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Απέχουμε πλέον μόλις μερικούς μήνες από μια ιστορική στιγμή για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ. Ο νέος
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018,
σηματοδοτώντας την είσοδο της προστασίας των δεδομένων στην ψηφιακή εποχή.
Ο ΓΚΠΔ αποτελεί αξιοσημείωτο επίτευγμα για την ΕΕ, τους νομοθέτες της και τους ενδιαφερόμενους φορείς, όμως
η ΕΕ έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά της μέχρι να διασφαλίσει τη μετάβαση της προστασίας των δεδομένων στην
ψηφιακή εποχή.
Το 2017 ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία η πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού ανέφερε ότι είχε πρόσβαση
στο διαδίκτυο. Οι έξι εταιρείες με τη μεγαλύτερη αξία στον κόσμο είναι τεχνολογικοί κολοσσοί οι οποίοι με τα τεράστια
μερίδια αγοράς και τον όγκο πληροφοριών που κατέχουν είναι σε θέση να διεισδύσουν στις πιο ιδιωτικές πτυχές της
προσωπικής μας ζωής.
Παράλληλα, ως αντίδραση στη συνεχή παρακολούθηση των κινήσεών μας στο διαδίκτυο, έχει αυξηθεί εμφανώς
η χρήση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN), τεχνικών κρυπτογράφησης και προγραμμάτων φραγής διαφημίσεων,
καθώς και η αντιπαράθεση όσον αφορά τη στόχευση μικρών και συγκεκριμένων ομάδων κοινού με σκοπό τη
χειραγώγησή τους μέσω ψευδών ειδήσεων.
Υπό αυτό το πρίσμα, είναι σημαντικότερο από κάθε άλλη φορά να αναπτύξει η ΕΕ κατάλληλη νομοθεσία για την
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ώστε να συμπληρωθεί ο ΓΚΠΔ και να θωρακιστεί
η ασφάλεια και το απόρρητο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των προσώπων.
Αυτό όμως δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από την κυριαρχία των μονοπωλίων στις
ψηφιακές αγορές, η οποία εδράζεται στη διαρκή χρήση τεχνικών κρυφής παρακολούθησης. Εν μέρει η λύση βρίσκεται
στη στενότερη συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, όμως είναι εξίσου απαραίτητο να ενσωματωθεί σε αυτή με
ουσιαστικό τρόπο η πολιτισμική ευαισθησία στην ηθική διάσταση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Δεδομένης της ολοένα αυξανόμενης παρακολούθησης των φυσικών προσώπων με ποικίλες μεθόδους, έχει αρχίσει
να γίνεται λόγος για την ανάπτυξη μιας ψηφιακής δεοντολογίας, και ο ΕΕΠΔ σκοπεύει να διαδραματίσει
πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα αυτόν. Ευελπιστούμε ότι το διεθνές συνέδριο το οποίο θα διοργανώσουμε τον
Οκτώβριο του 2018 θα αποτελέσει το έναυσμα γι’ αυτόν τον τόσο αναγκαίο διάλογο σχετικά με το συγκεκριμένο
ζήτημα σε παγκόσμιο και διεπιστημονικό επίπεδο, και ότι θα προετοιμάσει τις ανεξάρτητες αρχές προστασίας
δεδομένων (ΑΠΔ) για τον ρόλο τους ως αξιόπιστων καθοδηγητών της υπεύθυνης ανάπτυξης και εφαρμογής της
τεχνητής νοημοσύνης.
Οι προβληματισμοί που εκφράστηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με την ψηφιακή δεοντολογία πρέπει επίσης
να αξιοποιηθούν στις εν εξελίξει συζητήσεις, οι οποίες αφορούν την αξία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
την έννοια της πληρωμής μέσω της παροχής πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, εν είδει ανταλλάγματος, όπως
αναφέρεται στην πρόταση οδηγίας για το ψηφιακό περιεχόμενο. Κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου, συνεισφέραμε
στη συζήτηση σχετικά με τη συγκεκριμένη πρόταση εκδίδοντας γνωμοδότηση τον Μάρτιο του 2017, και ευελπιστούμε
ότι θα παραμείνουμε αξιόπιστοι εταίροι με επιρροή σε παρόμοια ζητήματα κατά τα προσεχή έτη.
Για να διατηρήσει η ΕΕ την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητά της και τον ηγετικό της ρόλο στον τομέα της
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι επίσης πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί και να εφαρμοστεί το
συντομότερο δυνατόν η αναθεωρημένη έκδοση της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων στα
θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ.
Ο ΕΕΠΔ σκοπεύει να ασκήσει τις εξουσίες που θα του χορηγηθούν στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού με
αποτελεσματικό και υπεύθυνο τρόπο, προσπαθώντας να διασφαλίσει ότι τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ
θα αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους υπόλοιπους στην ΕΕ. Έχουμε καταβάλει πολλές προσπάθειες
για την προετοιμασία των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων όσον αφορά τους νέους κανόνες, ενημερώνοντάς τα σχετικά
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με τις νέες αρχές, όπως είναι η λογοδοσία στο ανώτατο επίπεδο, και μεριμνώντας για την κατάρτιση του προσωπικού
ώστε να πραγματοποιήσει τη μετάβαση από τη διενέργεια προκαταρκτικών ελέγχων για δραστηριότητες επεξεργασίας
στη διενέργεια εκτιμήσεων επιπτώσεων για την προστασία των δεδομένων.
Παράλληλα, η ΕΕ ωριμάζει σταδιακά ως υπεύθυνος συντονιστής της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων ανά την Ευρώπη. Η νομική βάση της Europol ανανεώθηκε στη μετά τη Συνθήκη
της Λισαβόνας εποχή για να συμπεριλάβει μια σειρά απαιτήσεων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα δομημένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος.
Όσον αφορά τις νέες μας αρμοδιότητες σε σχέση με τη Europol, αντεπεξήλθαμε άμεσα και δεσμευόμαστε να
διασφαλίσουμε ότι ο οργανισμός αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, επιτυγχάνοντας την κατάλληλη ισορροπία
μεταξύ ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής κατά την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται
με την επιβολή του νόμου.
Καθώς οδεύουμε πλέον ταχύτατα προς την 25η Μαΐου 2018, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την
έναρξη της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ). Με γραμματειακή υποστήριξη
υψηλής ποιότητας, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα αναλάβει τις αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί επί του
παρόντος η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 (WP29), καθώς και την εκτέλεση άλλων καθηκόντων με σκοπό να
διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ σε ολόκληρη την ΕΕ. Ενόψει της έλευσης μιας νέας εποχής για τις
πρακτικές προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, ο ΕΕΠΔ θα συνεχίσει τις προσπάθειές του με στόχο να
διατηρήσει τον ηγετικό και υποδειγματικό του ρόλο στον παγκόσμιο διάλογο σχετικά με την προστασία των δεδομένων
και την ιδιωτική ζωή στην ψηφιακή εποχή.

Giovanni Buttarelli
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων
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@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
Στη στρατηγική του ΕΕΠΔ για την περίοδο 2015-2019
περιγράφεται 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. Η στρατηγική θέτει απαιτητικούς
και φιλόδοξους στόχους για την τρέχουσα εντολή,
αποσκοπώντας στην καθιέρωση μιας διεθνούς
προσέγγισης για την προστασία των δεδομένων, ειδικά
προσαρμοσμένης στην ψηφιακή εποχή.
Το 2017 είχαμε εκτελέσει κατά το ήμισυ την τρέχουσα
εντολή. Παρότι από την ενδιάμεση αξιολόγησή μας για
τη στρατηγική του ΕΕΠΔ (βλέπε σελίδα 15)
καταδεικνύεται ότι έχουμε σημειώσει σημαντική
πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων μας,
απομένει ακόμη πολλή δουλειά μέχρι να διασφαλίσουμε
ότι το όραμά μας θα γίνει πραγματικότητα.

