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Σελ. 1 Από 8 

Green Fence 
Οδθγόσ Εμπιςτευτικισ  

Καταςτροφισ 
- Επιλογι Επιπζδου Καταςτροφισ 

- Εςωτερικι Καταςτροφι Ή Εξωτερικόσ υνεργάτθσ? 
- Σι πρζπει να γνωρίηετε πριν τθν τελικι επιλογι? 
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Σελ. 2 Από 8 

Σφμφωνα με τον νζο νόμο GDPR το κομμάτι τθσ εμπιςτευτικισ καταςτροφισ ζχει γίνει πλζον 

αναγκαίο ςε όλουσ τουσ τομείσ. Ποιοσ είναι όμωσ ο καλφτεροσ και οικονομικότεροσ τρόποσ για τθν 

εμπιςτευτικι καταςτροφι? 

 

Η GreenFence, θ μεγαλφτερθ επιχείρθςθ ςτο κομμάτι εμπιςτευτικισ καταςτροφισ, αναγνωρίηοντασ 

τισ δυςκολίεσ ςτθν απόφαςθ αυτι ςασ προςφζρει μερικζσ πλθροφορίεσ για να ςασ βοθκιςει ςτθν 

καλφτερθ επιλογι.  

 

 

 

Πϊσ να επιλζξετε το κατάλλθλο επίπεδο καταςτροφισ 

 

Ο Νόμοσ GDPR μπορεί να μθν ορίηει κάποιο 

ςυγκεκριμζνο επίπεδο καταςτροφισ αλλά ορίηει ότι 

πρζπει τα δεδομζνα να ζχουν τθν κατάλλθλθ αςφάλεια 

ανάλογα με τθν ευαιςκθςία τουσ. Η επιλογι του 

επιπζδου καταςτροφισ ΔΕΝ γίνεται τυχαία. Ζνα χαμθλό 

επίπεδο καταςτροφισ μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο τα 

δεδομζνα ςασ ενϊ ζνα υψθλότερο επίπεδο αυξάνει  

αρκετά το κόςτοσ. Το επίπεδο αυτό ορίηεται ςυνικωσ από τον Υπεφκυνο Αςφαλείασ (DPO) ο οποίοσ 

κα πρζπει να λαμβάνει υπ' όψιν όλεσ τισ παραμζτρουσ τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ/οργανιςμοφ. 

Σκοπόσ του είναι τα δεδομζνα να είναι αςφαλι με το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ. 

 

Παρόλα αυτά θ GreenFence ςασ παρακζτει ζνα πίνακα ο οποίοσ είναι ζνα κράμα του Νόμου περί 

προςωπικϊν δεδομζνων (GDPR), του προτφπου DIN66399 και το επίπεδο που εμπειρικά επιλζγουν 

οι Υπεφκυνοι Αςφαλείασ ςυνικωσ. Τα επίπεδα P-3 και P-4 είναι αυτά που χρθςιμοποιοφνται πιο 

πολφ γιατί είναι ςχετικά φκθνά ςε κόςτοσ αλλά ταυτόχρονα αρκετά αςφαλζσ. Επίςθσ, το επίπεδο 

αςφαλείασ είναι καλφτερο όταν τα ζγγραφα διαφόρων πελατϊν αναμειγνφονται μεταξφ τουσ. 
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Σελ. 3 Από 8 

 

GreenFence 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ*  

    
Επίπεδο Τφποσ Εγγράφων Φορείσ που Χρθςιμοποιοφν  

Συνικωσ Αυτό Το Επίπεδο 
Αςφάλεια 

    
    

P-1 (Βαςικό) Ακφρωςθ Εγγράφων, Εςωτερικά Ζγγραφα,  Ιδιωτικά & 
Δθμόςια Ζγγραφα με Ανοιχτι Πρόςβαςθ (open source), 
Διαφθμιςτικό Υλικό, Κατάλογοι, Μπροςοφρεσ κ.α. 

Δθμόςιο, Διαφθμιςτικζσ & Εμπορικζσ Εταιρείεσ κ.α. Σε αυτό το επίπεδο τα δεδομζνα αυτά 
μποροφν να αναπαραχκοφν χωρίσ τθ χριςθ 
ειδικοφ εξοπλιςμοφ ι ειδικϊν γνϊςεων, αλλά 
ςυνικωσ απαιτοφν χρονοβόρα διαδικαςία. 

