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Πανδημία….. 

• 11 Μαρτίου 2020: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα επίπεδα εξάπλωσης ενός νέου κορωνοϊού (SARS-CoV-2), 
καταλήγει ότι υπάρχει «Έκτακτη Ανάγκη Δημόσιας Υγείας Διεθνούς 
Ενδιαφέροντος» και κηρύσσει πανδημία 

• Δεδομένης της απουσίας προληπτικών και θεραπευτικών 
σκευασμάτων για το νέο στέλεχος του κορωνοϊού (COVID-19), οι 
κυβερνήσεις και οι φορείς υγείας υιοθετούν προληπτικά μέτρα, 
μεταξύ των οποίων πληροφοριακά συστήματα ή/και εφαρμογές, 
καθώς και νέους τρόπους εργασίας και εκπαίδευσης, που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας και τον περιορισμό 
της εξάπλωσής του  
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Προληπτικά Μέτρα (1/2) 

• Ιχνηλάτηση επαφών ύποπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, 
• Παρακολούθηση υγείας και καταγραφή συμπτωμάτων, 
• Παρακολούθηση της τήρησης των περιοριστικών μέτρων απομόνωσης 

και αποφυγής συνωστισμού από τους πολίτες 

• Στατιστική ανάλυση δεδομένων που αφορούν κρούσματα / νοσηλείες 

• Πιστοποιητικά Εμβολιασμού / Νόσησης 

• Δηλώσεις Self-Tests 

• Τηλεκπαίδευση ή/και δια ζώσης εκπαίδευση με συγκεκριμένα 
πρωτόκολλα ελέγχου των συμμετεχόντων 

• Τηλεργασία 
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Προληπτικά Μέτρα (2/2) 

• Τα προαναφερόμενα προληπτικά μέτρα (συστήματα / εφαρμογές) 
απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
δεδομένων ειδικών κατηγοριών σε μεγάλη κλίμακα, μεταξύ των οποίων 
δεδομένα υγείας και δεδομένα τοποθεσίας (location) 

• Λόγω της κρισιμότητας των δεδομένων αυτών, απαιτείται η εύρεση 
κατάλληλης και ηθικής ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία της 
δημόσιας υγείας και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών  

• Απαιτείται να διασφαλιστεί η απόλυτη εμπιστοσύνη των πολιτών στο 
κράτος και στους δημοκρατικούς θεσμούς, ότι τα προσωπικά δεδομένα 
τους δεν θα χρησιμοποιηθούν για καταχρηστικούς σκοπούς και για να 
τους υποβάλλουν σε νέες μορφές ελέγχου, πειθαρχίας και καθολικής 
παρακολούθησης 
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Προσωπικά Δεδομένα…. 
• Πληροφορίες Υγείας 

• Θετικός / αρνητικός στο κορονοϊό 

• Κατάσταση υγείας (νοσηλείες / ΜΕΘ) 
• Επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα 

• Στοιχεία Τοποθεσίας 

• Στοιχεία Εμβολιασμού 

• Ημερομηνίες Εμβολιασμού 

• Πλήθος και τύπος εμβολίων 

• Εικόνες Ιδιωτικού Χώρου  
• Τεχνικά Στοιχεία Ιδιωτικού Εξοπλισμού 
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To (αντι)Παράδειγμα της Κίνας (1/2) 

• Η Κίνα υιοθέτησε τεχνολογίες καταγραφής τοποθεσίας και μαζικής 
παρακολούθησης:  
• Kαταγραφή μέσω δορυφόρων (TFSTAR): Συνδυασμός εικόνων και 

γεωγραφικών χαρτών με αναλυτική δεδομένων (data analytics), ώστε να 
προκύπτουν πληροφορίες για τη γεωγραφική διασπορά του ιού και την 
απόσταση μεταξύ των πολιτών 

• Ρομποτική: Ρομπότ χρησιμοποιήθηκε για την παροχή φαγητού και 
φαρμάκων στα άτομα που διέμεναν στα ξενοδοχεία καραντίνας και σε 
ασθενείς νοσοκομείων 
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To (αντι)Παράδειγμα της Κίνας (2/2) 