Μετάβαση της προστασίας δεδομένων
στην ψηφιακή εποχή
Η τεχ νολογία εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς,
αλλάζοντας τη ζωή μας με τρόπους που δεν θα
μπορούσαμε ποτέ να είχαμε προβλέψει. Μολονότι τα
ο φ έ λ η τ ης τ ε χ νολογ ι κ ής κα ι νοτ ο μ ί ας ε ί να ι
αδιαμφισβήτητα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να
λάβουμε υπόψη, καθώς και να αντιμετωπίσουμε, τον
αντίκτυπο της τεχνολογικής επανάστασης στα
δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των
δεδομένων. Η προστασία των δεδομένων πρέπει να
εισέλθει στην ψηφιακή εποχή.
Το ψηφιακό περιβάλλον καθορίζει τον τρόπο με τον
οποίο ζούμε, όσον αφορά την επικοινωνία αλλά και τη

λειτουργία των επιχειρήσεων και τον τρόπο που
ερμηνεύουν οι κυβερνήσεις το καθήκον τους να
υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να προστατεύουν
τους πολίτες. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πολλές
νέες τεχνολογίες βασίζονται στην εκτεταμένη συλλογή
και χρήση τεράστιου όγκου δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, και ενώ η τεχνολογική καινοτομία
εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, οι αντιδράσεις σε
θεσμικό επίπεδο είναι αργές.
Μέλημά μας ως αρχής προστασίας δεδομένων είναι να
παρουσιάσουμε δημιουργικές ιδέες και καινοτόμες
λύσεις οι οποίες θα παρέχουν στην κοινωνία τη
δυνατότητα να επωφεληθεί από τις νέες τεχνολογίες
διαφυλάσσοντας παράλληλα τα ατομικά δικαιώματα
των πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι οι υφιστάμενες αρχές
πρέπει να καταστούν αποτελεσματικότερες στην
πράξη και να ενσωματωθούν σε νέες αρχές, ειδικά
προσαρμοσμένες στην ψηφιακή εποχή και στην
οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα.
Δεδομένης της ολοένα μεγαλύτερης σημασίας που
αποδίδει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σε τεχνικά μέτρα και λύσεις, όπως
η προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό
και εξ ορισμού, και ενόψει της επικείμενης εφαρμογής
παρόμοιων αρχών στα θεσμικά όργανα και στους
οργανισμούς της ΕΕ, η ανάγκη να διευρύνουν οι αρχές
προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ), μεταξύ των οποίων και
ο ΕΕΠΔ, τις γνώσεις και την εμπειρογνωσία τους στον
τεχνολογικό τομέα είναι μεγαλύτερη από ποτέ άλλοτε.
Η σχετική εμπειρογνωσία δεν είναι απαραίτητη μόνο
για τις ΑΠΔ· οποιοσδήποτε καλείται να λάβει
αποφάσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να κατανοεί σε βάθος
τις δυνατότητες και τους κινδύνους που σχετίζονται με
την τεχνολογική εξέλιξη.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το δίκτυο
εφαρμογών προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο
διαδίκτυο (IPEN), το οποίο δημιουργήθηκε από τον
ΕΕΠΔ το 2014. Οι αρχές της προστασίας των
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού
αναμένεται να καταστούν νομικές υποχρεώσεις στο
πλαίσιο του νέου ΓΚΠΔ. Ενόψει της εξέλιξης αυτής,
στόχος του IPEN είναι να καλύψει το κενό μεταξύ της
νομικής προσέγγισης της προστασίας των δεδομένων
και της προσέγγισής της από τη σκοπιά της ΤΠ και να
υπο σ τηρίξει την α νά π τυξη του κ λάδ ου των
εφαρμογών προστασίας της ιδιωτικής ζωής.
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Το 2017 το δίκτυο διοργάνωσε μια ημερίδα στη Βιέννη
με στόχο την ανάδειξη των αξιών που θα μπορούσαν
να χρησιμεύσουν στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.
Επιπλέον, δεδομένου του αυξανόμενου ενδιαφέροντος
που εκδηλώνεται εκτός Ευρώπης για τις εφαρμογές
προστασίας της ιδιωτικής ζωής, το IPEN συνεργάστηκε
επίσης με το Future of Privacy Forum (Φόρουμ για το
Μέλλον της Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής – FPF), το
Καθολικό Πα νε πι σ τήμι ο της Leuven και το
Πανεπιστήμιο Carnegie-Mellon για τη διοργάνωση
μιας διατλαντικής ημερίδας. Η ημερίδα επικεντρώθηκε
στις ανάγκες έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών
προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ιδίως όσον αφορά την
προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και
εξ ορισμού.
Πέραν του έργου που επιτελούμε με το IPEN,
καταβάλλουμε επίσης εντατικές προσπάθειες για να
διευρύνουμε τις γνώσεις και την εμπειρογνωσία μας
στο πεδίο των νέων τεχνολογιών. Οι γνώσεις αυτές
έχουν ζωτική σημασία αν θέλουμε να διασφαλιστεί ότι
η κοινότητα της προστασίας δεδομένων είναι σε θέση
να αντεπεξέλθει στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις και
εξελίξεις, και να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις τους
στην προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής
ζωής.
Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη παρακολούθηση των
εξελίξεων στα πεδία της τεχνητής νοημοσύνης και της
ρομποτικής, εξετάσαμε επίσης τις επιπτώσεις που
έχουν στην προστασία της ιδιωτικής ζωής τα
συνδεδεμένα στο διαδίκτυο γυαλιά και τα συνεργατικά
και ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS), καθώς και
τη διατάραξη που θα μπορούσε να φέρει η εφαρμογή
της τε χ ν ητής νο ημο σύ ν ης κα ι τε χ νολογ ι ών
κατανεμημένου καθολικού, όπως της αλυσίδας
συστοιχιών (blockchain), στις εξελίξεις στον κλάδο της
χρηματοοικονομικής τεχ νολογίας («FinTech»).
Ευελπιστούμε ότι θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα
των ερευνών μας εντός του 2018.
Η προστασία των δεδομένων δεν είναι εφικτή σε
συνθήκες απομόνωσης. Είναι, επομένως, σημαντικό
να αναζητούμε λύσεις για τις προκλήσεις της ψηφιακής
εποχής σε συνεργασία με άλλους. Ένα παράδειγμα
αυτής της συνεργασίας το οποίο αξίζει να αναφέρουμε
είναι το IPEN, όπως και το ψηφιακό γραφείο
εκκαθάρισης, μια πρωτοβουλία του ΕΕΠΔ που
ξεκίνησε το 2016 με σκοπό να διευκολύνει τη
συνεργασία στους τομείς της προστασίας των
καταναλωτών και των δεδομένων. Στόχος μας είναι να
συνεργαστούμε με τις ρυθμιστικές αρχές προκειμένου
να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που σχετίζονται με τη
συγκέντρωση πληροφοριακής ισχύος και ισχύος στις
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αγορές. Το ψηφιακό γραφείο εκκαθάρισης, το οποίο
πραγματοποίησε τις δύο πρώτες συνεδριάσεις του το
2017, παρέχει ένα βήμα διαλόγου σχετικά με την
αντιμετώπιση της ψηφιακής πρόκλησης κατά τρόπο
που να διασφαλίζει ότι τα άτομα θα διατηρούν τον
έλεγχο των προσωπικών πληροφοριών που τα
αφορούν.

@EU_EDPS
.@Buttarelli_G #DigitalClearingHouse
to bring together independent
authorities to discuss & promote
interests of individuals online
#EDPD17

Το 2017 λάβαμε το πρώτο επίσημο αίτημα του
Συμβουλίου για έκδοση γνωμοδότησης, γεγονός που
αποτελεί πρωτοφανή διαδικαστική εξέλιξη. Το αίτημα
αφορούσε πρόταση της Επιτροπής για την επέκταση
της προστασίας των καταναλωτών στο ψηφιακό
περιεχόμενο που τους παρέχεται, και κυρίως την
προβληματική έν νοια της παροχής ψηφιακού
περιεχομένου με αντάλλαγμα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα. Στη γνωμοδότησή μας προειδοποιήσαμε
σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχει κάθε νέα διάταξη
η οποία εισάγει την αντίληψη ότι οι άνθρωποι μπορούν
να πληρώνουν με τα δεδομένα τους όπως ακριβώς
πληρώνουν και με χρήματα. Θεμελιώδη δικαιώματα
όπως το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων
πρ ο σ ω π ι κο ύ χα ρ α κ τ ή ρ α δ ε ν μ π ο ρ ο ύ ν ν α
υποβιβάζονται σε απλά συμφέροντα του καταναλωτή,
και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν
να εξομοιωθούν με ένα κοινό εμπόρευμα.

Δημιουργία παγκόσμιων συμπράξεων
Η τεχνολογική πρόοδος έχει φέρει επανάσταση στον
τρόπο με τον οποίο μοιραζόμαστε δεδομένα. Πλην
όμως, παρά τον τεράστιο όγκο δεδομένων που
διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα σε παγκόσμια
κλίμακα, οι νόμοι που διέπουν την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεσπίζονται σε
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Παρότι η διεθνής
διάσταση της προστασίας των δεδομένων βρίσκεται
πράγματι στο επίκεντρο των συζητήσεων της
κοινότητας προστασίας των δεδομένων επί σειρά
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ετών, το πρόβλημα αναδείχθηκε με τον πλέον εύγλωττο
τρόπο το 2013, όταν αποκαλύφθηκαν στοιχεία που
αποδείκνυαν την ύπαρξη προγραμμάτων μαζικής
π α ρ α κο λ ο ύ θ η σ η ς δ ε δ ο μ έ ν ω ν π ρ ο σ ω π ι κο ύ
χαρακτήρα.
Στη στρατηγική του ΕΕΠΔ υπογραμμίζεται πόσο
σημαντικό είναι να περάσουμε από τη θεωρία στην
πράξη. Πρέπει να αναπτύξουμε ένα παγκόσμιο,
ψηφιακό πρότυπο 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. Επιπλέον,
η Ευρώπη θα πρέπει να ηγηθεί αυτής της
προσπάθειας, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση
σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών
δικαιωμάτων.
Το 2017 σημειώσαμε σημαντική πρόοδο σε αυτό τον
τομέα. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το έργο μας στον
τομέα της ενσωμάτωσης μιας ηθικής διάστασης στην
προστασία των δεδομένων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του
2017 η συμβουλευτική ομάδα δεοντολογίας (ΣΟΔ),
η οποία συστάθηκε στις αρχές του 2016, επιτάχυνε
τους ρυθμούς των εργασιών της συνεισφέροντας στον
ευρύτερο διεθνή διάλογο που προωθεί ο ΕΕΠΔ με
θέμα το ψηφιακό περιβάλλον και τις ηθικές του
επιπτώσεις. Οι προσπάθειές μας θα κορυφωθούν το
2018 με τη διοργάνωση της Διεθνούς Διάσκεψης των
Επιτρόπων για την Προστασία των Δεδομένων και την
Ιδιωτική Ζωή (ICDPPC), η οποία θα διεξαχθεί στις
Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 2018. Ως συνδιοργανωτές
της διάσκεψης, επιλέξαμε να τεθεί στο επίκεντρο της
δ ημ ό σ ι ας σ υ νό δ ο υ το θέμ α τ ης ψηφ ι α κ ής
δεοντολογίας, ευελπιστώντας ότι θα διευκολύνουμε τη
διεξαγωγή ανοιχτού διαλόγου μεταξύ του κοινού και
εμπειρογνωμόνων από ευρύ φάσμα επιστημονικών
πεδίων.

