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Σελίδα 2 

Πυλώνες προβληματισμού 

 
 

► O ορισμός του DPO: έννομη 

υποχρέωση ή  

οικειοθελής απόφαση; 
 

► Η επιλογή μοντέλου DPO βάσει  

των δραστηριοτήτων επεξεργασίας  

και των αναγκών του οργανισμού 
 

► Πολυεθνικές επιχειρήσεις 

       



Σελίδα 3 

Υποχρεωτικός ή Οικειοθελής ορισμός DPO; 

Υποχρεωτικός εάν: 

► η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα,  

► οι βασικές δραστηριότητες επεξεργασίας εμπεριέχουν τακτική και 

συστηματική παρακολούθηση σε μεγάλη κλίμακα,  

► οι βασικές δραστηριότητες συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία 

ειδικών κατηγοριών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές 

καταδίκες και αδικήματα, 

► απαιτείται από το εθνικό δίκαιο 

 

Οικειοθελής:  
 

► Σε περίπτωση αμφιβολίας (Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29) 

 
 

Επανεξέταση των κριτηρίων σε περίπτωση αλλαγής της  

στρατηγικής της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οργανισμού 

 



Σελίδα 4 

Υφιστάμενος ή Νέος συνεργάτης; 

 

 In-house | Υφιστάμενος υπάλληλος 

Εξοικείωση με τον οργανισμό (κλάδος 

δραστηριοποίησης, προσωπικό) 
Σύγκρουση συμφερόντων 

Ανάθεση ενός σημαντικού ρόλου σε 

αξιόπιστο εργαζόμενο 

Αδυναμία εκπλήρωσης πρόσθετων 

καθηκόντων 

Εξοικονόμηση κόστους αμοιβής 
Έλλειψη εξειδίκευσης στην προστασία 

προσωπικών δεδομένων 

In-house | Νέος συνεργάτης 

Αποφυγή συγκρούσεων  

συμφερόντων  

Έλλειψη εξοικείωσης με τον οργανισμό  

(κλάδος δραστηριοποίησης, προσωπικό) 

Αφοσίωση στο έργο της προστασίας  

προσωπικών δεδομένων 

Χρονοβόρα διαδικασία (πρόσληψη και 

ενσωμάτωση) 

Επιλογή προσώπων με εμπειρία και 

γνώση στο αντικείμενο 

Υψηλότερο κόστος αμοιβής 



Σελίδα 5 

Εξωτερική ανάθεση 

 

 
Outsourcing | Ανάθεση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

Επιλογή προσώπων με εμπειρία  

και γνώση στο αντικείμενο 
Έλλειψη εξοικείωσης με τον οργανισμό 

Διατήρηση ουδέτερης θέσης 

Έμμεση σχέση και δυσκολία διαρκούς 

επικοινωνίας με τα υποκείμενα των 

δεδομένων 

Ευελιξία ως προς τις απαιτήσεις και  

τη διάρκεια της συνεργασίας, βάσει  

των αναγκών του οργανισμού 

Υψηλό κόστος αμοιβής 

Co-sourcing | Εσωτερικός DPO που συνεπικουρείται από εξωτερική ομάδα 

Εξοικείωση με τον οργανισμό  

και άμεση επικοινωνία με τα υποκείμενα 
Κόστος σε χρόνο 

Επιλογή προσώπων με εμπειρία και 

γνώση στο αντικείμενο 
Διαφωνίες - Συγκρούσεις 

Ομαδική σκέψη Υψηλό κόστος αμοιβής 



Σελίδα 6 

DPO πολυεθνικών επιχειρήσεων 

 

 

 

 

 

Βέλτιστη πρακτική:  
Συνδρομή από τοπικούς υπαλλήλους / συνεργάτες 

 

 

 

Επιλογές: 

 
► Ένας DPO για όλο τον όμιλο  

► Ένας DPO για κάθε υποσύνολο 

εταιριών του ομίλου 

► Ένας DPO ανά εταιρία του ομίλου 

Προβληματισμοί: 
 

► Ειδικές ρυθμίσεις στα εθνικά δίκαια 

► Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

► Γλωσσικές ιδιαιτερότητες 

► Φυσική προσβασιμότητα ή κανάλια 

επικοινωνίας με υποκείμενα, 

μονάδες οργανισμού, εποπτική 

αρχή 

► Δυσκολία ανεύρεσης κατάλληλων 

DPOs 

► Οικονομικοί παράγοντες 



Σελίδα 7 

Ευχαριστούμε για  

την προσοχή σας! 



Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία 
 
 

Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι μέλος ενός Εξειδικευμένου 
Νομικού Δικτύου (EY Law) το οποίο λειτουργεί σε 62 χώρες παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 1400 
συνεργατών. 
 

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία η οποία αποτελείται από 18 δικηγόρους. Η 
Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ πλαίσιο εμπορικών και 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών. 
 

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή υψηλής ποιότητας νομικών υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στο συμφέρον 
και τις ανάγκες των πελατών μας, ανεξαρτήτως γεωγραφικών ή πολιτισμικών διαφοροποιήσεων. 
 

Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δικηγορικές 
εταιρείες συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια 
υπηρεσίες στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές. 
 

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να τους 
προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουν υπόψιν τους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας 
και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
 

Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι η 
έμφαση στην εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να 
υιοθετήσουμε καινοτόμους και πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν. 
Βασική προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς 
τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ενός ισχυρού πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες 
εταιρείες, εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
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Αll rights reserved 
 

H Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες συνεργάζεται με 
την ΕΥ. 
 

Εταίροι: Ε. Πλατής και Α. Αναστασιάδης 
 

Ο αριθμός μητρώου της Δικηγορικής Εταιρείας είναι 80240. 
 

Συγκεντρωτικός κατάλογος με όλους τους συνεργάτες μας αποστέλλεται κατόπιν 
σχετικού αιτήματος.  