• Η Κίνα υιοθέτησε τεχνολογίες καταγραφής τοποθεσίας και μαζικής 
παρακολούθησης:  
• Εφαρμογή παρακολούθησης υγείας και χρωματική διαβάθμιση πολιτών 

(πράσινο, κίτρινο, κόκκινο). Η διαβάθμιση που λαμβάνει ο κάθε πολίτης εξαρτάται 
από το πρόσφατο ιστορικό μετακινήσεων του (π.χ. ταξίδια και τοποθεσία τους) και 
το ιατρικό ιστορικό του. Η κυκλοφορία του σε δημόσιους χώρους, η επίσκεψη σε 
καταστήματα κ.λπ. επιτρέπεται μόνο ανάλογα με τη χρωματική του διαβάθμιση. 
Θερμομέτρηση σε πολλαπλά σημεία τροφοδοτεί το σύστημα με επίκαιρα δεδομένα 
υγείας 

• Μεγάλα δεδομένα και αναγνώριση προσώπου: Εγκατάσταση σημείων 
αναγνώρισης προσώπου και θερμομέτρησης σε κεντρικά σημεία (π.χ. μετρό) και 
ανάλυση των δεδομένων αυτών σε συνδυασμό με τα δεδομένα τοποθεσίας των 
πολιτών και τα δεδομένα παρακολούθησης (π.χ. κάμερες). Αποστολή μηνυμάτων σε 
άτομα για υποχρεωτική καραντίνα, όταν κρίνεται απαραίτητο λόγω επαφής με 
κρούσμα 
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Οι Τρέχουσες Τάσεις (1/2) 

• Μοντέλο “Αρπαγής” Δεδομένων:  
• Προσεγγίσεις που, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών, υποστηρίζουν ότι η συλλογή 

και επεξεργασία δεδομένων τοποθεσίας, τηλεπικοινωνιών κ.α. από υπάρχουσες 
εμπορικές και δημόσιες υποδομές είναι νόμιμη 

• Δυσανάλογα ευρεία συλλογή προσωπικών δεδομένων  
• Προϋποθέτουν νομικές εγγυήσεις για την προστασία του πληθυσμού, όμως αυτές 

συχνά απουσιάζουν 

• Μοντέλο με Ανώνυμα Δεδομένα: 
• Λύσεις που προτείνουν την ανωνυμοποίηση των δεδομένων τοποθεσίας, 

τηλεπικοινωνιών κ.α., με στόχο την αξιοποίησή τους για την καταπολέμηση της 
πανδημίας 

• Η ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να 
επιτευχθεί 
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Οι Τρέχουσες Τάσεις (2/2) 
• Μοντέλα για την Ελαχιστοποίηση των Δεδομένων που Συλλέγονται: 

• Λύσεις που προτείνουν τη δημιουργία εξειδικευμένης υποδομής για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών των υγειονομικών αρχών και επιδημιολόγων 

• Συλλογή μόνο των δεδομένων εκείνων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των 
σκοπών (αναγκών) 

• Δε βασίζονται στα δεδομένα που συλλέγονται από υπάρχουσες εμπορικές ή δημόσιες 
υποδομές  

• Αυτές οι λύσεις μπορούν γενικά να κατηγοριοποιηθούν σε δύο κατηγορίες: 
• Στα κεντρικοποιημένα μοντέλα τα οποία προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τα 

δεδομένα που τηρούν, μέσω της δημιουργίας και παρακολούθησης προσωρινών 
αναγνωριστικών που διανέμονται στους χρήστες και μπορούν να αξιοποιηθούν για τη 
δημιουργία του χάρτη επαφών του χρήστη σε περίπτωση που αυτός μολυνθεί 

Ο κεντρικός εξυπηρετητής είναι υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης ή κάποιας άλλης τρίτης 
έμπιστης οντότητας 

• Στα αποκεντρωμένα μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί για να αποθηκεύουν, όσο το 
δυνατόν περισσότερο, τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών στις συσκευές των χρηστών  
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Σενάρια Λειτουργίας Εφαρμογών 
Ιχνηλάτησης (1/3) 

