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Το 2016 σηματοδοτήθηκε από πολλά καθοριστικά γεγονότα, οι μακροπρόθεσμες συνέπειες των οποίων είναι πολύ δύσκολο να
προβλεφθούν τόσο σύντομα. Ωστόσο, η ΕΕ έχει επιτελέσει το έργο μιας ολόκληρης γενιάς, χάρη στις νομοθετικές της
μεταρρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και η οδηγία
για την προστασία των δεδομένων στους τομείς της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, που εντάχθηκαν στο ενωσιακό δίκαιο την
περασμένη χρονιά, ίσως να αποδειχθούν καίριο βήμα προόδου, όχι μόνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή, αλλά
και ως η θετική έκβαση μακρόχρονων και επίπονων διαπραγματεύσεων για τη δημοκρατία στην Ευρώπη.
Ο ΓΚΠΔ υπήρξε και θα εξακολουθεί να αποτελεί το σημείο αναφοράς του έργου μας. Όπως ορίζεται στη στρατηγική για την εντολή
που έχουμε λάβει, ο στόχος μας είναι να κάνουμε την προστασία των δεδομένων όσο το δυνατόν πιο απλή και αποτελεσματική
για όλους τους εμπλεκομένους. Ο ΓΚΠΔ είναι στρατηγικής σημασίας για εμάς, καθώς θέτει τις παραμέτρους για την επεξεργασία
των δεδομένων και την εποπτεία στα ίδια τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Προωθούμε ενεργά στους ηγέτες των θεσμικών οργάνων και
των φορέων της ΕΕ την έννοια της λογοδοσίας, παρέχοντάς τους πρακτικά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να διασφαλίσουν
και να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους. Ως αρχή με κυρωτικές και διαμεσολαβητικές αρμοδιότητες σε επιμέρους τομείς, έχουμε
βιώσει από πρώτο χέρι τη διαρκώς αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία που έχει η προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Ο κόσμος είναι πιο συνειδητοποιημένος από ποτέ για το τι μπορεί να συμβεί εάν τα προσωπικά τους
στοιχεία δεν αντιμετωπιστούν με υπευθυνότητα. Αυτό είναι και δικό μας καθήκον, αλλά και κάθε αρχής προστασίας δεδομένων
(ΑΠΔ), προκειμένου να διασφαλιστεί η υπεύθυνη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
Όπως και άλλες ΑΠΔ, έχοντας συμβουλευτικές αρμοδιότητες κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία επενδύουμε σημαντική
ενέργεια στην προετοιμασία μας για τους νέους κανόνες. Συνεργαζόμαστε στενά με την Ομάδα εργασίας του άρθρου 29, για να
διασφαλίσουμε ότι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε αποτελεσματική και αποδοτική γραμματειακή υποστήριξη στο νέο ευρωπαϊκό
συμβούλιο προστασίας δεδομένων, ενώ έχουμε εμβαθύνει και εντείνει τη σταθερή συνεργασία μας με άλλες ρυθμιστικές αρχές σε
όλο τον κόσμο.
Αναγνωρίζουμε επίσης ότι, για να είναι οι ΑΠΔ αποτελεσματικές, πρέπει να είναι απολύτως εξοικειωμένες με τις τεχνολογίες που
βασίζονται σε δεδομένα. Το έγγραφό μας για την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια πρακτική άσκηση προς αυτή την κατεύθυνση.
Καθώς η τεχνολογία εξακολουθεί να εξελίσσεται, οι ΑΠΔ θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι είμαστε προετοιμασμένοι για τις
επακόλουθες αλλαγές.
Οι ροές δεδομένων είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα και το 2016 σηματοδότησε ένα πιθανό σημείο καμπής στον τρόπο της
κανονιστικής τους ρύθμισης. Συμβουλεύσαμε τον νομοθέτη της ΕΕ για τη συμφωνία-πλαίσιο και την Ασπίδα Προστασίας σχετικά
με τη μεταφορά δεδομένων από την ΕΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεσμευτήκαμε με αρμόδιους φορείς σε θέματα προστασίας
δεδομένων και ιδιωτικής ζωής από κάθε ήπειρο να συμβάλουμε στην επίτευξη μιας νέας κοινής συναίνεσης για τα δικαιώματα στην
ψηφιακή εποχή.
Αναγνωρίζουμε ότι η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων δεν λειτουργεί απομονωμένα, γι’ αυτό και τον Ιανουάριο του
2016 συστήσαμε τη συμβουλευτική ομάδα δεοντολογίας. Πρόκειται για μια ομάδα που αποτελείται από έξι διακεκριμένα άτομα,
εξειδικευμένα το καθένα στον τομέα του, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών τρόπων
που διασφαλίζουν την προώθηση των αξιών της ΕΕ σε μια εποχή όπου κυριαρχούν τα δεδομένα και οι έξυπνες μηχανές. Επιπλέον,
έχουμε συστήσει ένα «Ψηφιακό Γραφείο Εκκαθάρισης», όπου οι αρχές ανταγωνισμού, καταναλωτών και προστασίας δεδομένων
θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και ιδέες για τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του ατόμου.
Μία από τις καινοτομίες του ΓΚΠΔ είναι ότι απαιτείται από κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να διορίσει έναν υπεύθυνο
προστασίας δεδομένων. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, χάρη στον κανονισμό 45/2001, έχουν σχεδόν εικοσαετή εμπειρία συνεργασίας
με υπεύθυνους προστασίας δεδομένων. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι, με την υποστήριξή μας, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα
αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για την υπεύθυνη επεξεργασία των δεδομένων και παράδειγμα προς μίμηση για τους δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς.
Η προτεραιότητά μας θα είναι να το καταφέρουμε.

Giovanni Buttarelli
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Wojciech Wiewiórowski
Αναπληρωτής Επόπτης
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Στη σ τρατηγική για την περίοδο 2015 -2019,
υπογραμμίσαμε το όραμά μας για μια ΕΕ που θα
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στον παγκόσμιο
διάλογο για την προστασία των δεδομένων και της
ιδιωτικής ζωής στην ψηφιακή εποχή. Στις 4 Μαΐου
2016 ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των
Δεδομένων (ΓΚΠΔ) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας
ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη αυτού του
στόχου. Ο ΓΚΠΔ θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός
παγκόσμιου, ψηφιακού προτύπου για την προστασία
της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, με επίκεντρο
τον άνθρωπο, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του,
καθώς και την προσωπική του ταυτότητα και ασφάλεια.
Ωστόσο, πολ λή δουλειά μένει ακόμη να γίνει
προκειμένου να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι το
όραμά μας θα γίνει πραγματικότητα.