@EU_EDPS
.@Buttarelli_G keynote speech at
#EDPS #DataDrivenLife workshop.
#DigitalEthics is essential & one of
#EDPS priorities for this mandate
Ωστόσο, οι προσπάθειές μας για την ανάπτυξη
παγκόσμιων προτύπων για την προστασία των
δεδομένων δεν σ ταματούν σ τη δεον τολογία.

Διατηρούμε την πεποίθηση ότι η ΕΕ πρέπει να
διαπραγματεύεται διεθνείς συμφωνίες με γνώμονα την
ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών της,
διασφα λίζον τας ότι οι συμφωνίες αυτές δεν
υποβαθμίζουν το επίπεδο προστασίας δεδομένων που
κατοχυρώνεται στην ενωσιακή νομοθεσία. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των εμπορικών
συμφωνιών. Κατά κανόνα, οι ροές δεδομένων δεν
θεωρούνται εμπορικό ζήτημα. Με αφορμή ωστόσο τις
πρ ό σφ α τες εκ κ λήσεις γι α την ε νσωμά τω ση
νομοθετικών διατάξεων για τις ροές δεδομένων στις
εμπορικές συμφωνίες, ο ΕΕΠΔ Giovanni Buttarelli
τοποθετήθηκε επί του θέματος σε ανάρτηση στο
ιστολόγιό του τον Δεκέμβριο του 2017. Σε αυτήν
επανέλαβε την πάγια θέση του ΕΕΠΔ ότι η προστασία
των δεδομένων δεν αποτελεί φραγμό στη διεθνή
συνεργασία και ότι οι ροές δεδομένων θα πρέπει να
παραμείνουν, εντελώς και ρητώς, εκτός του πεδίου
εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ.
Συμμετείχαμε επίσης στην πρώτη κοινή επανεξέταση
της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ,
η οποία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017.
Σκοπός της επανεξέτασης ήταν να αξιολογηθεί
η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, δηλαδή το
πλαίσιο που διευκολύνει τη διαβίβαση δεδομένων από
την ΕΕ στις ΗΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θίγει τα
θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων. Δεδομένου ότι
το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό, δεσμευτήκαμε
μαζί με τους συναδέλφους μας από την ομάδα
εργασίας του άρθρου 29 (WP29) να δώσουμε συνέχεια
στο θέμα το 2018, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα,
σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες
μας.
Η ενιαία εκπροσώπηση της ΕΕ στη διεθνή σκηνή
αναμένεται να αυξήσει την επιρροή και την αξιοπιστία
της ευρωπαϊκής προσέγγισης στην προστασία των
δεδομένων. Για τον λόγο αυτόν είναι σημαντικό να
συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας με τους
συναδέλφους μας στις εθνικές ΑΠΔ σε ολόκληρη την
ΕΕ, στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για να
διασφαλιστεί αποτελεσματική και συντονισμένη
εποπτεία, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι κυριότερες
προκλήσεις για την προστασία δεδομένων, αλλά και
ως μέρος της κοινής μας προετοιμασίας για το νέο
νομικό πλαίσιο.

Ένα νέο κεφάλαιο για την προστασία των
δεδομένων
Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων
αποτελούν επί σειρά ετών σημείο αναφοράς για
πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Για να
διατηρηθεί ωστόσο αυτή η προνομιακή θέση,
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απαιτείται μεταρρύθμιση των κανόνων ώστε να
διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς προστασίας στην
ψηφιακή εποχή. Παρότι οι μεταρρυθμίσεις δεν θα
πρέπει να επιβραδύνουν την καινοτομία, θα πρέπει να
διασφαλίζουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την
α π α ι τ ο ύ μ ε ν η πρ ο ά σ π ι σ η τ ων θ ε μ ε λ ι ω δ ών
δ ικαι ωμά των των πολ ιτών της ΕΕ και την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ψηφιακή
κοινωνία, η οποία έχει πληγεί μετά τις αποκαλύψεις
περί κρυφής και δυσανάλογης παρακολούθησης.
Στις 4 Μαΐου 2016 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. Παρότι το
γεγονός σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα προόδου
ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων, απομένουν
ακόμη πολλά να γίνουν μέχρι την ολοκλήρωση του
νέου πλαισίου της ΕΕ για την προστασία δεδομένων.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής του ΕΕΠΔ αναλάβαμε τη
δέσμευση να συμμετάσχουμε ως ενεργός συνομιλητής
στις συζητήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη
δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της προστασίας
των δεδομένων. Επιτελέσαμε αυτό τον ρόλο κατά τη
διάρκεια των συζητήσεων σχετικά με τον ΓΚΠΔ, ενώ
παρόμοια είναι η προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει
στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την
αναθεώρηση του κανονισμού 45/2001, ο οποίος
καθορίζει τους κανόνες για την προστασία των
δεδ ομέ νων σ τα θεσμικά όργα να και σ τους
οργανισμούς της ΕΕ, και για τη μεταρρύθμιση του
κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες.
Το 2017 εκδώσαμε γνωμοδοτήσεις και για τις δύο
προτάσεις κανονισμού, τονίζοντας την ανάγκη να
διασφαλιστεί η συνεκτικότητα με τον ΓΚΠΔ. Οι
συνομιλίες σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού
45/2001 έφτασαν στο στάδιο του τριμερούς διαλόγου
τον Νοέμβριο του 2017. Ο ΕΕΠΔ συνεχίζει να
απευθύνει εκκλήσεις για την επίτευξη συμφωνίας το
συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα και με τη δέσμευση
που ανέλαβαν οι νομοθέτες να διασφαλίσουν ότι οι εν
λόγω κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή την ίδια
ημερομηνία με τον ΓΚΠΔ. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ θα αποτελούν παράδειγμα προς
μίμηση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των νέων κανόνων
για την προστασία των δεδομένων.
Καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες για την
προετοιμασία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ενόψει
της εφαρμογής των νέων κανόνων. Οι προσπάθειες
αυτές επικεντρώνονται στην εξοικείωση των θεσμικών
οργάνων με την αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την
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οποία δεν αρκεί απλώς να συμμορφώνονται με τους
νέους κανόνες, αλλά πρέπει και να αποδεικνύουν τη
συμμόρφωση αυτή. Συνεργαζόμαστε στενά με τους
υπευθύνους προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) στα
θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να τους
βοηθήσουμε να προετοιμαστούν, ενώ έχουμε
προσεγγίσει και διοικητικά στελέχη και άλλα μέλη του
προσωπικού της ΕΕ που επηρεάζονται από τη νέα
νομοθεσία.
Στη γνωμοδότησή μας για την ιδιωτική ζωή και τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες ζητήσαμε πιο έξυπνους, πιο
σαφείς και πιο ισχυρούς κανόνες, εκθέτοντας
παράλληλα τους βασικούς προβληματισμούς μας.
Παρότι η πρόοδος όσον αφορά τη συγκεκριμένη
νομοθετική πράξη είναι αργή, διαπιστώσαμε με
ικα νοποίηση ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με την ιδιωτική ζωή και τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η οποία θα χρησιμοποιηθεί
στις τριμερείς διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και
το Συμβούλιο, βασίστηκε στις συστάσεις μας. Το 2018
θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις
σχετικά με τον κανονισμό για την ιδιωτική ζωή και τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ευελπιστώντας ότι θα
επιτευχθεί συμφωνία το συντομότερο δυνατόν.

