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Τι εννοούμε με τον όρο 
«πιστοποίηση»; 

Πιστοποίηση υπεύθυνων / 
εκτελούντων 

• ότι δηλαδή εφαρμόζουν το νόμο, 

Πιστοποίηση «επαγγελματιών 
GDPR” (ιδίως, DPOs) 

• ότι δηλαδή κάνουν καλά τη δουλειά 
τους. 



Ξεκινώντας από το δεύτερο, 

…επειδή είναι το πιο εύκολο, 
 
 
 
 Ο 

Κανονισμός 
δεν την 
απαιτεί, 
ούτε μιλά γι' 
αυτή. 

Πιστοποίηση 
DPO δεν 
υπάρχει. 

(βλ. Άρθρο 37.5 και παρ.97 Προοιμίου, καθώς και ΟΕ29, Guidelines on DPOs). 



Όμως και το πρώτο, 

 

…η πιστοποίηση δηλαδή για την οποία 
πράγματι μιλά ο Κανονισμός, 

 

υπό κανονικές συνθήκες δεν ενδιαφέρει 
ένα συνέδριο για τη δικηγορία, 

 

αφού πρόκειται για το στήσιμο, στην ουσία, ενός 
εσωτερικού, διοικητικού μηχανισμού. 



Σε κάθε περίπτωση: 

Αν πράγματι θέλουμε να μιλήσουμε για 
πιστοποίηση στον Κανονισμό,  

 

• Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, 

ώστε να βρούμε το ΓΙΑΤΙ, 

 

• Θα πρέπει να μάθουμε πως δουλεύει ένα 
(άλλο) σύστημα πιστοποίησης, για να 

μάθουμε το ΠΩΣ. 



Γιατί πιστοποίηση στον GDPR; 

Για δύο, κυρίως, λόγους: 

• Ένδειξη συμμόρφωσης / λήψης κατάλληλων 
μέτρων από υπεύθυνο / εκτελούντα (βλ. αρχή 
λογοδοσίας), 

• Καταναλωτική πίστη / ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. 

• ΜΜΕ / SMEs 

• Ήδη από το 2011 



Πως λειτουργεί ένα συνηθισμένο 
σύστημα πιστοποίησης; 

Φορέας 
Πιστοποίησης 

Επιχείρηση1 Επιχείρηση2 Επιχείρηση3 

ΕΣΥΔ / (ΑΠΔΠΧ) 



Τι προβλέπει σχετικά ο 
Κανονισμός; 

 

Άρθρα 42 και 43 (διαβάστε τα!!!) 

 

• Το 42 μιλά γενικά για την Πιστοποίηση: 
«παροτρύνουν, ιδίως σε ενωσιακό επίπεδο, τη θέσπιση μηχανισμών 
πιστοποίησης προστασίας δεδομένων και σφραγίδων και σημάτων 
προστασίας δεδομένων, με σκοπό την απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τον παρόντα κανονισμό των πράξεων επεξεργασίας από τους 
υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία. 
Λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων». 

• Το 43 μιλά για τους Φορείς Πιστοποίησης. 



Επιπλέον (ενδεικτικά), 

ΟΕ29 Draft Guidelines (06.02.2018) 

Παρ. 81, 100 Προοιμίου 

Άρθρα 24.3, 25.3, 28.5, 32.3, 46.2   



Ποια είναι τα ανοιχτά θέματα; 

 

• Αν η Αρχές (DPAs) θα δίνουν τις διαπιστεύσεις 
απευθείας στους φορείς ή θα δίνουν οδηγίες 
στα εθνικά συστήματα (ΕΣΥΔ) και αυτά στους 
φορείς 

• Σωστότερο οι Αρχές να μείνουν στο 
παρασκήνιο 

• European Data Protection Seal (Άρθρο 42.5) 

• Κριτήρια διαπίστευσης 
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