τις οποίες είναι υπεύθυνος, και, αφετέρου, να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις σε 
σχέση με τις ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί για τη συμμόρφωσή του με τις 
διατάξεις του Κανονισμού.  

Το αρχείο δραστηριοτήτων όμως, πέρα από αυτοτελή υποχρέωση συμμόρφωσης, μπορεί να 
αποτελέσει ένα χρήσιμο και –στην πράξη ιδιαιτέ ρως- αποτελεσματικό εργαλείο για την 
περαιτέρω συμμόρφωση επιχειρήσεων και οργανισμών, για τη συμμόρφωσή τους δηλαδή 
και με τις υπόλοιπες απαιτήσεις του Κανονισμού. Αυτό ακριβώς το θέμα πραγματεύεται η 
παρούσα συμβολή, η οποία ευελπιστεί να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό στα χέρια των 
στελεχών εκείνων που έχουν  επιφορτισθεί (ή πρόκειται να επιφορτισθούν) με την τήρηση 
των αρχών και των κανόνων που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.   
 

ΙΙ. Η κατανόηση του περιβάλλοντος των επεξεργασιών μιας επιχείρησης και η σημασία της 
για τη συμμόρφωσή της στον Κανονισμό  
Βρισκόμενοι ακόμη (ως τις 25 Μαΐου 2018) στο μεταβατικό στάδιο συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις του Κανονισμού, γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό ότι η ακριβής 
κατανόηση του περιβάλλοντος της επιχείρησης, σε επίπεδο προσωπικών δεδομένων, 
αποτελεί τη βάση, πάνω στην οποία θα στηριχθούν όλες ενέργειες για τη συμμόρφωση με 
τον Κανονισμό.  
Με άλλα λόγια, όποια επιχείρηση ή οργανισμός δεν γνωρίζει ποια προσωπικά δεδομένα και 
για ποιο σκοπό συλλέγει και επεξεργάζεται, δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει τη νομιμότητα 
αυτής της επεξεργασίας. Όποιος επίσης δεν γνωρίζει ποια τρίτα –φυσικά ή νομικά- 
πρόσωπα επεξεργάζονται ή έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που ο ίδιος συλλέγει, 
αυτή η επιχείρηση ή ο οργανισμός  δεν θα μπορεί να αξιολογήσει αν πρέπει να συναφθεί 
σχετική σύμβαση ή αν η σύμβαση που πιθανόν να έχει ήδη συνάψει πρέπει να 
προσαρμοσθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 28, που ορίζει τις σχέσεις μεταξύ 
Υπεύθυνου και Εκτελούντος την Επεξεργασία. 
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Αν επίσης η επιχείρηση δεν έχει σαφή εικόνα των χρησιμοποιούμενων συγκαταθέσεων, δεν 
θα είναι σε θέση να εξετάσει και να αξιολογήσει αν τα κείμενα των συγκαταθέσεων αυτών 
ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις του Κανονισμού για τη συγκατάθεση. 
Στην πράξη, όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στο εξής συμπέρασμα: Πριν ξεκινήσει 
μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός να ασχολείται σε βάθος με τις απαιτήσεις του 

Κανονισμού και πριν καν καταπιαστεί με το περίφημο “Gap Analysis” –τον σε βάθος δηλαδή 
έλεγχο των νομικών και τεχνικών κενών της επιχείρησης σε σχέση με τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού- ή, ακόμη περισσότερο, με την «θεραπεία» των αποκλίσεων που τυχόν 
εντοπιστούν, είναι όχι απλώς χρήσιμο, αλλά ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ,  να καταγράψει με προσοχή τις 
επεξεργασίες, για τις οποίες η επιχείρηση είναι υπεύθυνη. Αναλόγως του μεγέθους της 
επιχείρησης, συνίσταται η δημιουργία μίας Ομάδας Έργου, που θα αποτελείται από 
περισσότερες περιοχές ευθύνης της επιχείρησης και της οποίας το έργο είναι συνθέσουν τα 
διαφορετικά κομμάτια του παζλ σε μία ενιαία και σαφή εικόνα για τις επεξεργασίες του 

συνόλου της επιχείρησης. Αυτό γίνεται επί τη βάση ενός ερωτηματολογίου ή –ακόμη 
καλύτερα- στο πλαίσιο διαφορετικών συναντήσεων και συνεντεύξεων με τα αρμόδια 
στελέχη της επιχείρησης. Πρόκειται περί μιας ιδιαιτέρως κουραστικής όσο και κρίσιμης 
άσκησης.  
 
