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1. Ειζαγωγή 

Η Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Ειιάδαο πνπ εδξεύεη  ζηελ Πάηξα, επί ηεο Ν.Ε.Ο. Παηξώλ – Αζελώλ, 

αξ. 32, εθεμήο «Πεπιθέπεια», ζην πιαίζην ηεο ζπκκόξθσζήο ηεο κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό γηα 

ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ (ΕΕ) 2016/679 “GDPR”, ζπληάζζεη ην παξόλ 

έληππν, πεξηγξάθνληαο ηα Μέηξα Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ πνπ απηή έρεη 

πηνζεηήζεη θαη εθαξκόδεη. 

2. Οργάνωζη/Διαχείριζη προζωπικού 

α) Ρόλοι/εξοςζιοδοηήζειρ 

Η Πεξηθέξεηα  έρεη ελεκεξώζεη ηνπο εξγαδόκελνπο γηα ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζην ξόιν πνπ θαζέλαο έρεη αλαιάβεη. Κάζε εξγαδόκελνο/ζπλεξγάηεο έρεη 

δηθαίσκα πξόζβαζεο κόλν ζηα απνιύησο απαξαίηεηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, 

βάζεη ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ θαζεθόλησλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί θαη ππαγνξεύνληαη 

από ηνλ ξόιν ηνπ, θάηη ην νπνίν απνηππώλεηαη ζηελ Πνιηηηθή Οξζήο Χξήζεο 

Πιεξνθνξηαθώλ θαη Επηθνηλσληαθώλ Σπζηεκάησλ (ΠΕΣ).  

β) Αναθεώπηζη πόλων 

Σε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο, αιιαγήο θαζεθόλησλ, απνρώξεζεο ή πξόζιεςεο ηα δηθαηώκαηα 

πξόζβαζεο ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα ηα νπνία επεμεξγάδεηαη ε Πεξηθέξεηα επαλεμεηάδνληαη 

θαη αλαζεσξνύληαη, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ πξόζβαζεο ζηελ ΠΕΣ ηεο 

Πεξηθέξεηαο.  

3. Διαχείριζη πληροθοριακών αγαθών 

α) Καηαγπαθή 

Η Πεξηθέξεηα ηεξεί επηθαηξνπνηεκέλν θαηάινγν ησλ πιεξνθνξηαθώλ θαη επηθνηλσληαθώλ 

ππνδνκώλ θαη ζπζηεκάησλ ηεο, ηνπ ινγηζκηθνύ ηεο θαη ησλ θαηεγνξηώλ αξρείσλ θαη 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ή ηεξνύληαη από απηή. Δηαηεξεί επίζεο αξρείν κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ππεύζπλνπ ησλ επηκέξνπο πιεξνθνξηαθώλ ππνδνκώλ. 

β) Διασείπιζη θςζικού απσείος 

Η πεξηθέξεηα δεηάεη από ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ ηήξεζε ηνπ 

θπζηθνύ ηεο αξρείνπ όπνπ πεξηέρνληαη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, λα ηαμηλνκνύλ ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα κε απόιπηε πξνζνρή εληόο θαθέισλ, αλαγξάθνληαο εμσηεξηθά ζαθώο ην 

πεξηερόκελν ηνπο. Τν αξρείν ηαμηλνκείηαη κε ινγηθή ζεηξά θαη όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, 

απνζεθεύεηαη κε αζθάιεηα εληόο γξαθείνπ πνπ θιεηδώλεη. Ταπηόρξνλα, εθαξκόδεηαη ε 

Πνιηηηθή Καζαξνύ Γξαθείνπ από ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο.  



   

 

γ) Διακίνηζη πληποθοπιακών μέζων 

Σε πεξίπησζε πνπ εμνπιηζκόο (π.ρ. ππνινγηζηήο, USB, εμσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο) πνπ 

πεξηέρεη πξνζσπηθά δεδνκέλα κεηαθέξεηαη εθηόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηκεκάησλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ηόηε ν εξγαδόκελνο/ζπλεξγάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αζθαιή ηνπ κεηαθνξά 

θαη ηελ απνηξνπή ρξήζεο ηνπ από κε εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα. 

4. Καηαζηροθή δεδομένων και αποθηκευηικών μέζων 

Καηά ηελ θαηαζηξνθή εληύπσλ ή ειεθηξνληθώλ κέζσλ πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα 

ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο θαη κόληκε 

δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ απηώλ. 

Η θαηαζηξνθή ησλ αξρείσλ πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα γίλεηαη κε επζύλε ηεο 

δηνίθεζεο ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο πεξηόδνπ επεμεξγαζίαο απηώλ, ζύκθσλα κε ηελ 

Πνιηηηθή Χξόλνπ Τήξεζεο Δεδνκέλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Τα αξρεία πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα θαηαζηξέθνληαη κε αζθαιή ηξόπν, ώζηε λα 

απνθιεηζηεί ε πεξαηηέξσ κε λόκηκε θαη αζέκηηε επεμεξγαζία ηνπο, όπσο είλαη ε θάζε κνξθή 

δηάζεζεο ζε ηξίηνπο. Ωο αζθαιήο ηξόπνο θαηαζηξνθήο ησλ δεδνκέλσλ ζεσξείηαη θάζε 

ζύλνιν δηαδηθαζηώλ θαη κέηξσλ πνπ κεηά από ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο δελ 

είλαη δπλαηό λα αλαγλσξηζζνύλ ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ θαη ε θαηαζηξνθή είλαη κε 

αλαζηξέςηκε, δειαδή δελ είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ κεηά ηελ θαηαζηξνθή κε 

ηερληθά ή άιια κέζα. 

Η δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο ησλ ειεθηξνληθώλ αξρείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνζσπηθά 

δεδνκέλα είλαη ε αθόινπζε: 

 Τα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε επαλεγγξάςηκα κέζα (π.ρ. ζθιεξνί δίζθνη, 

USB, επαλεγγξάςηκα DVD θαη CD) θαηαζηξέθνληαη κε αζθάιεηα εθόζνλ πξόθεηηαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ κέζσ ηεο αιινίσζεο ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ηνπο κε ηπραίνπο ραξαθηήξεο (overwrite). Η αιινίσζε γίλεηαη κε ηε 

ρξήζε εηδηθώλ πξνγξακκάησλ (fileerasers, fileshredders).  

 Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα κέζα δελ πξόθεηηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ, 

ηόηε επηιέγεηαη ε θπζηθή θαηαζηξνθή ηνπ ίδηνπ ηνπ πιηθνύ ππνζηξώκαηνο (π.ρ. κε 

ζξπκκαηηζκό,απνηέθξσζε) ηνπ ίδηνπ ηνπ κέζνπ. Η Πεξηθέξεηα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Η θαηαζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηαζηξνθή όισλ ησλ αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο (backup) πνπ ηεξεί ε Πεξηθέξεηα.  

 