@EU_EDPS
#EDPS strategy envisions #EU as
a whole not any single institution,
becoming a beacon and leader in
debates that are inspiring at global
level

Προετοιμασία για τις επερχόμενες
αλλαγές
Ένα μεγά λο μέρος του έργου μας το 2016
επικεντρώθηκε στην προετοιμασία και την υλοποίηση
του ΓΚΠΔ. Συνεργασ τήκαμε σ τε νά με τους
συναδέλφους μας στην Ομάδα εργασίας του άρθρου 29
γ ι α να σ υ μ β ά λο υ μ ε σ τ ην κα τ ά ρ τ ι σ η ε νό ς
κατευθυντήριου σχεδίου για τη νέα νομοθεσία, αλλά και
για να εξασφαλίσουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για
την ευθύνη τόσο της παροχής γραμματειακής
υποστήριξης όσο και της λειτουργίας μας ως
ανεξάρτητου μέλους του νέου ευρωπαϊκού συμβουλίου
προστασίας δεδομένων (ΕΣΠΔ).
Βάσει της νέας νομοθεσίας, το ΕΣΠΔ θα αντικαταστήσει
την Ομάδα εργασίας του άρθρου 29, αναλαμβάνοντας
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την ευθύνη της διασφάλισης ότι ο ΓΚΠΔ θα εφαρμόζεται
με συνέπεια σε όλη την ΕΕ. Επομένως, είναι καθοριστι
κής σημασίας να καταστεί το ΕΣΠΔ πλήρως λειτουργικό
έως τις 25 Μαΐου 2018, όταν ο ΓΚΠΔ τεθεί σε πλήρη
ισχύ. Σε όλη τη διάρκεια του 2016 συνεργαστήκαμε με
την Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 προκειμένου να
αρχίσουμε τον σχεδιασμό ενός εσωτερικού κανονισμού
και να αναλύσουμε τις επιλογές για τα πληροφοριακά
συστήματα, τον προϋπολογισμό και τις συμφωνίες για
τον νέο φορέα σε επίπεδο υπηρεσιών.
Εάν η Ευρώπη θέλει να παραμείνει στο προσκήνιο του
διαλόγου για την προστασία των δεδομένων και της
ιδιωτικής ζωής, χρειαζόμαστε επίσης ένα σύγχρονο
νομικό πλαίσιο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής
σ τις ηλεκ τρονικές επικοινωνίες, το οποίο να
διασφα λίζει το θεμε λιώδες δικαίωμα της
εμπισ τευτικότητας των ε πικοινωνιών και να
συμπληρώνει το επίπεδο προστασίας που προσφέρει
ο ΓΚΠΔ. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, τον Ιούλιο
του 2016 εκδώσαμε μια προκαταρκτική γνωμοδότηση
για την πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας για την
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε μια πιο
έξυπνη, σαφή και ισχυρή οδηγία, της οποίας το πεδίο
εφαρμογής θα αντανακλά επαρκώς την τεχνολογική
και κοινωνική πραγματικότητα του ψηφιακού κόσμου
καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Προώθηση του παγκόσμιου διαλόγου

@EU_EDPS
@Buttarelli_G #DataEthics Group
intends to define new ethical code in
the digital environment #CPDP2016
Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας, δεσμευτήκαμε να
προσδώσουμε μια ηθική διάσταση στην προστασία
των δεδομένων. Τον Ιανουάριο του 2016 συστήσαμε τη
συμβουλευτική ομάδα δεοντολογίας με σκοπό την
εξέταση της ψηφιακής ηθικής από διάφορες σκοπιές,
σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Ο στόχος μας
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ήταν να δρομολογήσουμε έναν διεθνή διάλογο για την
ηθική διάσταση της προστασίας των δεδομένων στην
ψηφιακή εποχή.
Η ομάδα οργάνωσε την πρώτη της ημερίδα τον Μάιο
του 2016. Θα συνεχίσει το έργο της έως και το 2018,
οπότε θα παρουσιάσει τα ευρήματά της στη Διεθνή
Διάσκεψη των Επιτρόπων για την Προστασία των
Δεδομένων και την Ιδιωτική Ζωή, η οποία θα
διοργανωθεί από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και την Αρχή Προστασίας
Δεδομένων της Βουλγαρίας.
Η κλειστή συνεδρίαση της Διεθνούς Συνόδου του 2016
εστίασε σε ένα εξίσου σύγχρονο θέμα: τις συνέπειες της
τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και της
ρομποτικής στην προστασία των δεδομένων και την
ιδιωτική ζωή. Η στρατηγική του ΕΕΠΔ υπογραμμίζει τη
δέσμευσή μας να εξασφαλίσουμε ότι η προστασία των
δεδομένων θα μεταβεί στην ψηφιακή εποχή. Συνεπώς,
επιδιώξαμε να ενημερώσουμε και να κατευθύνουμε τη
συζήτηση επί του θέματος υποβάλλοντας προς
συζήτηση στη σύνοδο ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το
οποίο έτυχε εξαιρετικής υποδοχής.
Η τεχνολογία εξακολουθεί να εξελίσσεται με ραγδαίους
ρυθμούς, οπότε είναι απαραίτητο όλες οι αρχές προστα
σίας δεδομένων, όπως και ο ΕΕΠΔ, να εξασφαλίσουν την
ετοιμότητά τους ως προς τις προκλήσεις που θα
προκύψουν. Για να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών
των προκλήσεων, ο ΕΕΠΔ εγκαινίασε το δίκτυο
εφαρμογών προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο
διαδίκτυο (IPEN) το 2014. Αυτή η ομάδα, αποτελούμενη
από ειδικούς ΤΠ από κάθε κλάδο, παρέχει μια
πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών
για τεχνικές μεθόδους και εργαλεία που ενσωματώνουν
απαιτήσεις προστασίας δεδομένων και ιδιωτικής ζωής
στις νέες τεχνολογίες. Η υιοθέτηση του ΓΚΠΔ, ο οποίος
προβλέπει την τήρηση των αρχών της προστασίας
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, για
όλους τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, έχει ενισχύσει το προφίλ και το
έργο της ομάδας, ενώ έχει ενθαρρύνει ερευνητές,
προγραμματιστές και ρυθμιστικούς φορείς προστασίας
δεδομένων να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την
προώθηση και τη βελτίωση της τεχνολογικής διάστασης
της προστασίας των δεδομένων.

Τα όργανα της ΕΕ παράδειγμα
προς μίμηση
Ωστόσο, η επίτευξη του στόχου να καθιερωθεί η ΕΕ ως
ηγέτης στην προστασία των δεδομένων στην
παγκόσμια σκηνή εξαρτάται πρωτίστως από το πόσο
ψηλά θα τοποθετήσουν τον πήχη τα θεσμικά όργανα

της ΕΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως ανεξάρτητη αρχή
αρμόδια για την εποπτεία της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σε αυτό το επίπεδο,
συνεργαζόμαστε ενεργά με τα θεσμικά όργανα και τους
φορείς της ΕΕ για να συμβάλουμε στην προετοιμασία
τους για τις επερχόμενες αλλαγές. Αν και ο ΓΚΠΔ δεν
διέπει τις δραστηριότητές τους, οι αντίστοιχοι κανόνες
θα επικαιροποιηθούν εντός του 2017, ώστε να
συμβαδίζουν με τον ΓΚΠΔ.