ΙΙΙ. Η υποχρέωση του άρθρου 30 του Κανονισμού 
Το άρθρο 30 του Κανονισμού προβλέπει την υποχρέωση κάθε υπεύθυνου επεξεργασίας (ή 
του εκτελούντος) να τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, για τις οποίες είναι 

υπεύθυνος. Το αρχείο μπορεί να τηρείται σε ηλεκτρονική ή έγγραφη μορφή (συνήθως 
τηρείται ηλεκτρονικά) και τίθεται στη διάθεση της εποπτικής αρχής, εφόσον ζητηθεί από 
την επιχείρηση.  
Η υποχρέωση αυτή αυτό θεσπίσθηκε, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, προκειμένου ο 
υπεύθυνος ή ο εκτελών την επεξεργασία να έχει σαφή εικόνα των μέτρων που πρέπει να 
λάβει ενόψει των διατάξεων του Κανονισμού και να μπορεί να αποδείξει ότι έχει 
συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις του. Θα λέγαμε δηλαδή ότι αποτελεί ένα από τα πολλά 
μέσα απόδειξης ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό, όπως ορίζει το 
άρθρο 24 παρ. 1.  

Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούς που απασχολούν λιγότερα 
από 250 εργαζόμενους, εκτός κι αν οι διενεργούμενες επεξεργασίες είναι πιθανό να 
προκαλέσουν κίνδυνο για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η 
επεξεργασία δεν είναι περιστασιακή ή πραγματοποιείται επεξεργασία ευαίσθητων 
δεδομένων. 1

Βλ. αιτ. σκέψεις 13 και 82.1
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Το αρχείο δραστηριοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:  
α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά 
περίπτωση, του από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας, του εκπροσώπου του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων,  
β) τους σκοπούς της επεξεργασίας,  
γ) περιγραφή των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων και των κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα,  
δ) τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να γνωστοποιηθούν ή 
γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων των 
αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,  
ε) τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό,  
στ) τις προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής των διάφορων κατηγοριών δεδομένων,  
ζ) γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας.  

 
IV. Η σημασία του αρχείου στην πράξη 
Το αρχείο δραστηριοτήτων μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να διαγνώσει τα κενά της 
και να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα σε σχέση με τις ακόλουθες απαιτήσεις του 
Κανονισμού: 
1) Υποχρέωση λογοδοσίας και τεκμηρίωσης. 
2) Υποχρέωση εκπόνησης εκτίμησης αντικτύπου για επεξεργασίες υψηλού κινδύνου 
για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων (Data Protection Impact 

Assessment). 
3) Εποπτεία του εκτελούντος την επεξεργασία (άρθρα 4 παρ. 8, 28 και 29). 
4) Έλεγχος νομιμότητας της επεξεργασίας. 
5) Υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων. 
Ειδικότερα, ως προς τις επιμέρους υποχρεώσεις ισχύουν τα εξής:  
 
1) Υποχρέωση λογοδοσίας και τεκμηρίωσης   
Καταρχάς θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η υποχρέωση κατάρτισης αρχείου δραστηριοτήτων 
προβλέπεται ρητά στο άρθρο 30 του Κανονισμού και εντάσσεται στη γενικότερη 