• Καταγραφή Θέσης και Χρονοσήμανσης 

• Στη περίπτωση που κάποιος χρήστης νοσήσει, κοινοποιεί τις 
διαδρομές του, θέση και χρόνο, στην αρμόδια Αρχή 

• Η Αρχή κοινοποιεί τις διαδρομές των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, 
χωρίς στοιχεία ταυτοποίησης, σε όλους τους υπόλοιπους χρήστες της 
εφαρμογής, οι οποίοι μπορούν να ελέγξουν αν βρέθηκαν κοντά σε 
κάποιο κρούσμα 

9th Information Security Conference 10 



Σενάρια Λειτουργίας Εφαρμογών 
Ιχνηλάτησης (2/3) 

• Η εφαρμογή δημοσιοποιεί (broadcasts), μέσω Bluetooth, κάποιο 
μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο της έχει αποδοθεί από την Αρχή 

• Όταν δύο κινητά τηλέφωνα βρεθούν σε κοντινή απόσταση, 
ανταλλάσουν τα μοναδικά αναγνωριστικά τους 

• Όταν κάποιος χρήστης νοσήσει, αποστέλλει στην Αρχή όλα τα 
αναγνωριστικά των άλλων χρηστών που έχει αποθηκεύσει 
• Η Αρχή ενημερώνει όλους τους χρήστες που βρέθηκαν σε κοντινή 

απόσταση με κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα 
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Σενάρια Λειτουργίας Εφαρμογών 
Ιχνηλάτησης (3/3) 

• Η εφαρμογή δημοσιοποιεί (broadcasts), μέσω Bluetooth, κάποιο μοναδικό 
αναγνωριστικό το οποίο της έχει αποδοθεί από την Αρχή και το οποίο 
τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

• Όταν δύο κινητά τηλέφωνα βρεθούν σε κοντινή απόσταση, ανταλλάσουν 
τα μοναδικά αναγνωριστικά τους 

• Όταν κάποιος χρήστης νοσήσει, αποστέλλει στην Αρχή όλα τα (δικά του) 
αναγνωριστικά που έχει χρησιμοποιήσει 
• Η Αρχή ενημερώνει όλους τους χρήστες να ελέγξουν μήπως έχουν βρεθεί 

κοντά με επιβεβαιωμένα κρούσματα (ελέγχοντας αν έχουν καταγράψει 
στο κινητό τους κάποια από τα αναγνωριστικά επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων – τα αναγνωριστικά των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
μεταφέρονται στο κινητό του χρήστη όπου και γίνεται η διασταύρωση) 
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Πανδημία και ΓΚΠΔ…. 
• H εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν συνιστά εμπόδιο στη λήψη 
των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού, σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας (αιτ. σκέψη 4 ΓΚΠΔ) 
•  Αντιθέτως, παρέχονται οι νομικές βάσεις για την αναγκαία 

επεξεργασία, με την επιφύλαξη ότι τηρούνται οι βασικές αρχές και 
εξασφαλίζονται οι σχετικές ουσιαστικές και διαδικαστικές εγγυήσεις 
και προϋποθέσεις σύννομης επεξεργασίας (άρθρο 5 παρ. 1, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων) 
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Λογοδοσία Υπευθύνων Επεξεργασίας..(1/5) 
• Νομική Βάση 
• Διάταξη Νόμου 

• Συγκατάθεση Υποκειμένων 

• Σαφής και ακριβής ορισμός του σκοπού επεξεργασίας 

• Συλλογή Δεδομένων 
• Κατ’ ευθείαν από τα Υποκείμενα των Δεδομένων 

• Από άλλους φορείς / πηγές που έχουν συλλέξει τα δεδομένα για διαφορετικό 
σκοπό 

• Αρχή της Διαφάνειας  
• Ενημέρωση των Υποκειμένων των Δεδομένων 

• Ταυτότητα Υπεύθυνου Επεξεργασίας 

• Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία 

• Πηγές και παραλήπτες των δεδομένων 

• Δικαιώματα Υποκειμένων ……… 
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Λογοδοσία Υπευθύνων Επεξεργασίας..(2/5) 
• Προστασία των Δεδομένων 