@EU_EDPS
@W_Wiewiorowski # EUDataP
requires #DPOs #EUInstitutions
leading by example & sharing
experiences #DPO-EDPS meeting

Το 2016 συνεχίσαμε τις προσπάθειές μας στην
κατεύθυνση της ανάπτυξης και της εμβάθυνσης της
συνεργασίας μας με τους υπεύθυνους προστασίας
δεδομένων (ΥΠΔ) των ευρωπαϊκών οργάνων και
φορέων. Ως ο αρμόδιος φορέας για τη διασφάλιση ότι
τα αντίστοιχα όργανα τηρούν τη νομοθεσία περί
προστασίας δεδομένων, οι ΥΠΔ είναι οι πιο στενοί
συνεργάτες μας σε θεσμικό επίπεδο. Καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, συνεργαστήκαμε μαζί τους τόσο σε
συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, για να τους
προετοιμάσουμε για τις αλλαγές στους κανόνες. Αυτή
η συνεργασία συμπεριλάμβανε την εξοικείωσή τους με
νέες έννοιες, όπως οι εκτιμήσεις επιπτώσεων για την
προστασία των δεδομένων, οι οποίες είναι πιθανόν να
γίνουν υποχρεωτικές στο πλαίσιο των νέων νόμων,
όπως είναι ήδη βάσει του ΓΚΠΔ, καθώς και τη συνέχιση
της καθοδήγησής τους υπό τη μορφή κατευθυντήριων
οδηγιών και γνωμοδοτήσεων προκαταρκτικού ελέγχου.
Επιπλέον, ζητήσαμε τις απόψεις τους για την
αναθεώρηση του κανονισμού 45/2001 πριν από την
παροχή σχετικής συμβουλής στον νομοθέτη.
Ο ΓΚΠΔ περιλαμβάνει ρητή αναφορά στην αρχή της
λογοδοσίας, για την οποία είναι ασφαλές να υποθέ
σουμε ότι θα εφαρμοστεί και στα θεσμικά όργανα και
στους φορείς της ΕΕ. Απαιτεί τη θέσπιση τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων από τους οργανισμούς,
μεταβιβάζοντας την ευθύνη για την απόδειξη της
συμμόρφωσης από τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων
(ΑΠΔ) και τους ΥΠΔ στους ίδιους τους οργανισμούς.
Το 2016 παρουσιάσαμε την πρωτοβουλία λογοδοσίας
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του ΕΕΠΔ, η οποία έχει σκοπό να εξοπλίσει τα
ευρωπαϊκά όργανα, αρχίζοντας από τον ίδιο τον ΕΕΠΔ
ως υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να
αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά τον
τρ όπ ο με τον οπ ο ί ο σ υμμ ο ρ φ ώνον τ α ι κα ι
αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους στους κανόνες
πρ ο σ τ α σ ί α ς δ ε δ ο μ έ ν ω ν. Στ ο πλ α ί σ ι ο τ η ς
πρωτοβουλίας, σχεδιάσαμε ένα εργαλείο για την
αξιολόγηση της λογοδοσίας, το οποίο δοκιμάσαμε
αρχικά στον εαυτό μας, ως θεσμικό όργανο. Στη
συνέχεια, επισκεφθήκαμε και συναντηθήκαμε με τους
ανώτερους εκπροσώπους επτά φορέων της ΕΕ για να
προωθήσουμε την πρωτοβουλία και θα συνεχίσουμε
αυτή τη διαδικασία και το 2017.

@EU_EDPS
@Buttarelli_G #EDPS to launch
exercise w/ EUbodies to understand
& put in place #accountability
#DataProtectionDay

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εκδώσαμε επίσης
αρκετές κατευθυντήριες οδηγίες για τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΕΠΔ
παρέχουν χρήσιμες συμβουλές όσον αφορά τον τρόπο
συμμόρφωσης με τους κα νόνες προσ τασίας
δ εδ ο μέ νων σ ε σ υ γ κε κ ρ ι μέ νες π ε ρ ι σ τ ά σ ε ι ς.
Λειτουργούν ως έγγραφο αναφοράς με βάση το οποίο
τα θεσμικά όργανα μπορούν να αξιολογήσουν τις
δραστηριότητές τους και, ως εκ τούτου, λειτουργούν
ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της
λογοδοσίας. Πολλές από τις κατευθυντήριες οδηγίες
που εκδώσαμε είναι επίσης συναφείς και μπορούν να
εφαρμοστούν στο έργο και άλλων οργανισμών.
Αναγνωρίζοντας τον διαρκώς αυξανόμενο ρόλο που
παίζει η ψηφιακή επικοινωνία στο καθημερινό έργο
των θεσμικών οργά νων της ΕΕ, εκδ ώ σαμε
κατευθυντήριες οδηγίες για διαδικτυακές υπηρεσίες και
εφαρμογές κινητών τηλεφώνων τον Νοέμβριο του
2016. Οι κατευθυντήριες οδηγίες προσφέρουν
πρακτικές συμβουλές για τον τρόπο ενσωμάτωσης
των αρχών προστασίας δεδομένων στην ανάπτυξη και
τη διαχείριση διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών
κινητών τηλεφώνων αντίστοιχα, ενώ ενσωματώνουν
τις προτάσεις ειδικών εμπειρογνωμόνων στα όργανα
και τους φορείς της ΕΕ, καθώς και από ΥΠΔ,
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διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνουν συναφείς στην
πράξη, και όχι μόνο στη θεωρία. Εκδώσαμε, επίσης,
ένα σχέδιο κατευθυντήριας οδηγίας για τη Διαχείριση
Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών (ΔΚΑΠ), το οποίο
είχε στόχο να βοηθήσει τους υπεύθυνους για την
α σ φ ά λ ε ι α τ ων πλ η ρ ο φ ο ρ ι ών να α να λύ ο υ ν
αποτελεσματικά τους κινδύνους για την προστασία
δεδομένων, και να καθορίσει ένα σύνολο μέτρων
ασφαλείας προς υλοποίηση, διασφαλίζοντας τόσο τη
συμμόρφωση όσο και τη λογοδοσία.
Πολλές από τις κατευθυντήριες οδηγίες μας έχουν
σ τόχο να βοηθήσουν τα όργανα της ΕΕ να
διασφαλίσουν ότι είναι σε θέση να τηρήσουν τις
προδιαγραφές των κανονισμών υπηρεσιακής
κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ ενώ ταυτόχρονα
σέβονται τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της
προστασίας των δεδομένων. Τον Ιούλιο του 2016
εκδώσαμε κατευθυντήριες οδηγίες για την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο μιας
διαδικασίας για την καταγ γελία παρατυπιών.
Διατυπώσαμε συστάσεις για τον τρόπο δημιουργίας
ασφαλών διαύλων μέσω των οποίων οι υπάλληλοι
μπορούν να καταγγέλλουν περιστατικά απάτης, να
διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που λαμβάνουν και να προστατεύουν την ταυτότητα
κάθε ατόμου που έχει σχέση με την υπόθεση.
Τον Νοέμβριο του 2016 εκδώσαμε κατευθυντήριες
οδηγίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σε διοικητικές έρευνες και πειθαρχικές
διαδικασίες. Αυτές οι κατευθυν τήριες οδηγίες
παρέχουν στα ευρωπαϊκά όργανα το νομικό πλαίσιο
που απαιτείται για τη διεξαγωγή διοικητικών ερευνών
και εγγυώνται ότι οι σχετικές διαδικασίες υλοποιούνται
με τρόπο που διασφαλίζει ότι η επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται νόμιμα, με
θεμιτό και διαφανή τρόπο, ενώ ταυτόχρονα τηρούνται
οι υποχρεώσεις τους περί προστασίας δεδομένων.
Ο ΕΕΠΔ επίσης ήδη προετοιμάζεται να αναλάβει μια νέα
εποπτική αρμοδιότητα. Με βάση το νέο νομικό πλαίσιο
για τη Ευρωπόλ, το οποίο εγκρίθηκε στις 11 Μαΐου 2016,
ο ΕΕΠΔ θα αναλάβει την ευθύνη για την εποπτεία της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της
Ευρωπόλ, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών
γραμματειακής υποστήριξης στο νέο συμβούλιο
συνεργασίας. Αυτό το συμβούλιο θα διευκολύνει τη
συνεργασία μεταξύ του φορέα μας και των εθνικών ΑΠΔ
σε περιπτώσεις που σχετίζονται με δεδομένα που
προέρχονται από τα κράτη μέλη. Αυτός ο νέος ρόλος
αποτελεί μια νέα πρόκληση, την οποία τόσο ο ΕΕΠΔ όσο
και η Ευρωπόλ θα επιχειρήσουν να εκπληρώσουν με
τρόπο που να αντανακλά τον επαγγελματισμό και την
αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον τομέα της
προστασίας δεδομένων.
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@EU_EDPS
New Regulation boosts the roles of
#EDPS and @Europol