P-2 (Κακθμερινό) Εςωτερικά Ζγγραφα, Ενδο-εταιρικι Επικοινωνία, 
Τιμολόγια & Αποδείξεισ Λιανικισ κ.α. 

Καταςτιματα, Επιχειριςεισ Εςτίαςθσ (πχ. Καφετζριεσ, 
Εςτιατόρια κ.α.), Μικρζσ Επιχειριςεισ κ.α. 

Αυτά τα δεδομζνα μποροφν να αναπαραχκοφν 
με τθν χριςθ εξοπλιςμοφ και μόνο ςε μια 
ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικαςία. 

P-3 (Εμπιςτευτικό) Εμπιςτευτικά Ζγγραφα, Ζγγραφα που Περιζχουν 
Προςωπικά Δεδομζνα Πελατϊν, Ιατρικά Ζγγραφα,  
Ζγγραφα Πωλιςεων (Παραγγελίεσ - Προφορζσ), 
Μιςκοδοςία, Φορολογικά Ζγγραφα κ.α. 

Νοςοκομεία - Κλινικζσ - Ιατρεία (Ιατρικό Απόρρθτο), Γενικζσ 
Επιχειριςεισ, Τράπεηεσ, Αςφαλιςτικζσ, Λογιςτικά & 
Δικθγορικά Γραφεία, Εταιρείεσ Φδρευςθσ, Ενζργειασ και 
Τθλεφωνίασ, Αεροπορικζσ, Ναυτιλιακζσ και Τουριςτικζσ 
Εταιρείεσ, Εταιρείεσ Καυςίμων κ.α. 

Η αναπαραγωγι γίνεται με τθν χριςθ ειδικοφ 
εξοπλιςμοφ και μόνο με πολφ μεγάλθ 
προςπάκεια. 

P-4  
(Ιδιαίτερα 

Εμπιςτευτικό) 

Ιδιαίτερα Εμπιςτευτικά Ζγγραφα, Ιατρικζσ Ζγγραφα,  
Πλθροφορίεσ Πιςτωτικϊν Καρτϊν Πελατϊν, Συμβάςεισ 
Εργαςίασ κ.α. 

Νοςοκομεία - Κλινικζσ - Ιατρεία (Ιατρικό Απόρρθτο), Γενικζσ 
Επιχειριςεισ, Τράπεηεσ, Αςφαλιςτικζσ, Λογιςτικά & 
Δικθγορικά Γραφεία, Εταιρείεσ Φδρευςθσ, Ενζργειασ και 
Τθλεφωνίασ, Αεροπορικζσ, Ναυτιλιακζσ και Τουριςτικζσ 
Εταιρείεσ, Εταιρείεσ Καυςίμων κ.α. 

Μποροφν να αναπαραχκοφν μόνο με 
εξοπλιςμό που κανονικά δεν διατίκεται ςτο 
εμπόριο ι με εξοπλιςμό ειδικισ καταςκευισ. 

P-5 
(Θεμελιϊδουσ 

θμαςίασ) 

Εμπιςτευτικά Ζγγραφα Θεμελιϊδουσ Σθμαςίασ για ζνα 
Άτομο, Εταιρεία ι Κδρυμα, Επιχειρθςιακζσ Πατζντεσ, 
Στρατθγικά Ζγγραφα, Ζγγραφα Μεκόδων κ.α. 

Φαρμακευτικζσ, Εταιρείεσ Ανάπτυξθσ Τεχνολογιϊν Αιχμισ με 
τμιματα R&D, Δθμόςιεσ Αρχζσ κ.α. 

Είναι απίκανθ θ αναπαραγωγι χωρίσ 
εξοπλιςμό τελευταίασ τεχνολογίασ. 

P-6 
(Εξαιρετικισ 
Αςφάλειασ) 

Νομικά, Στρατιωτικά ι Οικονομικά Ζγγραφα κ.α. Σϊματα Αςφαλείασ κ.α. Η αναπαραγωγι είναι πολφ δφςκολθ ακόμα 
και με εξοπλιςμό τελευταίασ τεχνολογίασ. 