υποχρέωση λογοδοσίας του υπεύθυνου επεξεργασίας, που κατοχυρώνεται σε διάφορα 
σημεία του Κανονισμού. Η έννοια της λογοδοσίας συναντάται στο άρθρο 5 παρ. 2 του 
Κανονισμού, όπου ορίζεται ότι «ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε 
θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1». Η υποχρέωση αυτή ορίζεται ρητά 
ως λογοδοσία.  
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Επισημαίνεται πάντως ότι η υποχρέωση λογοδοσίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεν 
εξαντλείται με την κατάρτιση του αρχείου δραστηριοτήτων του άρθρου 30. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασία, επιχείρηση ή οργανισμός, θα πρέπει να είναι πάντοτε σε θέση να αποδείξει τη 
συμμόρφωσή του με τον Κανονισμό. Όταν λ.χ. μια εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά 
δεδομένα και η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση, θα πρέπει να μπορεί 

να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε για την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων που το αφορούν και ότι η ληφθείσα συγκατάθεση πληροί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Κανονισμού.  
    
2) Υποχρέωση εκπόνησης εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων (άρθρα 35 και 36) 
Το αρχείο δραστηριοτήτων μπορεί επίσης να βοηθήσει την επιχείρηση ή τον οργανισμό να 
διαγνώσει πιθανή υποχρέωσή της για εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου (Data Protection 

Impact Assessment). 
Χρήσιμες κατευθύνσεις ως προς την υποχρέωση εκπόνησης εκτίμησης αντικτύπου έχει  
δώσει η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 με το κείμενο εργασίας 248. Στο κείμενο αυτό 
παρατίθενται συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, προκειμένου αυτός να εκτιμήσει κατά πόσον απαιτείται να προβεί 
σε εκτίμηση αντικτύπου για ένα είδος επεξεργασίας.  Ένα σωστό και ολοκληρωμένο αρχείο 
δραστηριοτήτων μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην άσκηση αυτή. Ας δούμε 
ένα παράδειγμα: Με τη βοήθεια των επιμέρους πεδίων του αρχείου όπως λ.χ. α) της 

περιγραφής της επεξεργασίας, β) της φύσεως των δεδομένων (απλά ή ευαίσθητα), γ) του 
αριθμού των δεδομένων που συλλέγονται, δ) των κατηγοριών των υποκειμένων των 
δεδομένων (ευάλωτες ομάδες, όπως παιδιά, ασθενείς, εργαζόμενοι), ε) του κατά πόσον 
αυτά διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες, στ) της χρήσης νέων τεχνολογιών, μπορεί να 
εντοπισθούν επεξεργασίες που φαίνεται να ενέχουν υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων και για τις οποίες ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει να εκπονήσει εκτίμηση αντικτύπου. 

2

2
Βλ. αιτ. σκέψεις 84 και 89 – 96.

3
Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής: Αξιολόγηση – προφίλ – πρόβλεψη, αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων, συστηματική παρακολούθηση του υποκειμένου των δεδομένων, ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων (ευαίσθητα), επεξεργασία ευρείας κλίμακας, αριθμός φυσικών προσώπων, όγκος 
δεδομένων, γεωγραφική κάλυψη, χρόνος επεξεργασίας, συγχώνευση βάσεων δεδομένων, δεδομένα 
ευάλωτων προσώπων, χρήση νέων τεχνολογιών, διαβιβάσεις εκτός ΕΕ, επεξεργασία που μπορεί να 
εμποδίσει την άσκηση δικαιωμάτων ή λήψη υπηρεσιών. 

3
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3) Εποπτεία του εκτελούντος την επεξεργασία (άρθρα 4 παρ. 8, 28 και 29)  
Περαιτέρω, το αρχείο δραστηριοτήτων του άρθρου 30 μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση 
στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες έχει αναθέσει σε τρίτους την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της, εκεί δηλαδή που υπάρχουν εκτελούντες την 
επεξεργασία. Με μια ματιά στο σχετικό πεδίο του αρχείου δραστηριοτήτων, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας αποκτά σαφή εικόνα για όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες έχει αναθέσει σε 
τρίτους, εκτελούντες, την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και έτσι είναι εν συνεχεία 
σε θέση, μεταξύ άλλων:   
- Να αξιολογήσει το κατά πόσον αυτοί (εκτελούντες) παρέχουν επαρκείς 
διαβεβαιώσεις από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης, αξιοπιστίας και πόρων, για την 

εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
Κανονισμού. 
- Να επανεξετάσει και ενδεχομένως να προσαρμόσει τις υφιστάμενες συμβάσεις με 
τους εκτελούντες την επεξεργασία κατά τρόπον, ώστε το περιεχόμενό τους να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κανονισμού. 