@EU_EDPS
#EDPS calls for strong and smart
new rules to protect #confidentiality
of communications #ePrivacy
https://t.co/rwbDhql4yn

Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων μας το 2017
επικεντρώθηκαν στις προετοιμασίες για τον ΓΚΠΔ. Στο
πλαίσιο αυτό, συνεργαστήκαμε στενά με τους
συναδέλφους μας από την ομάδα εργασίας του άρθρου
29 τόσο για την κατάρτιση ενός κατευθυντήριου
σχεδίου σχετικά με τις βασικές διατάξεις του ΓΚΠΔ, όσο
και για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), στο οποίο θα παρέχει
γραμματειακή υποστήριξη ο ΕΕΠΔ. Το ΕΣΠΔ θα
αναλάβει τις αρμοδιότητες της ομάδας εργασίας του
άρθρου 29, καθώς και άλλα καθήκοντα με σκοπό τη
διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ σε
ολόκληρη την ΕΕ. Το 2017 σημειώσαμε σημαντική
πρόοδο στις προετοιμασίες μας για την ανάληψη της
νέας αυτής αρμοδιότητας, επιλέγοντας λογότυπο,
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σχεδιάζοντας έναν δικτυακό τόπο και δημιουργώντας
έναν ειδικό τομέα για το ΕΣΠΔ στους κόλπους του
ΕΕΠΔ. Μετά τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση
των αναγκών γραμματειακής υποστήριξης του ΕΣΠΔ
και των εθνικών ΑΠΔ ενόψει της εφαρμογής των νέων
διαδικασιών συνεργασίας και εναρμόνισης και με βάση
την ανάλυση των τεχνολογικών επιλογών, το 2017
λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με την τεχ νική
πλατφόρμα και ξεκίνησε το έργο υλοποίησης. Οι
προετοιμασίες θα συνεχιστούν το πρώτο εξάμηνο του
επόμενου έτους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το
ΕΣΠΔ θα ξεκινήσει τη λειτουργία του έως τον Μάιο του
2018.
Πέραν της προετοιμασίας για τη νέα νομοθεσία, στη
στρατηγική του ΕΕΠΔ περιλαμβάνεται το καθήκον να
διευκολύνουμε την υπεύθυνη και τεκμηριωμένη χάραξη
πολιτικής. Το 2017 σημειώσαμε τις καλύτερες
επιδόσεις σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα έτη της
τρέχουσας εντολής. Εκτός του ότι αυξήθηκε ο αριθμός
των γνωμοδοτήσεων που εκδώσαμε σχετικά με
προτάσεις της ΕΕ που έχουν επιπτώσεις στους τομείς
της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής
ζωής, παρείχαμε επίσης πρακτική καθοδήγηση στους
υ π ευ θύ νο υς χά ρ αξ ης πολ ι τ ι κ ής, μέ σω τ ης
δημοσίευσης ενός πρακτικού εργαλείου για την
εκτίμηση της αναγκαιότητας. Επιπλέον, δύο από τις
γνωμοδοτήσεις που εκδώσαμε εκπονήθηκαν κατόπιν
απευθείας αιτήματος του Συμβουλίου, κάτι που δεν
είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν. Οι εξελίξεις αυτές είναι
ενδεικτικές της ποιότητας και της σημασίας των
συμβουλών που παρέχουμε στα θεσμικά όργανα της
ΕΕ, και ειδικότερα της βελτίωσης της συνεργασίας μας
με το Συμβούλιο.

@EU_EDPS
#EDPS publishes necessity toolkit
as part of commitment to facilitating
responsible & informed policymaking
http://europa.eu/!Yu63VB

Παράλληλα, στο πλαίσιο του εποπτικού μας ρόλου,
αναλάβαμε το 2017 μια νέα αρμοδιότητα: την εποπτεία
της Europol. Μία από τις βασικές προκλήσεις του νέου
αυτού ρόλου είναι η διασφάλιση ότι η Europol θα είναι
σε θέση να διατηρεί την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ
της ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής

κατά την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς
επιβολής του νόμου. Η προσπάθειά μας να συνάψουμε
σχέσεις αποτελεσματικής συνεργασίας με τους
συναδέλφους μας στη Europol είχε ως αποτέλεσμα
στα τέλη του 2017 την πραγματοποίηση μιας
εποικοδομητικής επιθεώρησης της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Europol.
Προσβλέπουμε στην περαιτέρω αξιοποίηση αυτής της
συνεργασίας το 2018, ευελπιστώντας ότι η Europol θα
αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους
οργανισμούς μέσω της προώθησης μιας ώριμης
προσέγγισης της ασφάλειας και της προστασίας της
ιδιωτικής ζωής.

@EU_EDPS
#EDPS & JSB handover ceremony
set new era in #DataProtection
#supervision of @Europol! #EDPS
to work as supervisor & advisor

Διοίκηση του γραφείου
Πολύ σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων μας
διαδραματίζει η προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε ότι
οι πολιτικές που εφαρμόζουμε στην εσωτερική μας
διοίκηση και στην προστασία δεδομένων είναι
επαρκείς και αποτελεσματικές. Αυτή η διασφάλιση
είναι ακόμα πιο απαραίτητη εάν λάβουμε υπόψη τη
διοικητική υποστήριξη που θα παρέχουμε στο νέο
ΕΣΠΔ.
Το 2 017 σ υ ν ε χ ί σ α μ ε τ ι ς πρ ο σ π ά θ ε ι ες ν α
εξασφαλίσουμε για το ΕΣΠΔ τους ανθρώπινους και
οικονομικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την
άσκηση των καθηκόντων του. Για τον σκοπό αυτόν
δημιουργήσαμε τον τομέα ΕΣΠΔ και καταρτίσαμε ένα
φιλόδοξο σχέδιο προσλήψεων για το πρώτο εξάμηνο
του 2018. Επίσης, εφαρμόσαμε την πολιτική για την
προστασία δεδομένων στην πράξη, θέτοντας σε
λειτουργία το εργαλείο λογοδοσίας του ΕΕΠΔ για την
προστασία δεδομένων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι και
εμείς θα είμαστε προετοιμασμένοι για τον νέο
κανονισμό και να μπορούμε να αποτελέσουμε
παράδειγμα προς μίμηση.
Επιπλέον, εγκαινιάσαμε νέα εργαλεία και πολιτικές,
όπως το εργαλείο προγραμματισμού ανθρώπινων
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πόρων και τις πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών και
την πολυμορφία, με στόχο να διασφαλίσουμε τη
δια τήρηση ενός α ποδοτικού και ευχάρισ του
εργασιακού περιβάλλοντος εντός του ΕΕΠΔ.

Επικοινωνώντας το μήνυμά μας

στόχους και το σχέδιο δράσης που καθορίζονται στη
στρατηγική για την περίοδο 2015-2019, μας βοηθούν
να παρ α κολουθ ούμε τα α ποτε λέσμα τα των
δραστηριοτήτων μας και να τις προσαρμόζουμε, εάν
είναι απαραίτητο, ώστε να αυξηθεί ο αντίκτυπος του
έργου μας και η αποδοτικότητα ως προς τη χρήση των
πόρων μας.

Καθώς ο ρόλος και οι αρμοδιότητές μας διευρύνονται
συνεχώς, είναι περισσότερο σημαντικό από ποτέ να
μπορέσουμε να κάνουμε ευρύτερα γνωστό το έργο
μας με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματι
κότητα και διαφάνεια.

Στον πίνακα των ΒΔΕ που παρατίθεται κατωτέρω
περιλαμβάνεται μια σύντομη περιγραφή για κάθε ΒΔΕ,
καθώς και τα αποτελέσματα την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα
αυτά κρίνονται με βάση τους αρχικούς στόχους.

Ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό θέσαμε σε λειτουργία έναν
νέο δικτυακό τόπο τον Μάρτιο του 2017, ενώ σύντομα
ακολούθησε και το ανανεωμένο ενημερωτικό δελτίο
μας, με το οποίο ολοκληρώθηκε η προσπάθεια
αναδιαμόρφωσης και αναβάθμισης της εικόνας του
ΕΕΠΔ στη νέα εποχή. Επί του παρόντος βρίσκεται σε
εξέλιξη η δημιουργία νέων δικτυακών τόπων για το
ΕΣΠΔ και για τη Διεθνή Διάσκεψη του 2018, οι οποίοι
αναμένεται να είναι έτοιμοι εντός του 2018.

Το 2017 οι περισσότεροι ΒΔΕ πέτυχαν ή υπερέβησαν
τους αντίστοιχους στόχους, γεγονός που υποδεικνύει
ότι η εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών στόχων
βρίσκεται στον σωστό δρόμο και ότι δεν απαιτούνται
διορθωτικά μέτρα.
Στη συνέχεια επεξηγούνται τα αποτελέσματα της
παρακολούθησης τριών ΒΔΕ:
•

Ο ΒΔΕ 4 αναλύει τον αντίκτυπο επιλεγμένων
γνωμοδοτήσεων του ΕΕΠΔ. Δεν ήταν δυνατή
η αξιολόγηση του συγκεκριμένου ΒΔΕ όπως είχε
προβλεφθεί λόγω καθυστερήσεων στη νομοθετική
διαδικασία, οι οποίες κατέστησαν αδύνατη την
εκτέλεση της προγραμματισμένης διαδικασίας σε
σχέση με τις δύο επιλεγμένες γνωμοδοτήσεις για το
2017 (οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο και
αναθεώρηση του κανονισμού 45/2001). Ο ΒΔΕ
επανεξετάζεται επί του παρόντος λόγω της μεγάλης
του εξάρτησης από παράγοντες που διαφεύγουν
του ελέγχου του ΕΕΠΔ, όπως οι εξελίξεις και οι
καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τη νομοθετική
διαδικασία.