Μια υπεύθυνη προσέγγιση στην πολιτική
της ΕΕ
Η υποστήριξη της αξιοπιστίας του ΓΚΠΔ σε διεθνές
επίπεδο απαιτεί να διασφαλίζεται ότι τα υψηλά
κριτήρια που τίθενται προωθούνται σε όλο το εύρος
της πολιτικής της ΕΕ. Στο πλαίσιο του ρόλου μας ως
συμβούλου της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι
αυτό ισχύει. Δύο ιδιαίτερα προβεβλημένοι τομείς στους
οποίους η ΕΕ επιδίωξε να χαράξει νέες πολιτικές το
2016 ήταν οι διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων και
η διαχείριση των συνόρων.
Αμέσως μετά την ακύρωση της απόφασης περί του
Ασφαλούς Λιμένα το 2015 από το Δικαστήριο της ΕΕ,
η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε μια νέα απόφαση
καταλληλότητας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την
οποία ζητήθηκε η γ νώμη μας το 2016. Στη
γνωμοδότησή μας για την Ασπίδα Προστασίας,
η οποία προβλέπει τη διαβίβαση δεδομένων από την
ΕΕ στις ΗΠΑ, ζητήσαμε ένα πιο ισχυρό σύστημα
αυτοπιστοποίησης, ενώ ταυτόχρονα τονίσαμε την
ανάγκη για πιο αυστηρές εγγυήσεις όσον αφορά την
πρόσβαση των δημόσιων φορέων των ΗΠΑ στα
προσωπικά δεδομένα, καθώς και βελτιωμένους
μηχανισμούς εποπτείας και αποκατάστασης.

@EU_EDPS
1) Rights shouldn’t depend on your
passport 2) Guarantee full access to
justice 3)Rule out bulk transfers of
sensitive info #UmbrellaAgreement

Εκδώσαμε, επίσης, μία γνωμοδότηση σχετικά με τη
συμφωνία-πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ
για σκοπούς επιβολής του νόμου. Στις συστάσεις μας,
τονίσαμε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία
θα προωθήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον
αφορά το δικαίωμα της προσφυγής στη δικαιοσύνη.
Υπογραμμίσαμε, επίσης, την ανάγκη να βελτιωθούν οι
εγγυήσεις για κάθε άτομο και τονίσαμε τη σημασία να
διευκρινιστεί ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας, απαγορεύεται η μαζική διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων.

@EU_EDPS
Technologies for #bordercontrol:
data collection should be kept to
necessary minimum & use should be
tightly regulated #CPDP2016
Η συνοριακή πολιτική παρέμεινε ιδιαίτερα υψηλή
προτεραιότητα για την ΕΕ το 2017, με αποτέλεσμα να
προκύψουν πολλές νέες πολιτικές πρωτοβουλίες στην
ΕΕ, με στόχο να διατηρηθούν τα ευρωπαϊκά σύνορα
ασφαλή και προστατευμένα. Η νομοθεσία σε αυτόν τον
τομέα εγείρει ιδιαίτερα δύσκολα ερωτήματα όσον
αφορά την εξισορρόπηση της ανάγκης για ασφάλεια
με το δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων.
Το 2016 εκδώσαμε συστάσεις για τον τρόπο με τον
οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ο σεβασμός των
δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων, ως
απάντηση στον προτεινόμενο κανονισμό για την
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Σε
συνέχεια αυτών των συστάσεων, παρείχαμε συμβουλές
στον Frontex για τον τρόπο χρήσης των εξουσιών που
του παραχωρούνται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού,
με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση προσωπικών
δεδομένων σε αναλύσεις κινδύνου που αφορούν τη
λαθραία διακίνηση ανθρώπων.
Εκδώσαμε, ε πίσης, γ νωμοδ οτήσεις για την
αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής να καθιερώσει
ένα σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για όλους τους
υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται και εξέρχονται
από την ΕΕ, καθώς και για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα
ασύλου. Και στις δύο περιπτώσεις, ζητήσαμε από την
Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον κάποια από τα
προτεινόμενα μέτρα ήταν πραγματικά απαραίτητα για
την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών.
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Διοίκηση του γραφείου
Προκειμένου να αντιμετωπιστούμε με τη δέουσα
σοβαρότητα ως εποπτική και συμβουλευτική αρχή,
πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πρακτικές που
ακολουθούμε στην εσωτερική μας διοίκηση και στην
πρ ο σ τ α σ ί α δ ε δ ο μ έ νων ε ί ν α ι ε π α ρ κ ε ί ς κα ι
αποτελεσματικές. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό αν
λάβουμε υπόψη τη διοικητική λειτουργία που θα
παρέχουμε στο νέο ΕΣΠΔ.
Το 2016, το προσωπικό της μονάδας Ανθρώπινου
Δυναμικού, Προϋπολογισμού και Διοίκησης (ΑΔΠΔ)
του ΕΕΠΔ συνεργάστηκε στενά με τον ΥΠΔ του ΕΕΠΔ
για να σχεδιάσει και να δοκιμάσει το εργαλείο
λογοδοσίας μας. Επιπλέον, υλοποιήσαμε εσωτερικές
πολιτικές, όπως ένα πλαίσιο δεοντολογίας, με στόχο
να αυξήσουμε τη διαφάνεια και να προωθήσουμε τον
επαγγελματισμό.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για το ΕΣΠΔ,
είμαστε υπεύθυνοι να εξασφαλίσουμε ότι ο νέος
φορέας θα λάβει επαρκείς ανθρώπινους και
οικονομικούς πόρους από την αρμόδια αρχή για τον
προϋπολογισμό, καθώς και ότι η απαραίτητη διοικητική
οργάνωση είναι σε ετοιμότητα. Αυτό το έργο συνέχισε
να επιταχύνεται το 2016, και καταγράφηκε σε μια σειρά
ενημερωτικών δελτίων του ΕΣΠΔ, στα οποία
περιγράφεται το όραμά μας, με στόχο τη διαρκή
ενημέρωση των συνεργατών μας στην Ομάδα
εργασίας του άρθρου 29 για τις δραστηριότητές μας.
Επίσης, τηρούμε πλήρως την υποχρέωσή μας να
αποκρινόμαστε σε αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα,
ενώ έχουμε δεσμευτεί να ενισχύσουμε τη διαφάνεια
του έργου μας, πρωτίστως μέσω του σχεδιασμού μιας
νέας ιστοσελίδας για τον ΕΕΠΔ στις αρχές του 2017.