 
Εξίσου χρήσιμο είναι το αρχείο δραστηριοτήτων και για τους εκτελούντες την επεξεργασία, 
ιδίως γι’ αυτούς που επεξεργάζονται δεδομένα για περισσότερους υπεύθυνους 
επεξεργασίες, καθώς θα μπορούν να εκτιμήσουν με μεγαλύτερο βαθμό ακρίβειας τα 
ζητήματα ευθύνης, που υπέχουν έναντι των υπεύθυνων της επεξεργασίας, τυχόν πρόσθετα 
μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να λάβουν για να αποτρέψουν κινδύνους παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων, καθώς και για να αξιολογήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις που θα 
έχει γι’  αυτούς η συμμόρφωση με τον Κανονισμό, γεγονός το οποίο πιθανότατα να το 

θέσουν στην αναθεώρηση της σύμβασής, που ακόμη κι αν δεν ζητηθεί από τους ίδιους τους 
εκτελούντες, θα ζητηθεί από τους υπεύθυνους της επεξεργασίας.     
 
4) Έλεγχος νομιμότητας της επεξεργασίας 
Επίσης, με τη βοήθεια του αρχείου δραστηριοτήτων ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
προσδιορίσει τη νόμιμη βάση κάθε επεξεργασίας και να ελέγξει, σε ένα πρώτο στάδιο, το 
βαθμό νομιμότητας της επιχείρησής του από άποψη προσωπικών δεδομένων.  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση, όπου η νόμιμη βάση μιας 
επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση:  
- Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας εντοπίζει, με τη βοήθεια του αρχείου, τις 
επεξεργασίες, για τις οποίες έχει θέσει ως νομική βάση τη συγκατάθεση και ελέγχει, 
ακολούθως, αυτή συνιστά πράγματι τη νομική βάση της επεξεργασίας. [Και τούτο διότι 
πολλές φορές ζητείται συγκατάθεση χωρίς να είναι απαραίτητο. Συνηθέστερη περίπτωση 
είναι όταν η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύμβαση και, παρ’ όλ’ αυτά ζητείται και 
η συγκατάθεση του υποκειμένου]. 
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- Εν συνεχεία ελέγχει τη νομιμότητα ης συγκατάθεσης, κατά πόσον δηλαδή 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7, αν δηλαδή το αίτημα της συγκατάθεσης 
υποβάλλεται κατά τρόπο, ώστε να είναι σαφώς διακριτό από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή 
και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Και 
περαιτέρω, ότι η συγκατάθεση δόθηκε ελεύθερα και εν πλήρη επιγνώσει των στοιχείων της 
επεξεργασίας.       
 
5) Υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων 
Επίσης, το αρχείο δραστηριοτήτων μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση και κατά τον έλεγχο 
της συμμόρφωσής της με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης των υποκειμένων σύμφωνα με τα 

άρθρα 12, 13 και 14 του Κανονισμού. Τα περισσότερα από τα στοιχεία της πληροφόρησης 
που πρέπει να παράσχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας στο υποκείμενο των δεδομένων 
βρίσκονται ήδη στο αρχείο δραστηριοτήτων, γεγονός που διευκολύνει πολύ την επιχείρηση 
κατά την κατάρτιση των λεγόμενων “Privacy Notices”. Έτσι στο αρχείο δραστηριοτήτων 
βρίσκεται όλη η αναγκαία πληροφόρηση (τουλάχιστον) ως προς:  

• την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας,  

• τους σκοπούς επεξεργασίας,  

• τους αποδέκτες των δεδομένων,  

• την ύπαρξη υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (εφόσον έχει ορισθεί), καθώς και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του,  

• αν τα προσωπικά δεδομένα πρόκειται να διαβιβασθούν στο εξωτερικό,  

• το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων. 
Επισημαίνεται δε ότι η σύνδεση του αρχείου δραστηριοτήτων με το περιεχόμενο της 