•

Ο ΒΔΕ 7 είναι ένας σύνθετος δείκτης που αφορά τις
ε πισκέψεις σ τον δικ τυακό τόπο και τους
ακολούθους στο Twitter. Τα αποτελέσματα του
συγκεκριμένου δείκτη ήταν μεικτά: παρότι
ο αριθμός των ακολούθων στο Twitter υπερέβη
κατά πολύ τον στόχο, ο αριθμός επισκέψεων στον
δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ ήταν μικρότερος από τον
καθορισμένο στόχο. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στο
γεγονός ότι για τον υπολογισμό του αριθμού των
επισκέψεων το 2017 λήφθηκαν υπόψη μόνο οι
επισκέψεις μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου
δικτυακού τόπου του ΕΕΠΔ τον Μάρτιο του 2017.
Τα ιδιαιτέρως θετικά σχόλια που λάβαμε για τον νέο
δικτυακό τόπο και ο αρκετά υψηλός αριθμός
επισκεπτών μάς οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
παραμένει μία πολύτιμη διαδικτυακή πηγή για
όσους ενδιαφέρονται για το έργο μας και την
προστασία δεδομένων γενικότερα.

@EU_EDPS
New #EDPS website is now live at
http://www.edps.europa.eu Discover all new features & give us
your feedback! Video:
https://t.co/847R3LqVTY

Επιπλέον, συνεχίσαμε να διευρύνουμε το κοινό μας,
όχι μόνο με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
και με δραστηριότητες με τη συμμετοχή του Τύπου,
αλλά και με επιμορφωτικές επισκέψεις και εκδηλώσεις.
Με τις προθεσμίες για το ΕΣΠΔ και τη Διεθνή Διάσκεψη
του 2018 να γίνονται όλο και πιο πιεστικές, και καθώς
ο ρόλος και η διεθνής παρουσία του ΕΕΠΔ
επεκτείνονται διαρκώς, αναμένεται ότι το 2018 θα είναι
ακόμη μία απαιτητική χρονιά για εμάς.

Βασικοί δείκτες επιδόσεων 2017
Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ), οι οποίοι
δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τους στρατηγικούς
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•

Ο ΒΔΕ 8 σχετικά με την ικανοποίηση του
προσωπικού δεν αξιολογήθηκε το 2017 καθώς
συνδέεται με την έρευνα ανθρώπινου δυναμικού,

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

η οποία είναι διετής διαδικασία και αναμένεται να
διεξαχθεί ξανά το 2018.

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ
31.12.2017

ΣΤΌΧΟΣ 2017

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

9

9

ΒΔΕ 2

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

8

8

31

10

Στόχος 2 – Δημιουργία παγκόσμιων συμπράξεων
ΒΔΕ 3

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] στις οποίες ο ΕΕΠΔ είχε ουσιώδη γραπτή
συμβολή

Στόχος 3 – Ένα νέο κεφάλαιο για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ
ΒΔΕ 4

Ανάλυση του αντίκτυπου της συνεισφοράς των
γνωμοδοτήσεων του ΕΕΠΔ

Άνευ αντικειμένου για το
2017

ΒΔΕ 5

Επίπεδο ικανοποίησης του ΥΠΔ/του ΣΠΔ/των
ελεγκτών από τη συνεργασία με τον ΕΕΠΔ και την
καθοδήγηση, περιλαμβανομένης της ικανοποίησης
των υποκειμένων των δεδομένων ως προς την
κατάρτιση

92,3 %

60 %

ΒΔΕ 6

Ποσοστό ολοκλήρωσης των υποθέσεων στον
κατάλογο προτεραιοτήτων του ΕΕΠΔ (όπως
επικαιροποιείται τακτικά) με τη μορφή άτυπων
παρατηρήσεων και επίσημων γνωμοδοτήσεων

100 %

90 %

2015 ως έτος
αναφοράς (195 715
επισκέψεις στον
δικτυακό τόπο, 3 631
ακόλουθοι στο Twitter)
+ 10 %

Παράγοντες διευκόλυνσης – Επικοινωνία και διαχείριση πόρων
ΒΔΕ 7

Αριθμός επισκέψεων στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ

181 805

(σύνθετος
δείκτης)

Αριθμός ακολούθων στον λογαριασμό του ΕΕΠΔ στο
Twitter

9 407

ΒΔΕ 8

Επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού

Άνευ αντικειμένου για το
2017
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|| Β α σ ι κ ο ί

σ τόχο ι γ ι α το 2018

Για το 2018 επιλέχθηκαν 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 2018.

είναι να διασφαλίσουμε ότι και οι δύο κανονισμοί θα
εναρμονίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο με τις
αρχές του ΓΚΠΔ και ότι θα τεθούν σε εφαρμογή με την
ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση.

Προετοιμασία για το ΕΣΠΔ

Προετοιμασία ενόψει της εφαρμογής
του αναθεωρημένου κανονισμού για τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
Δεδομένων (ΓΚΠΔ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) πρόκειται να
αντικαταστήσει την ομάδα εργασίας του άρθρου 29
( WP29) τον Μάι ο του 2018. Επομέ νως, οι
προπαρασκευαστικές μας εργασίες θα συνεχιστούν
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι η γραμματεία του ΕΣΠΔ θα είναι
έτοιμη να αναλάβει καθήκοντα από την έναρξη
εφαρμογής του ΓΚΠΔ και ότι θα τεθούν σε εφαρμογή οι
κατάλληλες ρυθμίσεις για μια ομαλή μετάβαση. Στις
εργασίες αυτές θα περιλαμβάνονται η εξασφάλιση
επαρκών ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και
η καθιέρωση των κατάλληλων μεθόδων δουλειάς. Θα
συνεχίσουμε επίσης τις εργασίες μας πάνω στο
σύστημα επικοινωνίας ΤΠ και τον δικτυακό τόπο του
ΕΣΠΔ. Θα διατηρήσουμε τη στενή μας συνεργασία με
την ομάδα εργασίας του άρθρου 29, τόσο στο πλαίσιο
της προετοιμασίας μας για το ΕΣΠΔ όσο και κατά την
εκπόνηση κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή
του ΓΚΠΔ.

Ολοκλήρωση του πλαισίου της ΕΕ για την
προστασία των δεδομένων
Τον Ιανουάριο του 2017 η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση
νέου κανονισμού σχετικά με την προστασία δεδομένων
στα θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ,
ο οποίος θα αντικαταστήσει τους ισχύοντες κανόνες
που έχουν θεσπιστεί από τον κανονισμό 45/2001,
καθώς και πρόταση νέου κανονισμού για την ιδιωτική
ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Στα τέλη του
2017 ήταν ήδη σε εξέλιξη ο τριμερής διάλογος μεταξύ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του
Συμβουλίου με αντικείμενο την αναθεώρηση του
κανονισμού 45/2001, ενώ συνεχίζονταν στους κόλπους
του Συμβουλίου οι εργασίες για τον κανονισμό για την
ιδιωτική ζωή σε σχέση με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Το 2018 θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε ενεργά
τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις και να συνεισφέρουμε
στοχευμένα ανάλογα με την περίπτωση. Στόχος μας
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Ο αναθεωρημένος κανονισμός 45/2001 θα καθορίζει
τον εποπτικό ρόλο και τις εποπτικές εξουσίες του
ΕΕΠΔ και θα ορίζει τους κανόνες τους οποίους θα
πρέπει να επιβάλλουμε στα θεσμικά όργανα και στους
οργανισμούς της ΕΕ. Θα συνεχίσουμε, επομένως, να
διαθέτουμε σημαντικούς πόρους για τη διασφάλιση
της αποδοτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής των
κανόνων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται
η ανανέωση των εσωτερικών μας διαδικασιών ώστε να
ευθυγραμμισ τούν με τον νέο κα νονισμό και
η συνεργασία με τα θεσμικά όργανα και τους
οργανισμούς της ΕΕ, ώστε να τους βοηθήσουμε να
εφαρμόσουν τους νέους κανόνες. Στόχος μας είναι να
διασφαλίσουμε ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα
αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση σε ό,τι αφορά την
εφαρμογή της νέας δέσμης μέτρων της για την
προστασία δεδομένων.