Επικοινωνώντας το μήνυμά μας
Το έργο που επιτελούμε για να καθιερώσουμε
προτεραιότητες στην προστασία των δεδομένων και
να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο στη διεθνή σκηνή
εξαρτάται από το κατά πόσο θα εξασφαλίσουμε ότι
η φωνή μας θα ακουστεί.
Κά ν ο υ μ ε τ ο έ ρ γ ο μ α ς ε υ ρ ύ τ ε ρ α γ ν ω σ τ ό
χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία, όπως διαδικτυακά
μέσα ενημέρωσης, τον τύπο, εκδηλώσεις και
δημοσιεύσεις. Η εφαρμογή μας για τον ΓΚΠΔ, η οποία
ενημερώθηκε το 2016 για να συμπεριλάβει τις τελικές
εκδόσεις του ΓΚΠΔ και της οδηγίας για την αστυνομία, τη
δικαιοσύνη και τις ποινικές υποθέσεις, ήταν μια ιδιαίτερα
επιτυχής άσκηση για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία κατά
τη νομοθετική διαδικασία. Το 2016 ξεκινήσαμε και ένα
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ιστολόγιο, με στόχο να παρέχουμε μια πιο αναλυτική
εικόνα του έργου των εποπτικών φορέων.

@EU_EDPS
#EDPS #EUdataP mobile App
updated today with texts for new
#GDPR & Directive on police, justice
& criminal matters

Αγωνιζόμαστε διαρκώς να προσεγγίσουμε νέο κοινό
τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου, είτε μέσω
των ραγδαία αναπτυσσόμενων διαύλων κοινωνικής
δικτύωσης είτε μέσω επισκέψεων και εκδηλώσεων.
Καθώς τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα
στην Ευρώπη, ο ΕΕΠΔ θα συνεχίσει να συνεργάζεται
με τους εταίρους μας στον τομέα της προστασίας
δεδομένων, με στόχο να πραγματοποιήσει το όραμά
μας για μια Ευρώπη που θα αποτελέσει παράδειγμα
προς μίμηση στον παγκόσμιο διάλογο για την
προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή στην
ψηφιακή εποχή.

Βασικοί δείκτες επιδόσεων 2016
Σε συνέχεια της έγκρισης της στρατηγικής του ΕΕΠΔ για
την περίοδο 2015-2019 τον Μάρτιο του 2015,
επαναξιολογήσαμε τους βασικούς μας δείκτες επιδόσεων
(ΒΔΕ), ώστε να λάβουμε υπόψη τους νέους στόχους και
τις προτεραιότητές μας. Η νέα δέσμη των ΒΔΕ θα
συμβάλει στην παρακολούθηση και προσαρμογή από
τον ΕΕΠΔ, εφόσον χρειαστεί, του αντίκτυπου του έργου
του και της χρήσης των πόρων του.
Στον πίνακα παρουσιάζονται οι επιδόσεις μας το 2016,
σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους και το σχέδιο
δράσης που ορίζονται στη στρατηγική του ΕΕΠΔ.
Στον πίνακα των ΒΔΕ περιλαμβάνεται σύντομη
περιγραφή κάθε ΒΔΕ, τα αποτελέσματα στις 31
Δεκεμβρίου 2016 και ο καθορισμένος στόχος. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, οι δείκτες μετρώνται σε
σχέση με τους αρχικούς στόχους, αλλά υπάρχουν δύο
ΒΔΕ που υπολογίζονται για πρώτη φορά: ο ΒΔΕ 5 και
ο ΒΔΕ 9.
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Η εφαρμογή της στρατηγικής φαίνεται να αποδίδει τα
αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς όλοι οι ΒΔΕ
επιτυγχάνουν ή υπερβαίνουν τους αντίστοιχους

στόχους τους. Ως εκ τούτου, δεν απαιτούνται
διορθωτικές ενέργειες σε αυτό το στάδιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΤΙΣ 31.12.2016

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 2016

Στόχος 1 – Η προστασία των δεδομένων ψηφιοποιείται
ΒΔΕ 1

Αριθμός πρωτοβουλιών για την προώθηση των
τεχνολογιών με στόχο την ενίσχυση της
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων,
που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει ο ΕΕΠΔ
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ΒΔΕ 2

Αριθμός δραστηριοτήτων επικεντρωμένων σε
διεπιστημονικές λύσεις πολιτικής (εσωτερικές και
εξωτερικές)

8

8

Στόχος 2 – Δημιουργία παγκόσμιων συμπράξεων
ΒΔΕ 3

Αριθμός πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν σε
σχέση με διεθνείς συμφωνίες

8

5

ΒΔΕ 4

Αριθμός υποθέσεων που αναλήφθηκαν σε διεθνές
επίπεδο [Ομάδα εργασίας του άρθρου 29,
Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΟΣΑ, παγκόσμιο δίκτυο
επιβολής προστασίας της ιδιωτικής ζωής (GPEN),
διεθνείς διασκέψεις] για τις οποίες ο ΕΕΠΔ παρείχε
ουσιώδη γραπτή συμβολή.

18

13

Στόχος 3 – Ένα νέο κεφάλαιο για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ
ΓΚΠΔ: υψηλός
αντίκτυπος

ΒΔΕ 5

Ανάλυση του αντίκτυπου της συμβολής του ΕΕΠΔ
στον ΓΚΠΔ και στην οδηγία για την αστυνομία, τη
δικαιοσύνη και τις ποινικές υποθέσεις

ΒΔΕ 6

Επίπεδο ικανοποίησης των ΥΠΔ / ΣΠΔ /
υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τη
συνεργασία με τον ΕΕΠΔ και την καθοδήγηση,
συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της
ικανοποίησης των υποκειμένων των δεδομένων ως
προς την εκπαίδευση

88 %

60 %

ΒΔΕ 7

Ποσοστό εφαρμογής των υποθέσεων στον
κατάλογο προτεραιότητας του ΕΕΠΔ (που
επικαιροποιείται τακτικά) με τη μορφή άτυπων
παρατηρήσεων και επίσημων γνωμοδοτήσεων

93 %

90 %

Οδηγία: μέτριος
αντίκτυπος

Το 2016 αποτελεί σημείο
αναφοράς

Παράγοντες διευκόλυνσης – Επικοινωνία και διαχείριση πόρων
ΒΔΕ 8

Αριθμός επισκέψεων στον δικτυακό τόπο του
ΕΕΠΔ

459 370 επισκέψεις στην
ιστοσελίδα

(σύνθετος
δείκτης)

Αριθμός ακολούθων στον λογαριασμό του ΕΕΠΔ
στο Twitter

6 122 ακόλουθοι στο
Twitter

ΒΔΕ 9

Επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού

75 %

2015 έτος αναφοράς + 10 %
(195 715 επισκέψεις στην
ιστοσελίδα, 3 631 ακόλουθοι
στο Twitter)
2016 έτος αναφοράς —
διετής έρευνα
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|| Β α σ ι κ ο ί

σ τ ό χ ο ι γ ι α τ ο 2 017

Για το 2017 επελέγησαν οι ακόλουθοι βασικοί στόχοι, οι
οποίοι εντάσσονται στη συνολική στρατηγική για την
π ε ρ ί ο δ ο 2 015 -2 019. Τα α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α θ α
ανακοινωθούν στην ετήσια έκθεση του 2017.