πληροφόρησης, που πρέπει να δίνεται στο υποκείμενο των δεδομένων, πρέπει να είναι 
στενή και συνεχής. Αυτό σημαίνει ότι όταν λ.χ. αλλάζει ο σκοπός μιας επεξεργασίας ή 
προστίθεται μια καινούργια επεξεργασία, δεν θα πρέπει να γίνεται η απαραίτητη 
προσαρμογή/τροποποίηση μόνον στο αρχείο δραστηριοτήτων, αλλά, πολύ περισσότερο, 
στην ενημέρωση που –με οποιοδήποτε τρόπο- παρέχεται στο υποκείμενο. 
 
6)  Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα 
Τέλος, το αρχείο δραστηριοτήτων μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση και ως προς τη λήψη 
των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
Κανονισμού. Παραδείγματος χάριν, μπορεί να βοηθήσει ώστε να εντοπισθούν πιθανοί 
κίνδυνοι από την επεξεργασία, όπως συμβαίνει στην περίπτωση συστηματικής και εκτενούς 
αξιολόγησης προσωπικών πτυχών και αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.  
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Ακολούθως, σε συνάρτηση με τους σκοπούς επεξεργασίας και το είδος των δεδομένων που 
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, μπορεί να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι για τα δικαιώματα 
και ελευθερίες των υποκειμένων, και κυρίως η προέλευση, η φύση, οι ιδιαιτερότητες και η 
σοβαρότητά τους και επί τη βάσει των όποιων συμπερασμάτων συναχθούν από αυτή την 
άσκηση, να αξιολογηθεί η επάρκεια των υφιστάμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 

και να ληφθούν νέα καταλληλότερα μέτρα. 
 
V. Συμπερασματικές επισημάνσεις 
 
Η σύντομη ως άνω περιγραφή και ανάλυση του αρχείου δραστηριοτήτων του άρθρου 30 
του Κανονισμού αποσκοπεί, όπως αναφέρθηκε ήδη εισαγωγικά, στο να καταδείξει αφενός 
την ανάγκη έγκαιρης και ορθής προσαρμογής των επιχειρήσεων και των οργανισμών στο 
νέο κανονιστικό περιβάλλον των προσωπικών δεδομένων και, αφετέρου, τη σημασία του 

αρχείου στη διαδικασία συμμόρφωσης επιχειρήσεων και οργανισμών με τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού. Θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η συμμόρφωση επιχειρήσεων και οργανισμών 
δεν θα αποβεί εις όφελος μόνον των φυσικών προσώπων, τα προσωπικά δεδομένα των 
οποίων θα πρέπει ούτως ή άλλως, να αποτελούν αντικείμενο νόμιμης και θεμιτής 
επεξεργασίας∙ θα βοηθήσει πρωτίστως τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να «κτίσουν» 
-ή να αποκαταστήσουν- μία σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους, να τους πλησιάσουν 
και να τους γνωρίσουν καλύτερα. Έτσι, η αντιμετώπιση των συναλλασσομένων με την 
επιχείρηση προσώπων με όρους διαφάνειας και σεβασμού των προσωπικών δεδομένων 
που τους αφορούν είναι δυνατόν να προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα συγκριτικό 
πλεονέκτημα στην αγορά, αφού θα τους επιτρέψει να έρθουν πιο κοντά και, επομένως, να 
γνωρίσουν καλύτερα τους  πελάτες και τις ανάγκες τους, χωρίς οι τελευταίοι να ανησυχούν 
–τουλάχιστον πολύ- για την τύχη των δεδομένων που τους εμπιστεύθηκαν. Παράλληλα, η 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων και οργανισμών με τις υψηλές απαιτήσεις του Κανονισμού 
θα τις βοηθήσει να αποτρέψουν πιθανές παραβιάσεις της οικείας νομοθεσίας και, 
ακολούθως, να υποστούν τις αυστηρές –οικονομικής κυρίως φύσεως- κυρώσεις, που 
προβλέπει ο Κανονισμός σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεών του.  
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