Αποτελεσματική εποπτεία της Europol
Την 1η Μαΐου 2017 τέθηκε σε ισχύ ένα νέο πλαίσιο
προστασίας δεδομένων για τη Europol, βάσει του
οποίου ο ΕΕΠΔ ορίστηκε ως η νέα εποπτική αρχή του
εν λόγω οργανισμού. Ο νέος μας ρόλος περιλαμβάνει
εποπτικά καθήκοντα, όπως χειρισμό καταγγελιών,
διαβουλεύσεις, διαχείριση αιτημάτων για παροχή
πληροφοριών, διενέργεια ερευνών και διεξαγωγή
επιθεωρήσεων. Θα παρέχουμε επίσης γραμματειακή
υποστήριξη και θα συνεργαζόμαστε με τις εθνικές
ε ποπ τικές αρχές ως μέ λος του συμβουλίου
συνεργασίας. Το 2018 θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε
ένα πλαίσιο αποτελεσματικής εποπτείας, αξιοποιώντας
τις επιτυχίες και τα διδάγματα που αντλήσαμε από
το υς πρ ώτο υς ο κ τώ μήνες ε ποπ τε ί ας. Θ α
επικεντρωθούμε επίσης στη διασφάλιση υψηλού
επιπέδου προστασίας των προσώπων, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της λογοδοσίας. Μία από
τις βασικές προκλήσεις για μας είναι να διασφαλίσουμε
ότι η Europol θα διατηρεί την κατάλληλη ισορροπία
μεταξύ της ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικής

Βασικοί στόχοι για το 2018

ζωής κατά την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς
επιβολής του νόμου.

Πρακτική εφαρμογή της εμπειρογνωσίας
μας σε θέματα ΤΠ
Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την προσέγγισή
μας όσον αφορά τις επιθεωρήσεις εστιάζοντας στις
τεχνολογικές πτυχές, ιδίως σε εκείνες που σχετίζονται
με τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας της ΕΕ και με
τον τομέα της ασφάλειας και της επιβολής του νόμου,
όπως στην περίπτωση της Europol. Σκοπεύουμε
επίσης να χρησιμοποιούμε το εργαστήριο του ΕΕΠΔ
για τη διενέργεια εξ αποστάσεως επιθεωρήσεων των
δικτυακών τόπων και των κινητών εφαρμογών που
διαχειρίζονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Επιπλέον, θα
συνεχίσουμε να διευκολύνουμε τον διάλογο μεταξύ
εμπειρογνωμόνων από τους τομείς της τεχνολογίας και
του δικαίου όσον αφορά έννοιες και μεθόδους
πρακτικής εφαρμογής της προστασίας δεδομένων ήδη
από τον σ χεδιασμό και εξ ορισμού, και να
ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων
στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στους οργανισμούς που εποπτεύουμε.

Ολοκλήρωση της Ένωσης Ασφάλειας
Το 2018 αναμένεται να εκδώσουμε γνωμοδοτήσεις για
τρεις επικείμενες προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με
τα σύνορα της ΕΕ και την ασφάλεια. Μεταξύ αυτών
γ νωμοδοτήσεις για τη διαλειτουργικότητα των
σ υ σ τημ ά των πλ η ρ ο φ ορ ι ών της ΕΕ, γ ι α τη
διασυνοριακή πρόσβαση των αρχών επιβολής του
νόμου σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και για τη
διασυνοριακή πρόσβαση των αρχών επιβολής του
νόμου σε χρηματοοικονομικά δεδομένα και τη
δυνατότητα χρήσης τους. Θα παρακολουθούμε επίσης
στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη διατήρηση
δεδομένων επικοινωνίας.

Καθοδήγηση σχετικά με την τεχνολογία
και την προστασία δεδομένων
Το 2016 εκδώσαμε κατευθυντήριες οδηγίες για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
στις υπηρεσίες διαδικτύου και τις κινητές εφαρμογές.
Το 2018 θα εκδώσουμε κατευθυντήριες οδηγίες για τη
διακυβέρνηση και τη διαχείριση στον τομέα των
τεχ νολογιών πληροφοριών, καθώς και για το
υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κό ν έ φ ο ς. Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε τ η ν
εμπειρογνωσία μας στον τεχνολογικό τομέα για να
υποστηρίξουμε τον συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο
του ΕΕΠΔ, και σκοπεύουμε να ενισχύσουμε την

προβολή του έργου μας στον συγκεκριμένο τομέα,
αναθεωρώντας και παρέχοντας κατευθυντήριες
οδηγίες και συμβουλές πολιτικής σ χετικά με
εξειδικευμέ νες τεχ νολογίες ή μεθο δ ολογικές
προσεγγίσεις, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια.

Διευκόλυνση της εκτίμησης της
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας
Το 2017 δημοσιεύσαμε ένα πρακτικό εργαλείο για την
εκτίμηση της αναγκαιότητας, με σκοπό να χρησιμεύσει
στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής ως οδηγός για
την εφαρμογή της αρχής της αναγκαιότητας στο
πλαίσιο της προστασίας δεδομένων. Το 2018
σκοπεύουμε να συνεισφέρουμε με παρόμοιο τρόπο
στην εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο
δίκαιο της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, στο
πλαίσιο των προσπαθειών μας να διευκολύνουμε την
υπεύθυνη και τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής στα
θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Μετάβαση της προστασίας δεδομένων
στην ψηφιακή εποχή
Το άρθρο 25 του ΓΚΠΔ καθιστά υποχρεωτική την
προστασία δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ
ο ρ ι σ μ ο ύ. Σ κο π ε ύ ο υ μ ε ν α α υ ξ ή σ ο υ μ ε τ η ν
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη εφαρμογής
των αρχών αυτών εκδίδοντας γνωμοδότηση επί του
θέματος στις αρχές του 2018. Επιπλέον, θέλουμε να
ενθαρρύνουμε τους σχεδιαστές να ενσωματώσουν
τεχνολογίες ενίσχυσης της προστασίας της ιδιωτικής
ζωής (PET) σε νέες εφαρμογές, και για τον σκοπό αυτό
θα βραβεύσουμε εφαρμογές υγείας σε κινητές
συσκευές (mHealth) οι οποίες διευκολύνουν την
προστασία της ιδιωτικότητας.
Θα συνεργαστούμε επίσης με το δίκτυο εφαρμογών
προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο (IPEN)
για να αυξήσουμε την προβολή των εφαρμογών
προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Το έργο του IPEN έχει
ζω τ ι κ ή σ η μ α σ ί α γ ι α τ η δ ι α σ φ ά λ ι σ η τ η ς
αποτελεσματικής εφαρμογής της προστασίας των
δεδομένων ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού και εξ
ορισμού, καθώς φέρνει σε επικοινωνία ειδικούς σε
θέματα τεχνολογίας, δικαίου και προστασίας της
ιδιωτικής ζωής με σκοπό την προώθηση φιλικών προς
την προστασία της ιδιωτικής ζωής τεχνολογιών καθώς
και τεχνικών δημιουργίας εφαρμογών που σέβονται
την ιδιωτική ζωή. Το IPEN θα εντείνει το 2018 τις
προσπάθειές του για τη σύναψη σχέσεων συνεργασίας
αξιοποιώντας επιτυχημένες ημερίδες με εκπροσώπους
από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία και την
κοινωνία των πολιτών.
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Το IPEN θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις
τεχνολογικές εξελίξεις που είναι πιθανό να έχουν
αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων και της
ιδιωτικής ζωής, και θα διαδώσει τα πορίσματά του
μέσω της δημοσίευσης ερευνητικών εκθέσεων και
συστάσεων πολιτικής με στόχο την ενημέρωση των
ευρύτερων κοινοτήτων της προστασίας της ιδιωτικής
ζωής, των ΤΠ και της δημιουργίας εφαρμογών.

Προώθηση του ψηφιακού γραφείου
εκκαθάρισης
Το 2017 συστήσαμε το ψηφιακό γραφείο εκκαθάρισης.
Σκοπός του είναι να φέρει σε επαφή φορείς
αν ταγωνισμού, καταναλωτών και προστασίας
δεδομένων οι οποίοι να είναι διατεθειμένοι να
ανταλλάξουν πληροφορίες και να συζητήσουν
τρόπους για την εφαρμογή κανόνων που θα
υποστηρίζουν τα συμφέροντα των προσώπων στον
ψηφιακό κόσμο. Οι επόμενες συνεδριάσεις του
ψηφιακού γραφείου εκκαθάρισης έχουν
προγραμματιστεί για το 2018 και στο πλαίσιό τους θα
επιδιωχθεί η περαιτέρω πρόοδος του έργου που
ξεκίνησε το 2017, με την προοπτική να επεκταθεί και
στους τομείς των αθέμιτων διακρίσεων ως προς τις
τιμές και της ευθύνης των μεσαζόντων.

Μικροστόχευση για μη εμπορικούς
σκοπούς
Το 2018 σκοπεύουμε να εκδώσουμε γνωμοδότηση για
τη μικροστόχευση των ψηφοφόρων, τη χειραγώγηση
σ το διαδίκ τυο και τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα. Η γνωμοδότηση αυτή θα εστιαστεί επίσης
στη χρήση μαζικών δεδομένων στις πολιτικές
εκστρατείες και θα συμβάλει στον προσδιορισμό των
προκλήσεων που θέτει για την προστασία των
δεδομένων η μικροστόχευση των ψηφοφόρων μέσω
της χ ρήσης εξα τομικευμέ νου περ ιεχομέ νου,
π ε ρ ι λα μβ α νο μέ νων των ψ ευ δ ώ ν ε ι δή σ ε ω ν,
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προκειμένου να επηρεαστεί η εκλογική συμπεριφορά
τους.