Διασφάλιση του απορρήτου
και της ιδιωτικότητας
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Στο πλαίσιο του πακέτου προστασίας δεδομένων που
θα περιλαμβάνει τον ΓΚΠΔ και την αναθεώρηση των
κανόνων για τα θεσμικά όργανα και τους φορείς της
ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει, επίσης, να
θεσπίσει νέους κανόνες για την προστασία της
ιδιωτικότητας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Θα
συμβάλουμε στη διαρκή αναθεώρηση της οδηγίας για
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες. Μεταξύ άλλων, ο βασικός μας στόχος
είναι η ανάγκη να μεταφερθεί επαρκώς η αρχή της
εμπιστευτικότητας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στο άρθρο 8 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
στο δίκαιο της ΕΕ.

Προετοιμασία ενόψει
του Κανονισμού 45/2001
Στις αρχές του 2017 η Επιτροπή θα εκδώσει μια
πρ όταση γ ι α νέο κα νον ι σμό, ο οποίο ς θ α
αντικαταστήσει τους εφαρμοστέους κανόνες περί
προστασίας δεδομένων στα ευρωπαϊκά όργανα.
Η αναθεώρηση αυτών των κανόνων αφορά άμεσα τον
ΕΕΠΔ, καθώς ορίζει τον ρόλο και τις αρμοδιότητές μας
ως εποπτικού φορέα, ενώ θέτει τους κανόνες που θα
επιβάλουμε στα όργανα και τους φορείς της ΕΕ.
Δεδομένης της σημασίας της, θα αφιερώσουμε
σημαντικούς πόρους στη διαδικασία αναθεώρησης το
2017, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι κανόνες
περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν για τα
όργανα, τους φορείς, τα γραφεία και τις υπηρεσίες της
ΕΕ είναι όσο το δυνα τόν περισσότερο
ευθυγραμμισμένοι με τις αρχές του ΓΚΠΔ. Αμέσως
μόλις οριστικοποιηθεί το κείμενο, θα ανανεώσουμε
αναλόγως τις εσωτερικές μας διαδικασίες, και θα
βοηθήσουμε τα όργανα και τους φορείς της ΕΕ να
εφαρμόσουν τους νέους κανόνες.
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Διευκόλυνση της εκτίμησης της
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας
Το 2016 δημοσιεύσαμε ένα επεξηγηματικό έγγραφο για
την αναγκαιότητα και ξεκινήσαμε διαβούλευση με τους
ενδιαφερόμενους φορείς. Λαμβάνοντας υπόψη τα
σχόλια που δέχθηκε, ο ΕΕΠΔ θα δημοσιεύσει ένα
πρακτικό εργαλείο για την εκτίμηση της αναγκαιότητας
στις αρχές του 2017. Θα παρέχει καθοδήγηση στους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους νομοθέτες
της ΕΕ που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό μέτρων
τα οποία περιλαμβάνουν την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και παρεμβαίνουν στο
δικαίωμα της προσ τασίας των προσωπικών
δεδομένων. Στη συνέχεια, θα συντάξουμε ένα
ε π εξ ηγ ημ α τ ι κό έ γ γρ αφ ο γ ι α τ ην αρχ ή τ ης
αναλογικότητας στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί
προστασίας δεδομένων και θα οργανώσουμε ημερίδες
αποκλειστικά για συγκεκριμένους τομείς πολιτικής της
ΕΕ προκειμένου να καταρτίσουμε τους υπαλλήλους
της ΕΕ και να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίησή τους
σε θέματα προστασίας δεδομένων.

Προώθηση ισχυρότερων συνόρων
με βάση τον σεβασμό
των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Σε μια προσ πάθεια να α ν τιμετωπίσουμε τις
προκλήσεις της μετανάστευσης και της εσωτερικής
ασφάλειας που αντιμετωπίζει η ΕΕ, έχει προταθεί μια
σειρά νέων πρωτοβουλιών. Ο ΕΕΠΔ θα συνεχίσει να
παρέχει συμβουλές για τις συνέπειες που θα έχουν
στην προστασία των δεδομένων οι προτάσεις της ΕΕ
που αφορούν την εφαρμογή του θεματολογίου της
Επιτροπής για την Ένωση Ασφάλειας και του Σχεδίου
Δράσης για την ενίσχυση του αγώνα κατά της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Παρέχουμε,
επίσης, συμβουλές για διάφορες οργανωμένες
πρωτοβουλίες σχετικά με τα σύνορα και την ασφάλεια
της ΕΕ, όπως το σύστημα ETIAS, την αναθεώρηση του
SIS II και του ECRIS, καθώς και τη διαλειτουργικότητα
αυτών των συστημάτων.
Θα παρακολουθούμε στενά τον πιθανό αντίκτυπο
που θα έχουν στην προστασία δεδομένων το νέο
πλαίσιο για τις αποφάσεις επάρκειας στην ανταλλαγή
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες,
οι νέες εμπορικές συμφωνίες, και πιθανές συμφωνίες
στον τομέα επιβολής του νόμου. Επιπλέον, θα
εξακολουθήσουμε να εδραιώνουμε τις επαφές μας με
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το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,
προσφέροντας στήριξη και καθοδήγηση όποτε
κρίνεται αναγκαίο.

Προετοιμασία των ευρωπαϊκών οργάνων
για τις Εκτιμήσεις αντίκτυπου σχετικά με
την προστασία δεδομένων
Οι προσπάθειές μας για την προετοιμασία των ΥΠΔ
και των υπευθύνων επεξεργασίας στα όργανα της ΕΕ
θα επικεντρωθούν ιδιαίτερα στις εκτιμήσεις αντίκτυπου
σχετικά με Εκτιμήσεις επιπτώσεων αντίκτυπου για την
προστασία δεδομένων. Οι Εκτιμήσεις αντίκτυπου
ανήκουν στο πλαίσιο της ευρύτερης στροφής προς τη
λογοδοσία, επιτρέποντας στα όργανα της ΕΕ να
αναλαμβάνουν την ευθύνη να διασφαλίζουν την
συμμόρφ ωσής τους. Παρέχουν πλαίσια για την
εκτίμηση των κινδύνων που ενέχουν οι θεωρούμενες
υψηλού κινδύνου εργασίες επεξεργασίας δεδομένων,
για την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική
ζωή, ενώ βοηθούν και τους υπεύθυνους επεξεργασίας
δεδομένων να εστιάσουν τις προσπάθειές τους εκεί
όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Θα συνεχίσουμε το
έργο μας στις Εκτιμήσεις αντίκτυπου κατά τη διάρκεια
των συναντήσεών μας με το δίκτυο των ΥΠΔ και θα
παρέχουμε εξατομικευμένη καθοδήγηση όπου κρίνεται
αναγκαίο.

Καθοδήγηση σχετικά με την τεχνολογία
και την προστασία δεδομένων
Το 2017 θα εκδώσουμε κατευθυντήριες οδηγίες για τη
διακυβέρνηση και τη διαχείριση στον τομέα των ΤΠ,
καθώς και για το υπολογιστικό νέφος. Επιπλέον, σε
συνέχεια των κατευθυντήριων οδηγιών μας για τις
υπηρεσίες διαδικτύου και τις εφαρμογές κινητής
τηλεφωνίας, θα επικεντρωθούμε στην πρακτική τους
εφαρμογή στα όργανα και τους φορείς της ΕΕ που
τελούν υπό την επίβλεψή μας. Με βάση τη διεξοδική
ανάλυση συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφαρμογών,
θα παρέχουμε πρακτικές συμβουλές για συγκεκριμένες
περιπτώσεις.