P-7 
(Απόρρθτα) 

Απόρρθτα Στρατιωτικά ι Κυβερνθτικά Ζγγραφα κ.α. Υπουργεία & Κεντρικι Κυβζρνθςθ, Σϊματα Αςφαλείασ, 
Πρεςβείεσ & Προξενεία κ.α. 

Αυτά τα δεδομζνα δεν μποροφν να 
αναπαραχκοφν με τθν υπάρχουςα τεχνολογία. 

 
* Ο πίνακασ είναι ενδεικτικόσ και κα πρζπει πάντα ςυμβουλευτείτε τον Υπεφκυνοσ Αςφαλείασ τθσ επιχείρθςισ ςασ πριν τθν τελικι επιλογι.  
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Σελ. 4 Από 8 

Εςωτερικι Καταςτροφι Ή  
Εξωτερικόσ υνεργάτθσ? 

 
 

Σε αυτό το ςθμείο κα πρζπει να επιλζξετε εάν θ καταςτροφι των εγγράφων κα γίνει εντόσ τθσ 

επιχείρθςθσ/οργανιςμοφ με δικά τθσ μζςα (πχ. καταςτροφείσ εγγράφων) ι ςε ςυνεργαςία εξωτερικό 

ςυνεργάτθ. Μία επιχείρθςθ/οργανιςμόσ ζχει ςυνικωσ δφο τφπουσ εγγράφων  

 

1ον Κακθμερινά Ζγγραφα (αυτά που βγαίνουν κατά τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ) 

2ον Αρχείο Εγγράφων (τα οποία είναι αποκθκευμζνα και ςυνικωσ ανενεργά)  

 

Τα αρχεία είναι ςυνικωσ μεγάλθ ποςότθτα εγγράφων οπότε θ καταςτροφι τουσ εντόσ τθσ 

επιχείρθςθσ είναι αρκετά χρονοβόρο και δυςχερζσ (οικονομικά και πρακτικά). Τα Κακθμερινά 

Ζγγραφα μποροφν εφκολα να καταςτραφοφν με εςωτερικζσ διαδικαςίασ χρθςιμοποιϊντασ 

καταςτροφείσ εγγράφων αλλά και εκεί υπάρχουν διάφοροι παράγοντεσ για τθν επιλογι τουσ. Η άλλθ 

επιλογι είναι θ τοποκζτθςθ ςτον χϊρο ςασ ειδικϊν κάδων εμπιςτευτικισ καταςτροφισ, οι οποίοι 

κλειδϊνουν και ςφραγίηουν με ςφραγίδα αςφαλείασ, και θ καταςτροφι γίνεται από εξωτερικό 

ςυνεργάτθ. 

 

Ο κφριοσ παράγοντασ ςτθν επιλογι είναι θ ποςότθτα των εγγράφων που παράγεται κακθμερινά ι 

μθνιαία. Παρακάτω ςασ παρακζτουμε μία ανάλυςθ κόςτουσ και αντιπαράκεςθσ των καταςτροφζων 

με τουσ κάδουσ εμπιςτευτικισ καταςτροφισ.  
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Σελ. 5 Από 8 

Μεςαίοσ Καταςτροφζασ 
μζγιςτθσ Χωρθτικότθτασ 

8 με 10 ςελίδεσ ςε 
επίπεδο αςφαλείασ  P-3. 

Αξίασ περίπου 500€ 

Καταςτροφείσ Εγγράφων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ζνα Κλαςζρ 
περιζχει ςυνικωσ 

420ςελίδεσ 

Σε περίπτωςθ 
υπερφόρτωςθσ από 
ςυνεχι λειτουργία 
χρειάηονται 15 με 

20λεπτά να 
κρυϊςουν. 

Οι καταςτροφείσ αυτοί ςυνικωσ δεν είναι ςυνεχοφσ 
λειτουργίασ. Οι καταςκευαςτζσ δίνουν μία δυναμικότθτα 5 
περάςματα ανά λεπτό, οπότε θ πραγματικι δυναμικότθτά 

τουσ είναι: 2.880ςελ. / ϊρα 

- Δεν μποροφμε να μετράμε 
ακριβϊσ 7 ςελίδεσ κάκε 

φορά που βάηουμε κάποιεσ 
φορζσ κα είναι 5 άλλεσ 3 
άλλεσ 6 ςελίδεσ οπότε κα 

ζχουμε χαμθλότερθ 
παραγωγι. 

