
1)  Τί είναι ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων (GDPR); 
 
Το  (GDPR) General Data Protection Regulation είναι ο νέος Ευρωπαϊκός 
κανονισμός που ήλθε στην ζωή μας από την Ευρώπη και όχι από εγχώρια 
νομοθεσία, όπως κάποιοι πιστεύουν, και αφορά την διασφάλιση των 
προσωπικών δεδομένων σε Ευρωπαϊκό έδαφος.  Το GDPR εφαρμόζεται 
άμεσα σε κάθε κράτος μέλος και θα οδηγήσει σε εναρμόνιση προστασίας 
δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκής Ένωση. 
 
2)  Πότε έχουμε έναρξη  Ισχύος του GDPR ; 
Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας ∆εδομένων (GDPR - 2016/679) της 
ΕΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των 
δεδομένων τα τελευταία 20 χρόνια και έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα Κράτη-
Μέλη από 25/05/2018 χωρίς την προϋπόθεση κρατικής νομοθεσίας. 
 
Με απλά λόγια ο Ευρωπαϊκός κανονισμός είναι ήδη Νόμος στην χώρα μας  
εφαρμοστέος από σήμερα και από τις 25-5-2018 θα ασκούνται πρόστιμα 
σε όσους δεν τον εφαρμόζουν. 
 
3) Ποιός είναι ο σκοπός του κανονισμού; 
 
Σκοπός της εφαρμογής είναι η άρση των νομικών ασαφειών και της 
ανασφάλειας που δημιουργούσε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, η 
ενδυνάμωση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών 
προσώπων καθώς και η ομοιομορφία του νομικού πλαισίου σε όλα τα κράτη-
μέλη. Ο νόμος αφορά επιχειρήσεις εντός ΕΕ, αλλά και εκείνες είτε με έδρα την 
ΕΕ και τόπο διεξαγωγής επεξεργασίας εκτός ΕΕ, είτε έδρα εκτός ΕΕ και τόπο 
διεξαγωγής επεξεργασίας εντός ΕΕ. 
 
4) Ποιο είναι το Κριτήριο Εφαρμογής; 
 
Ο Κανονισμός 2016/679 GDPR έχει εφαρμογή σε όλους τους φορείς 
(ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές αρχές, συλλόγους, Ξενοδοχεία  
κλπ.) που διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε έχουν έδρα και δραστηριότητα σε 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, εφόσον τα δεδομένα αφορούν 
Ευρωπαίους πολίτες ή σχετίζονται με οποιουδήποτε είδους υπηρεσίες και 
αγαθά προς Ευρωπαίους πολίτες. 
 
5) Από ποιον γίνεται ο έλεγχος και ποιες είναι οι κυρώσεις; 
 
Ο έλεγχος γίνεται από την Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και με τους ειδικούς ελεγκτές που διαθέτει σε όλη την Ελληνική 
επικράτεια.  Σε περίπτωση παραβίασης προβλέπονται αρχικά πρόστιμα 
ύψους 10.000.000 ευρώ ή 2% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου 
εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους (ανάλογα με το ποιο είναι 
υψηλότερο) με κορύφωση πρόστιμα ύψους 20.000.000 ευρώ ή 4% του 
συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού 
έτους. Επίσης ορίζεται δικαίωμα αποζημίωσης του υποκειμένου και ευθύνη 
του υπεύθυνου επεξεργασίας.       
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