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων
οδηγιών του ΕΕΠΔ για τα δεδομένα υγείας
Το 2017 θα αναθεωρήσουμε τις υφιστάμενες
κατευθυντήριες οδηγίες μας για την επεξεργασία των
δεδομένων υγείας που αφορούν την υγεία στον χώρο
εργασίας, και θα ενισχύσουμε περαιτέρω την εξειδίκευσή
μας στα μαζικά δεδομένα (big data) και την υγεία. Αυτές
οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι απαραίτητες προκειμένου
να εκτιμηθεί η σημαντική αύξηση της επεξεργασίας

δεδομένων που αφορούν την υγεία, για στατιστικούς,
ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Ο στόχος μας
είναι να δώσουμε έμφαση σε όλους τους σχετικούς
κανόνες περί προστασίας δεδομένων και να τους
αναδείξουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα από την
εμπειρία μας στη διαχείριση κοινοποιήσεων,
διαβουλεύσεων και καταγγελιών. Θα προωθήσουμε την
ενεργή συμμετοχή ορισμένων ΥΠΔ από όργανα και
φορείς της ΕΕ που επιθυμούν να ανταλλάξουν τις
εμπειρίες τους σε αυτόν τον τομέα.

Η εαρινή έρευνα
Κάθε δύο χρόνια, ο ΕΕΠΔ διεξάγει μια γενική έρευνα
στα όργανα και τους φορείς της ΕΕ. Αυτή η έρευνα
είναι έ να α ποτε λεσμα τικό εργα λείο για την
παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής
των κανόνων προστασίας δεδομένων στα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα και συμπληρώνει τα εποπτικά
εργα λεία, όπως επισκέψεις ή επιθεωρήσεις.
Η επόμενη έρευνα θα διεξαχθεί το 2017.

Ενίσχυση της εξειδίκευσής μας
στην ασφάλεια τεχνολογιών πληροφορικής
Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την εξειδίκευσή μας
στην ασφάλεια των ΤΠ και να την εφαρμόζουμε στις
εποπτικές και ελεγκτικές μας δραστηριότητες. Αυτό
περιλαμβάνει τη συνέχιση του εποπτικού μας έργου σε
συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας και την επέκτασή του
σε νέους τομείς, όπως την εποπτεία της Ευρωπόλ. Θα
χρησιμοποιήσουμε, επίσης, αυτές τις γνώσεις κατά την
προετοιμασία της υποδομής του ΕΣΠΔ, σε συνεργασία
με τις εθνικές ΑΠΔ.

Διεθνής συνεργασία
Η διαρκής συνεργασία με τις εθνικές ΑΠΔ θα είναι
απαραίτητη το 2017. Πέραν της συνέχισης της κοινής
προετοιμασίας μας για τον ΓΚΠΔ, θα συνεργαστούμε με
την Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 σε θέματα που
περιλαμβάνουν το θεματολόγιο της ασφάλειας και νέα
μέτρα κατά της τρομοκρατίας, διεθνείς μεταφορές,
οικονομικά δεδομένα, θέματα υγείας και τεχνολογικές
εξελίξεις. Συνεργαζόμαστε, επίσης, με τις ΑΠΔ στο
πλαίσιο του ρόλου μας ως ευρωπαϊκής γραμματείας
προστασίας δεδομένων, όχι μόνο για το ΕΣΠΔ, αλλά και
για το έργο μας στη συντονισμένη εποπτεία συστημάτων
ΤΠ μεγάλης κλίμακας και στην εποπτεία της Ευρωπόλ.
Θα συμβάλουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό σε
συζητήσεις για την προστασία των δεδομένων και την
ιδιωτική ζωή σε διεθνή φόρουμ και θα συνεχίσουμε τον
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διάλογό μας με διεθνείς οργανισμούς, ιδίως μέσω της
διοργάνωσης μιας κοινής ημερίδας τον Μάιο του 2017.

Έργο στον τομέα της λογοδοσίας
Για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της επερχόμενης
αναθεώρησης του κανονισμού 45/2001 στα όργανα και
τους φορείς της ΕΕ, θα διοργανώσουμε επισκέψεις με
σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση. Αυτές
οι επισκέψεις θα επικεντρωθούν πρωτίστως στην
προώθηση της εφαρμογής της αρχής της λογοδοσίας
στα ευρωπαϊκά όργανα, καθώς και των ειδικών
απαιτήσεων που περιέχονται στους νέους κανόνες
περί προστασίας δεδομένων στα ευρωπαϊκά όργανα.
Με στόχο να αποτελέσουμε παράδειγμα προς μίμηση,
η μονάδα εποπτείας και εφαρμογής του ΕΕΠΔ θα
συνεργαστεί με τον ΥΠΔ του ΕΕΠΔ για να ενισχυθεί
περαιτέρω η εφαρμογή της αρχής της λογοδοσίας
εντός της υπηρεσίας μας. Θα μοιραστούμε τις
εμπειρίες μας με το δίκτυο των ΥΠΔ.

Προώθηση μιας ηθικής διάστασης
στην προστασία των δεδομένων
Η προώθηση μιας ηθικής διάστασης στην προστασία
των δεδομένων είναι μία από τις προτεραιότητες της
τρέχουσας εντολής του ΕΕΠΔ. Το έργο του ΕΕΠΔ και
της συμβουλευτικής ομάδας δεοντολογίας (ΣΟΔ) το
2016 ενίσχυσε την ευαισθητοποίηση της κοινότητας της
προστασίας δεδομένων σε θέματα ψηφιακής ηθικής. Το
2017 ο ΕΕΠΔ θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει το έργο
της ΣΟΔ και θα εξασφαλίσει ότι ο παγκόσμιος διάλογος
για την ψηφιακή ηθική θα παραμείνει μία από τις
πρώτες προτεραιότητες. Η ΣΟΔ θα δημοσιεύσει την
πρώτη της προσωρινή έκθεση και θα διοργανώσει μια
ημερίδα σε συνεργασία με τον ΕΕΠΔ για να
προσεγγίσει την επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον,
ο ΕΕΠΔ θα αρχίσει να ενσωματώνει έννοιες ηθικής
στην καθημερινή μας εργασία ως ανεξάρτητου
ρυθμιστή και συμβούλου άσκησης πολιτικής και θα
ξεκινήσει την προετοιμασία μας για τη δημόσια σύνοδο
της διεθνούς διάσκεψης των επιτρόπων για την
προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική ζωής, του
2018, η οποία θα διοργανωθεί από τον ΕΕΠΔ και την
ΑΠΔ της Βουλγαρίας, και θα επικεντρωθεί στην
ψηφιακή ηθική.