Ενσωμάτωση της δεοντολογίας στο
καθημερινό έργο των αρχών προστασίας
δεδομένων
Το έργο του ΕΕΠΔ και της συμβουλευτικής ομάδας
δεοντολογίας (ΣΟΔ) κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
εντολής ενίσχυσε την ευαισθητοποίηση της κοινότητας
της προστασίας δεδομένων για θέματα ψηφιακής
δεοντολογίας. Είναι τώρα σημαντικό να αρχίσουμε να
ενσωματώνουμε, ως ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας
και σύμβουλος πολιτικής, έννοιες ηθικής στην
καθημερινή μας εργασία, και πρέπει να συνεργαστούμε
για τον σκοπό αυτό με τους συναδέλφους μας σε άλλες
αρχές προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ). Η Διεθνής
Διάσκεψη των Επιτρόπων για την Προστασία των
Δεδομένων και την Ιδιωτική Ζωή (ICDPPC), η οποία θα
διοργανωθεί στις Βρυξέλλες από τον ΕΕΠΔ και την
Επιτροπή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
της Βουλγαρίας (CPDP) τον Οκτώβριο του 2018,
πρόκειται να αποτελέσει εξαιρετικό βήμα διαλόγου για
την ανάπτυξη και την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας
σε διεθνή κλίμακα.

Προετοιμασία για τη διεθνή διάσκεψη
Το έργο της ΣΟΔ θα ολοκληρωθεί το 2018 με τη
δημοσίευση της έκθεσής της, στην οποία θα γίνεται
επισκόπηση των εργασιών της. Η έκθεση αυτή
πρόκειται να διευκολύνει σημαντικά τις συζητήσεις που
θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της διεθνούς
διάσκεψης του 2018. Το 2018 θα συνεχίσουμε τις
προετοιμασίες μας σε ό,τι αφορά την υλικοτεχνική
υποστήριξη και το πρόγραμμα της διεθνούς διάσκεψης.
Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τον διάλογο
ανάμεσα σε ομάδες και άτομα από διάφορα
επιστημονικά πεδία σχετικά με το θέμα της ψηφιακής
δεοντολογίας.

Η ενδιάμεση αξιολόγηση στρατηγικής

|| Η

ενδιάμεση αξιολόγηση στρατηγικής

Για να διασφαλίσουμε ότι το έργο μας δεν θα
παρεκκλίνει από τους στόχους μας, δεσμευτήκαμε να
διενεργήσουμε ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής
του ΕΕΠΔ σε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους
φορείς και να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης αυτής στην ετήσια έκθεσή μας για το
2017.
Η αξιολόγηση διενεργήθηκε από εξωτερικό σύμβουλο,
ο οποίος πραγματοποίησε συνεντεύξεις με δεκαπέντε
εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς
τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2017 με χρήση
ερωτηματολογίου (βλέπε σελίδα 17). Μεταξύ των
εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων συγκαταλέγονταν
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών εθνικών αρχών
προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ), μέλη της κοινότητας
υπευθύνων προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ), εκπρόσωποι
από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με αρμοδιότητες σε
θέματα πολιτικής και ελέγχου των δεδομένων, μέλη της
τεχνολογικής κοινότητας και εκπρόσωποι ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται στους τομείς των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και της προστασίας των
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο σύμβουλος κοινοποίησε
τις απαντήσεις που συγκέντρωσε στις 30 Νοεμβρίου
2017, κατά τη διάρκεια μιας εκτός έδρας ημερίδας της
διοίκησης του ΕΕΠΔ. Από τις συζητήσεις μας
καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα.

Αξιολόγηση των επιτευγμάτων μας
Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της
σ τρατηγικής του ΕΕΠΔ θεωρήθηκε ιδιαίτερα
επιτυχημένη, ένας μάλιστα εξωτερικός ενδιαφερόμενος
φορέας σχολίασε ότι οι νέοι επόπτες παρέλαβαν τη
σκυτάλη από την προηγούμενη ομάδα με εξαιρετικό
τρόπο. Οι νέοι επόπτες μετασχημάτισαν ριζικά το
όραμα, την αποστολή και τη στρατηγική του
οργανισμού, με στόχο να διασφαλίσουν την ηγετική
παρουσία του και την προβολή του σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Οι ερωτώμενοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για
την εποικοδομητική και ρεαλιστική προσέγγιση που
υιοθέτησε ο ΕΕΠΔ με γνώμονα τις ανάγκες των
πελατών του. Οι εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι φορείς
ήταν της άποψης ότι ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να συνεχίσει
το έργο του στους τομείς στους οποίους είναι
αποτελεσματικός, δηλαδή να γνωμοδοτεί, να παρέχει
εξειδικευμένες αναλύσεις και να διατηρεί επαφές με τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ, μεριμνώντας παράλληλα

ώστε να μη θεωρηθεί ότι ακολουθεί τακτικές
κωλυ σι ε ργ ί ας. Η σ τρ α τηγ ικ ή με τα τρέ πει με
αποτελεσματικό τρόπο τον ΕΕΠΔ από κέντρο
αριστείας για τη διενέργεια μελετών και νομικών
αναλύσεων σε διεθνές σημείο αναφοράς στη σφαίρα
της προστασίας δεδομένων.
Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προέκυψε ότι
δεν υπάρχει ανάγκη δραστικών αλλαγών στην
αποστολή ή στους στρατηγικούς στόχους που
περιγράφονται στη στρατηγική, η οποία παραμένει
από κάθε άποψη επίκαιρη. Μετά τη δημοσίευση της
στρατηγικής, στις αρχές του 2015, δεν υπήρξαν
σημαντικές ή αιφνίδιες εξελίξεις στην προστασία
δεδομένων και ο ΕΕΠΔ βρίσκεται στη θέση στην οποία
αναμενόταν ότι θα βρεθεί κατά τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή της εντολής του. Καταφέραμε επίσης
να προβλέψουμε μια σειρά εξελίξεων, όπως το
αυξημένο ενδιαφέρον για την ηθική διάσταση της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ορισμένες αποφάσεις που εκδόθηκαν από το
Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ).