 
- Κάποιεσ φορζσ κα μασ 

πζςουν παραπάνω ςελίδεσ 
οπότε κα ςταματιςει το 

shredder και κα πρζπει να το 
ξανακάνουμε 

 
- Η ςωματικι κοφραςθ 
μειϊνει τθν παραγωγι. 

 

 

- Όταν κοποφν τα ζγγραφα 
αυξάνεται κατά πολφ ο 

όγκοσ με αποτζλεςμα να 
αδειάηουμε  πολφ ςυχνά τον 

κάδο  του καταςτροφζα 
κακϊσ και τον κάδο 

ανακφκλωςθσ. 
 

- Πρζπει να αφαιροφνται τα 
κλαςζρ, οι φάκελοι, οι 
μεγάλοι ςυνδετιρεσ  ι 
διάφορα δεςίματα μία 
χρονοβόρα διαδικαςία. 

 

ΛΟΙΠΕ ΚΑΘΤΣΕΡΗΕΙ 

Ζνα μόνο κλαςζρ 
(2,3κιλά) γεμίηει, ςε 

επίπεδο P-3, ζνα 
κάδο 50λίτρων (με 
άνοιγμα του κάδου 

και πίεςθ). 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΠΟΤ  1.500 ΕΛΙΔΕ ΑΝΑ ΩΡΑ ( = 7,5ΚΙΛΑ)                                    
ΕΛΑΧΙΣΟ ΚΟΣΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ 5,6€ / ΩΡΑ (Βαςικόσ Μιςκόσ) 

ΕΛΑΧΙΣΟ ΚΟΣΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ 0,75€ / ΚΙΛΟ                                                        
+ Κόςτοσ Επζνδυςθσ + Κόςτοσ υντιρθςθσ + Κόςτοσ Πικανισ Βλάβθσ 

 

8 Σελίδεσ ανά πζραςμα (5 δευτερόλεπτα) = 96ςελ. το λεπτό Χ 
60λεπτά =                                       

5.760ςελ. / ϊρα (κεωρθτικι δυναμικότθτα) 
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Σελ. 6 Από 8 

Κάδοι Εμπιςτευτικισ Καταςτροφισ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χωρθτικότθτα Κάδων 
120λίτρων = 40κιλά (8.000ςελ.)                                                                      

240λίτρων = 80κιλά (16.000ςελ.)                                                      
770λίτρων = 300κιλά (60.000ςελ.) 

Πλεονεκτιματα 
 
- Μθ απαςχόλθςθ προςωπικοφ 
- Μείωςθ Κόςτουσ 
- Πιςτοποιθτικό Καταςτροφισ 
- Δεν χρειάηεται κάποια αρχικι 
επζνδυςθ 
- Προςταςία Περιβάλλοντοσ 
- Δεν υπάρχουν προβλιματα 
ςυςςϊρευςθσ μεγάλου όγκου λόγω 
απουςίασ του υπευκφνου 

 

 

Μειονεκτιματα 
 
- Μθνιαίο Κόςτοσ 
- Συςτινεται για μεγάλεσ ποςότθτεσ 
χαρτιοφ (τουλάχιςτον 40κιλά / μινα) 
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Σελ. 7 Από 8 

Επιλογζσ Ανάλογα Με  
Σθν Ποςότθτα Εγγράφων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΧΑΡΣΙΟΤ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΕΑ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΚΑΔΟ 
120ΛΙΣΡΩΝ 

ΚΑΔΟ 
240ΛΙΣΡΩΝ 

ΚΑΔΟ 
770ΛΙΣΡΩΝ 

2 - 20κιλά   
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 

ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 

ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 

ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 

20 - 40ΚΙΛΑ  
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 

ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 
(1ΣΕΜ) 

ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 

ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 

40 - 80ΚΙΛΑ ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 

ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 
(2ΣΕΜ) 

ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 
(1ΣΕΜ) 

ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 

80 - 160ΚΙΛΑ ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 

ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 
(4ΣΕΜ) 

ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 
(2ΣΕΜ) 

ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 

160 - 300ΚΙΛΑ ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 

ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 
(8ΣΕΜ) 

ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 
(4ΣΕΜ) 

ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 
(1ΣΕΜ) 

+300ΚΙΛΑ ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 

ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ  

 
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 

 
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: Πριν τθν τελικι επιλογι καλό είναι να δοκιμάςετε τον χρόνο που 
χρειάηεται θ θμεριςια ι θ εβδομαδιαία ποςότθτα χαρτιοφ που ζχετε για να 

καταςτραφεί ςτον καταςτροφζα εγγράφων που ζχετε επιλζξει. 
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Σελ. 8 Από 8 

Σι πρζπει να γνωρίηετε πριν τθν τελικι επιλογι 
 
- Περίπου τθν ςυνολικι μθνιαία ποςότθτα εγγράφων που περιζχουν Προςωπικά 
Δεδομζνα; 
Η ποςότθτα κα κακορίςει και τθν υπθρεςία που κα επιλζξετε. Μικρζσ ποςότθτεσ 
μποροφν να καταςτραφοφν με μικροφσ καταςτροφείσ εγγράφων ενϊ για πιο μεγάλεσ 
ποςότθτεσ υπάρχουν οι κάδοι εμπιςτευτικισ καταςτροφισ.  
 
- ε πόςα ςθμεία ι ορόφουσ κα πρζπει να καλφψει θ υπθρεςία (τεμάχια 
καταςτροφζων ι κάδων); 
Μεγάλεσ υπθρεςίεσ πρζπει να αναγνωρίςουν τισ ανάγκεσ που υπάρχουν ςτα 
επιμζρουσ τμιματά τουσ. Πολλά τμιματα ζχουν μεγάλεσ ανάγκεσ καταςτροφισ ενϊ 
άλλα μικρζσ ι κακόλου κακϊσ δεν επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα. Καλό είναι 
να υπάρχει ζνασ ςυνδυαςμόσ τμθμάτων για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των 
υπαλλιλων.  
 
- Σι  χϊροσ και γενικά πρόςβαςθ υπάρχει; 
Στθν περίπτωςθ είτε των κάδων είτε των καταςτροφζων εγγράφων πρζπει να υπάρχει 
ο απαραίτθτοσ χϊροσ για τθν τοποκζτθςι τουσ και εφκολθ πρόςβαςθ για τθν 
παραλαβι είτε του κάδου είτε του κατεςτραμμζνου υλικοφ μζςα ςτον καταςτροφζα 
προσ ανακφκλωςθ.   
 
- Σο επίπεδο αςφαλείασ που πρζπει να καταςτραφοφν τα ζγγραφα; 
Πρζπει ο Υπεφκυνοσ Προςταςίασ Δεδομζνων ("DPO") τθσ επιχείρθςισ ςασ να  ορίςει 
ςε τι επίπεδο, ςφμφωνα με το πρότυπο DIN66399, να καταςτρζφονται τα προςωπικά 
δεδομζνα. Για παράδειγμα το Ιατρικό Απόρρθτο κεωρείται ευαίςκθτο προςωπικό 
δεδομζνο και πρζπει να καταςτραφεί ςε επίπεδο DIN P-3 ι P-4. 
 
- Σο εργατικό κόςτοσ για το ςυγκεκριμζνο υπάλλθλο που κα κάνει τθν καταςτροφι; 
Για τθν ανάλυςθ κόςτουσ και επιλογισ μεκόδου πρζπει να γνωρίηετε τι ωριαίο κόςτοσ 
ζχει ο εκάςτοτε υπάλλθλοσ που κα καταςτρζφει τα ζγγραφα ςτουσ καταςτροφείσ 
εγγράφων και ο χρόνοσ αυτόσ τι ςθμαίνει ςτθν επιχείρθςθ ωσ παραγωγικό μζςω π.χ. 
το ελάχιςτο κόςτοσ υπαλλιλου είναι 5,6€ /  ϊρα αλλά ςτθν επιχείρθςθ αυτόσ ο 
υπάλλθλοσ παράγει ζργο που ιςοφται με 10€ / ϊρα ι αυτόσ ο υπάλλθλοσ να 
αμείβεται με 8€ / ϊρα και να παράγει 15€ / ϊρα ςτθν επιχείρθςθ. 
 

 
 