Παρακολούθηση της τεχνολογίας
Ο ΕΕΠΔ παρακολουθεί τις νέες τεχνολογίες και εκτιμά
τον αντίκτυπό τους στην ιδιωτική ζωή, ενέργεια που
συνάδει με τον στόχο μας να διασφαλίσουμε ότι
η προστασία των δεδομένων θα προσαρμοστεί στην

12

ψηφιακή εποχή, όπως υπογραμμίζεται στη στρατηγική
μας. Ωστόσο, το έργο μας σε αυτό το πεδίο δεν έχει
προβληθεί ευρέως. Επομένως, σκοπεύουμε να
αυξήσουμε την προβολή αυτού του έργου και να
ενισχύσουμε την προσβασιμότητα στα συμπεράσματά
μας μέσω καλύτερης επικοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό,
θα διοργανώσουμε ή θα συμμετάσχουμε σε ημερίδες
που θα συμβάλουν στη βαθύτερη ανάλυση και στην
καλύτερη εστίαση της συνεισφοράς μας στον δημόσιο
διά λογο. Θα συνεχίσουμε να ενισ χύουμε τη
συνεργασία μας με τον Οργανισμό της ΕΕ για την
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και
ο στόχος μας είναι να διοργανώσουμε μια ημερίδα με
ακαδημαϊκούς ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας,
οι οποίοι θα συμβάλουν στη βελτίωση της άμεσης
συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Μετάβαση της προστασίας δεδομένων
στην ψηφιακή εποχή
Το άρθρο 25 του ΓΚΠΔ καθιστά την προστασία
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό, και εξ ορισμού,
επιτακτική ανάγκη. Αυτή η υποχρέωση έχει αυξήσει το
ενδιαφέρον στην τεχνική προσέγγιση της ιδιωτικής
ζωής και έχει εμπνεύσει νέες επιχειρηματικές και
ερευνητικές συνεργασίες. Το IPEN, σε συνεργασία με
τους εταίρους του στην ακαδημαϊκή κοινότητα, την
κοινωνία των πολιτών, τη διοίκηση και τη βιομηχανία,
έχει ως στόχο τη συνεργασία με τέτοιου είδους
πρωτοβουλίες. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα
εργαλεία επικοινωνίας του δικτύου και θα ενισχύσουμε
τη συνεργασία και τη συνοχή, έτσι ώστε να
διευκολύνουμε τη δρομολόγηση και την υποστήριξη
νέων πρωτοβουλιών. Καθώς αναπτύσσεται το δίκτυο,
θα μπορούμε να οργανώνουμε περισσότερες
εκδηλώσεις του IPEN.

Προετοιμασία για το ΕΣΠΔ
Το ΕΣΠΔ θα αντικαταστήσει την Ομάδα εργασίας του
άρθρου 29 βάσει του ΓΚΠΔ. Εφόσον ο ΕΕΠΔ θα
παρέχει υπηρεσίες γραμματείας στο ΕΣΠΔ, πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι το ΕΣΠΔ θα είναι έτοιμο να
ξεκινήσει το έργο του αμέσως μόλις ο ΓΚΠΔ τεθεί σε
πλήρη ισχύ. Οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές
εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε στενή συνεργασία
με την Ομάδα εργασίας του άρθρου 29, και θα
εξασφαλίσουμε ότι είναι σε ετοιμότητα όλες οι
απαραίτητες μεταβατικές ρυθμίσεις για μια ομαλή
μετάβαση. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε να
συμμετέχουμε στην Ομάδα εργασίας του άρθρου 29
για να οργανώσουμε τη γραμματεία του ΕΣΠΔ. Το έργο
αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία της κατάλληλης
υποδομής ΤΠ, τη θέσπιση μεθόδων εργασίας και
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εσωτερικού κανονισμού και τη διασφάλιση επαρκών
ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών πόρων.

Αποτελεσματική εποπτεία της Ευρωπόλ
Την 1η Μαΐου 2017 θα τεθεί σε ισχύ ένα νέο πλαίσιο της
προστασίας δεδομένων, στο πλαίσιο του οποίου
ο ΕΕΠΔ θα αναλάβει την ευθύνη της εποπτείας της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην
Ευρωπόλ. Ήδη έχουμε αρχίσει την προετοιμασία μας
για αυτόν τον νέο ρόλο σε οργανωτικό επίπεδο και σε
επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, και θα τη συνεχίσουμε
μέχρι την 1η Μαΐου 2017, όταν θα τεθεί σε ισχύ
η αποτελεσματική εποπτεία. Ο νέος μας ρόλος θα
περιλαμβάνει τυπικά καθήκοντα εποπτείας, όπως
χειρισμό καταγγελιών, διαβουλεύσεις, διαχείριση
α ι τ η μ ά τ ων γ ι α ε ν η μ έ ρ ω σ η κα ι δ ι ε ξα γωγ ή
επιθεωρήσεων, καθώς και τη συνεργασία με εθνικές
εποπτικές αρχές στο πλαίσιο του νεοσυσταθέντος
συμβουλίου συνεργασίας.

Σύσταση του «Ψηφιακού Γραφείου
Εκκαθάρισης»
Το 2016 ανακοινώσαμε την πρόθεσή μας να
συστήσουμε ένα «Ψηφιακό Γραφείο Εκκαθάρισης». Με

αυτό τον τρόπο, θα συγκεν τρώσουμε φορείς
αν ταγωνισμού, καταναλωτών και προστασίας
δεδομένων οι οποίοι είναι δια τεθειμένοι να
ανταλλάξουν πληροφορίες και να συζητήσουν
τρόπους για την εφαρμογή κανόνων που υποστηρίζουν
τα συμφέροντα των ατόμων στον ψηφιακό κόσμο. Στα
τέλη του 2016 στείλαμε ένα ερωτηματολόγιο σε όλους
τους φορείς που επιθυμούσαν να συμμετέχουν. Το
2017 θα αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα του
ερωτηματολογίου για να συζητήσουμε πρακτικούς
τρόπους για την πιο αποτελεσματική επιβολή των
δικαιωμάτων. Προβλέπεται μια διάσκεψη των φορέων
την άνοιξη του 2017, και στη συνέχεια ένα συνέδριο
ή μια πρώτη δημόσια σύνοδος του γραφείου
εκκαθάρισης το φθινόπωρο του 2017.

Επιβράβευση όσων εφαρμόζουν
τεχνολογίες ενίσχυσης της προστασίας
της ιδιωτικής ζωής
Ο ΕΕΠΔ επιθυμεί να ενθαρρύνει τους σχεδιαστές να
εφαρμόζουν τεχνολογίες βελτίωσης της προστασίας της
ιδιωτικής ζωής στις νέες εφαρμογές. Για τον σκοπό αυτό,
θα δημιουργήσουμε ένα βραβείο για εφαρμογές υγείας
σε κινητές συσκευές (mHealth), που υποστηρίζουν την
προστασία της ιδιωτικότητας, και θα παρουσιάσουμε
την πρωτοβουλία αυτή μέσο στο 2017.
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ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ
Δωρεάν εκδόσεις:
• ένα αντίτυπο:
από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)·
• περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες:
από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://ec.europa.eu/represent_el.htm),
από τα γραφεία εκπροσώπησης στις εκτός ΕΕ χώρες
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm),
επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct
(http://europa.eu/europedirect/index_el.htm) ή
καλώντας τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός από όλη την
Ένωση) (*).
(*) Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που
πραγματοποιούνται μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να
χρεώνονται).

Εκδόσεις επί πληρωμή:
• από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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@EU_EDPS
EDPS
European Data Protection Supervisor
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