• Διερεύνηση αν ο σκοπός επεξεργασίας μπορεί να διεκπεραιωθεί με 
ανώνυμα ή ψευδώνυμα δεδομένα.  Για παράδειγμα: 
• Η στατιστική ανάλυση κατά βάση απαιτεί ανώνυμα δεδομένα 

• Οι εφαρμογές ιχνηλάτησης μπορούν να λειτουργήσουν με ψευδώνυμα 

• Ό έλεγχος πρόσβασης στα σχολεία απαιτεί τα πρωτογενή δεδομένα  

• Ελαχιστοποίηση των δεδομένων 

• Πρέπει να συλλέγονται και να υφίστανται επεξεργασία μόνο τα απολύτως 
απαραίτητα δεδομένα για την εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου σκοπού.  
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Λογοδοσία Υπευθύνων Επεξεργασίας..(3/5) 
• Ελαχιστοποίηση των δεδομένων 

• Ενδεικτικά: 
• Εφαρμογή για έλεγχο πιστοποιητικών εμβολιασμού (πληροφορίες που 

εμφανίζονται στον ελεγκτή) 
• Edupass (πληροφορίες που εμφανίζονται στους υπευθύνους των 

σχολείων) 
• Τα δεδομένα που συλλέγονται για την παροχή μιας υπηρεσίας (π.χ. 

τηλεκπαίδευση) δεν πρέπει να αξιοποιούνται για διαφορετικό σκοπό 
επεξεργασίας (π.χ. παραγωγή στατιστικών, κάτι το οποίο θα απαιτούσε 
επιπρόσθετη νομική βάση). 
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Λογοδοσία Υπευθύνων Επεξεργασίας..(4/5) 
• Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ) 

a. συστηματική περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
και των σκοπών της επεξεργασίας, περιλαμβανομένου, κατά 
περίπτωση, του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος  
επεξεργασίας 

b. εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων 
επεξεργασίας σε συνάρτηση με τους σκοπούς, 

c. εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
υποκειμένων των δεδομένων 

d. προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων 

• Ακόμα κι αν, λόγω πανδημίας, για πολλές εφαρμογές η ανάγκη (b) 
είναι επιτακτική, τα (c) και (d) δεν πρέπει να καταστρατηγούνται. 
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Λογοδοσία Υπευθύνων Επεξεργασίας..(5/5) 
• Διαβίβαση Δεδομένων εκτός ΕΕ 

• Η χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, πολλές φορές,  αξιοποιεί 
υποδομές / πλατφόρμες που σχετίζονται με εταιρείες στις ΗΠΑ (Azure 
Cloud, Google Authenticator, Google Apps, Amazon Web Services και 
φυσικά Zoom και Webex). Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο διαβίβασης 
δεδομένων εκτός ΕΕ.  
• Είναι ενδεικτικό ότι το ΕΣΠΔ συντονίζει κοινή Ευρωπαϊκή δράση, στην 

οποία συμμετέχει η Αρχή, σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους από τους Δημόσιους Φορείς (βλ. 
https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-launches-first-
coordinated-action_en ). 
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Συμπερασματικά … 

• Η πιεστική ανάγκη για νέες ψηφιακές υπηρεσίες (με στόχο την 
αντικατάσταση υπαρχόντων –δια ζώσης- υπηρεσιών), πολλές φορές 
μπορεί να οδηγήσει: 
• στην «ψηφιοποίηση» της γραφειοκρατίας (απουσία ανασχεδιασμού) 
• στην αμέλεια της πρακτικής by-design  

 

• Ο στόχος είναι οι νέες υπηρεσίες να αξιολογούνται ώστε να 
επιτύχουμε: 
• Καλύτερη λειτουργικότητα, αλλά και 
• Ασφαλέστερες υπηρεσίες που ταυτόχρονα προστατεύουν την ιδιωτικότητα 

των χρηστών τους 
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