Διασφάλιση μιας αποτελεσματικής
προσέγγισης κατά το δεύτερο ήμισυ
της εντολής μας
Για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις ορισμένων
εξωτερικών παραγόντων και γεγονότων που δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθούν το 2015, όπως το Brexit,
η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ και οι τρομοκρατικές
επιθέσεις, κρίναμε ότι θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμες
κάποιες περιορισμένες προσαρμογές της στρατηγικής.
Αναγνωρίσαμε επίσης ότι είχε ενδεχομένως υποτιμηθεί
ο φόρτος εργασίας σε σχέση με ορισμένα καθήκοντα,
όπως η εποπτεία της Europol και η σύσταση του νέου
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων
(ΕΣΠΔ). Παρότι η συνεργασία μας με τους
ενδιαφερόμενους φορείς υπήρξε σε γενικές γραμμές
ικανοποιητική, ορισμένοι από τους ερωτώμενους
εξέφρασαν ανησυχίες ως προς τις μελλοντικές σχέσεις
με το ΕΣΠΔ και την ανάγκη να εποπτεύει ο ΕΕΠΔ
όλους τους οργανισμούς της ΕΕ, περιλαμβανομένων
και εκείνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.
Ορισμένοι εσωτερικοί ενδιαφερόμενοι φορείς
εξέφρασαν την άποψη ότι η σύνδεση μεταξύ του
καθορισμού και της υλοποίησης της στρατηγικής δεν
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είναι πάντοτε αρκετά σαφής. Παρότι ο τρόπος με τον
οποίο ο ΕΕΠΔ αλληλεπιδρά με τον έξω κόσμο έχει
αλλάξει σημαντικά, ο τρόπος εσωτερικής λειτουργίας
του θεσμικού οργάνου δεν έχει αλλάξει σε μεγάλο
βαθμό. Συνεπώς, θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμες
κάποιες περιορισμένες οργανωτικές αλλαγές, ώστε να
διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή λειτουργία του
οργανισμού έως τη λήξη της εντολής του. Είναι
ανάγκη να βελτιωθεί η εσωτερική επικοινωνία μεταξύ
του ΕΕΠΔ, του αναπληρωτή επόπτη και του
υπόλοιπου οργανισμού, και επίσης να επιτευχθεί
καλύτερη ιεράρχηση των εργασιών. Κατόπιν αιτήματος
του ΕΕΠΔ και του αναπληρωτή επόπτη, ο εκτελών
χρέη διευθυντή στον ΕΕΠΔ θα ξεκινήσει συζητήσεις
με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και την
επιτροπή προσωπικού και θα υποβάλει σχέδιο
δράσης στο διοικητικό συμβούλιο. Το σχέδιο αυτό θα
περιλαμβάνει πιο έξυπνους τρόπους εργασίας,
ανάθεση αυξημένων καθηκόντων και συμπληρωματικά
μέτρα με στόχο την καλύτερη διαχείριση του φόρτου
εργασίας στον ΕΕΠΔ.
Οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί ενδιαφερόμενοι φορείς
συμφώνησαν ότι ο οργανισμός αντιμετωπίζει σοβαρές
ελλείψεις προσωπικού, τόσο από αριθμητική άποψη
όσο και από άποψη ειδικοτήτων. Το θεσμικό όργανο
περιγράφηκε ως υπερβολικά μικρό για να διαχειριστεί
τις αρμοδιότητες και τον ολοένα αυξανόμενο φόρτο
εργασίας του. Ο εκτελών χρέη διευθυντή θα προβεί
μαζί με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε
στρατηγική διερεύνηση τρόπων αύξησης των πόρων
μεσοπρόθεσμα. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε την
υιοθέτηση μιας ιδιαιτέρως επιλεκτικής προσέγγισης
όσον αφορά τις νέες προκλήσεις, συνεχίζοντας να
παρέχουμε κατάρτιση στα υφιστάμενα μέλη του
προσωπικού ώστε να τα βοηθήσουμε να διευρύνουν
την εμπειρογνωσία τους. Ο ΕΕΠΔ θα μπορούσε
ενδεχομένως να επωφεληθεί από τη συνεργασία με
συμβουλευτικούς φορείς σε στρατηγικούς τομείς
γνώσης.
Δεδομένου ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί
πηγή όλο και εντονότερου προβληματισμού σε
πολλούς και διάφορους τομείς, όπως η προστασία των
καταναλωτών και το δίκαιο του ανταγωνισμού, οι
ειδικοί σε αυτούς τους τομείς επιδιώκουν την ανάπτυξη
μιας συνεκτικής προσέγγισης για την προστασία
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δεδομένων. Όπως επισήμανε ένας ενδιαφερόμενος:
αυτό που χρειαζόμαστε από τον ΕΕΠΔ δεν είναι
α κα δ η μ α ϊ κ ή α ρ ι σ τ ε ί α , α λ λά πρ α κ τ ι κ έ ς κα ι
εξειδικευμένες συμβουλές για να αντιμετωπίσουμε τις
πραγματικές ανάγκες μας. Κατά συνέπεια, καλούμαστε
να απομακρυνθούμε από την κλασική νομική μας
προσέγγιση και να αναπτύξουμε επειγόντως την
εμπειρογνωσία μας όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες
και τον αντίκτυπό τους, καθώς και τις δραστηριότητες
των κρατών στους τομείς της επιβολής του νόμου, των
μυστικών υπηρεσιών, των δικαστικών ερευνών και των
επιχειρηματικών πρακτικών.
Ο ΕΕΠΔ βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση η οποία του
επιτρέπει να επηρεάσει τις πολιτικές προστασίας
δεδομένων στην Ευρώπη. Ωστόσο, η τεράστια αύξηση
του ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται εκτός των
ευρωπαϊκών συνόρων για την προστασία των
δεδομένων ξεπερνά ακόμη και τις πιο αισιόδοξες
προβλέψεις μας. Ο Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος θα τεθεί σε
πλήρη εφαρμογή από τον Μάιο του 2018, θεωρείται
πλέον από πολλούς παγκόσμιο πρότυπο. Η ανάθεση
της διοργάνωσης της Διεθνούς Διάσκεψης των
Επιτρόπων για την Προστασία των Δεδομένων και την
Ιδιωτική Ζωή το 2018 αντικατοπτρίζει επίσης την
ηγετική διεθνή παρουσία της ΕΕ στον συγκεκριμένο
τ ο μ έ α. Σ υ ν ε π ώ ς , ί σ ω ς ε ί ν α ι σ κό π ι μ ο ν α
επανεξεταστούν ορισμένα στοιχεία της στρατηγικής
ώστε να διασφαλιστεί ότι θα αποτυπώνουν καλύτερα
το διεθνές περιβάλλον στο οποίο εντασσόμαστε.
Κατά την εκτός έδρας ημερίδα της διοίκησης, η ηγεσία
του ΕΕΠΔ κατέστησε απολύτως σαφές ότι το θεσμικό
όργανο θα διατηρήσει τη σταθερή και ισχυρή του
παρουσία στον τομέα της προστασίας δεδομένων
στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο για το
υπόλοιπο της τρέχουσας εντολής. Οι δραστηριότητές
μας τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει
σημαντικές προσδοκίες, τις οποίες καλούμαστε να
εκπληρώσουμε. Ο ΕΕΠΔ θα επιδείξει στο δεύτερο
ήμισυ της ε ν τολής του ακόμα περισσότερη
ενεργητικότητα, ενόψει μάλιστα της Διεθνούς
Διάσκεψης των Επιτρόπων για την Προστασία των
Δεδομένων και την Ιδιωτική Ζωή, την οποία θα
συνδιοργανώσει τον Οκτώβριο του 2018.

Η ενδιάμεση αξιολόγηση στρατηγικής

Ερωτήσεις συνέντευξης
Υπάρχουν, κατά την άποψή
σας, στοιχεία που δεν ήταν γνωστά
πριν από δύο ή τρία χρόνια τα οποία
επιβάλλουν την πραγματοποίηση
αλλαγών στην αποστολή ή στους
στόχους του ΕΕΠΔ για το δεύτερο
ήμισυ της τρέχουσας εντολής του
(2018-2019);

Δεδομένων των
μετασχηματισμών και των
αναταραχών που επιφέρει
ο σημερινός επιταχυνόμενος ρυθμός
αλλαγής, πώς έχει εξελιχθεί η σφαίρα
της προστασίας δεδομένων τα
τελευταία τρία χρόνια;

Στον κόσμο κυριαρχούν
ολοένα και περισσότερο τα
μαζικά δεδομένα, οι τεχνολογίες που
αλλάζουν τις επικρατούσες συνθήκες, νέοι
κανόνες του παιχνιδιού για τους υφιστάμενους
οργανισμούς, τους νεοεισερχόμενους φορείς,
καθώς και νέα κομβικά σημεία όσον αφορά τη
συμπεριφορά των εμπλεκόμενων παραγόντων:
πολιτών, ενδιαφερόμενων φορέων, εγκληματιών
του κυβερνοχώρου, τρομοκρατών. Ποιες είναι οι
σημαντικότερες προκλήσεις σε βραχυπρόθεσμο και
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για την προστασία των
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής ως θεμελιωδών
δικαιωμάτων, καθώς και για τον ΕΕΠΔ ως
θεσμικό όργανο; Τι εφόδια έχει στη διάθεσή
του ο ΕΕΠΔ για να τις αντιμετωπίσει; Σε
ποιους τομείς είναι αποτελεσματικός
και τι πρέπει να αλλάξει;

Κατάφερε, σε γενικές
γραμμές, ο ΕΕΠΔ να
μετασχηματιστεί ώστε να
συμβαδίσει με αυτές τις αλλαγές;
Ποια είναι η εκτίμησή σας για τον
ρόλο που διαδραματίζει ο ΕΕΠΔ
στη νέα ομάδα εποπτών;

Στην εποχή των
ψηφιακών μετασχηματισμών
και αναταραχών, ποιος είναι
ο ρόλος του ΕΕΠΔ στην Ευρώπη
και στον κόσμο, και ποιος θα ήταν
ο βέλτιστος τρόπος συνεργασίας του
ΕΕΠΔ με τους άλλους παράγοντες
του τομέα αυτού, ούτως ώστε να
διασφαλιστεί η εκπλήρωση του
οράματος, της αποστολής και
των στόχων του;

Συμπληρωματικές
ερωτήσεις για
εσωτερικούς ενδιαφερόμενους
φορείς:

Έχετε άλλες προτάσεις
ή συστάσεις για τον ΕΕΠΔ;

• Πώς μπορεί ο ΕΕΠΔ να διασφαλίσει
ηγετική παρουσία στην ΕΕ και στον
κόσμο;
• Τι πρέπει να κάνουμε για να
διασφαλίσουμε ότι ο ΕΕΠΔ θα
είναι ένας από τους μεγάλους
κερδισμένους στην εποχή
ραγδαίων αλλαγών που
ζούμε;
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Επικοινωνήστε με την ΕΕ
Αυτοπροσώπως
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη
διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el
Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να
επικοινωνήσετε με αυτή την υπηρεσία:
— καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις
κλήσεις αυτές),
— καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
— μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ
Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο
Europa: https://europa.eu/european-union/index_el
Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη
διεύθυνση: https://publications.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν
εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. https://
europa.eu/european-union/contact_el).
Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από
το 1951 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://
eur-lex.europa.eu
Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp/el) παρέχει πρόσβαση σε
σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να τηλεφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν,
τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.

www.edps.europa.eu
@EU_EDPS
EDPS
European Data Protection Supervisor
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