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Περιγραφή καθηκόντων 
 
Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων έχει ως αποστολή να µεριµνά ώστε τα κοινοτικά 
όργανα και οργανισµοί να σέβονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες των φυσικών 
προσώπων, ιδίως δε την ιδιωτική τους ζωή, όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 
 
Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων: 
 
- παρακολουθεί και µεριµνά για την εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 45/2001 και άλλων κοινοτικών πράξεων που σχετίζονται µε την προστασία των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κοινοτικά όργανα και οργανισµού, 
µέσω προκαταρκτικών ελέγχων, ενηµέρωσης των υποκειµένων των δεδοµένων, λήψης και 
διερεύνησης προσφυγών, διεξαγωγής άλλων ερευνών, και λήψης κατάλληλων µέτρων εφόσον 
απαιτείται («Εποπτεία»), 

 
- παρέχει συµβουλές στα κοινοτικά όργανα και οργανισµούς επί όλων των θεµάτων που 

άπτονται της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων των 
διαβουλεύσεων για προτάσεις νοµοθετικών πράξεων που σχετίζονται µε την προστασία των 
ατοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, και παρακολουθεί τις νέες εξελίξεις που έχουν επιπτώσεις στην προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα («∆ιαβούλευση»), 

 
- συνεργάζεται µε τις εθνικές εποπτικές αρχές και τους εποπτικούς φορείς του "τρίτου πυλώνα" 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να βελτιωθεί η συνοχή κατά την προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα («Συνεργασία»). 



Πρόλογος 
 
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου και σύµφωνα µε το άρθρο 286 της Συνθήκης ΕΚ, έχω την τιµή να υποβάλω στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή µια πρώτη ετήσια έκθεση των 
δραστηριοτήτων µου ως Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων. 
 
Η ανά χείρας έκθεση καλύπτει την πρώτη περίοδο ύπαρξης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
∆εδοµένων (ΕΕΠ∆) ως νέας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, της οποίας καθήκον είναι να µεριµνά 
ώστε τα κοινοτικά όργανα και οργανισµοί να σέβονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες 
των φυσικών προσώπων, ιδίως δε την ιδιωτική τους ζωή, όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Η περίοδος αυτή εκτείνεται από τις 17 Ιανουαρίου 2004 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004. Η πρώτη 
ηµεροµηνία αντιστοιχεί προς την έναρξη ισχύος της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου µε την οποία διορισθήκαµε, εγώ µεν, ως Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
∆εδοµένων, ο δε κ. Joaquín Bayo Delgado ως Αναπληρωτής Επόπτης. Είµαστε ευτυχείς που 
είµαστε σε θέση να θέσουµε τα θεµέλια µιας νέας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής αρχής και να 
καθοδηγήσουµε τα πρώτα της βήµατα για την παρακολούθηση και την εξασφάλιση της εφαρµογής 
των νοµικών διασφαλίσεων για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των 
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η ανά χείρας έκθεση περιγράφει την «οικοδόµηση ενός νέου οργάνου», από τα αρχικά της στάδια 
µέχρι τη στιγµή κατά την οποία η νέα αυτή αρχή έχει πλέον τη δυνατότητα να εκτελεί την 
αποστολή της µε όλο και µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Ελπίζουµε ότι, πολύ σύντοµα, θα 
φθάσουµε στον «κανονικό ρυθµό λειτουργίας». Η έκθεση αυτή περιγράφει επίσης τις πρώτες µας 
εµπειρίες στους διαφόρους τοµείς εργασίας καθώς και το νοµικό πλαίσιο και τις προοπτικές 
πολιτικής για τους κύριους άξονες. 
 
∆ράττοµαι της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω όλους όσοι, στο Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή, συνέβαλαν ενεργά στην επιτυχή έναρξη λειτουργίας µας, καθώς και εκείνους, στα 
διάφορα όργανα και οργανισµούς, µε τους οποίους συνεργαζόµαστε στενά. Επιθυµώ επίσης να 
ευχαριστήσω τα µέλη του προσωπικού µας που συµµετέχουν στην αποστολή µας και συµβάλλουν 
σηµαντικά στα αποτελέσµατά της. 
 
Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις για την ανά χείρας ετήσια έκθεση και, ακόµη περισσότερο, τις 
συζητήσεις, όσον αφορά τις εµπειρίες και τις προοπτικές µας, στο πλαίσιο των διαφόρων οργάνων 
θα είναι ευπρόσδεκτα. ∆εδοµένου ότι όλο και περισσότερες πολιτικές της ΕΕ εξαρτώνται από την 
σύννοµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει ζωτική σηµασία να θεωρείται η 
ουσιαστική προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ως προϋπόθεση για την επιτυχία 
των πολιτικών αυτών. 
 
 
 
 
Peter HUSTINX 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων 



1 Ισορροπία και προοπτικές 
 

1.1 Έναρξη του θεσµού του ΕΕΠ∆ 
 
Η σύσταση µιας ανεξάρτητης αρχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να παρακολουθεί και να µεριµνά για 
την εφαρµογή των νοµικών διασφαλίσεων για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα αποτελεί νέο εγχείρηµα για τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας καθώς και 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα κοινοτικά 
όργανα ασχολούνται µε την εκπόνηση σχετικής νοµοθεσίας και πολιτικών οι οποίες απευθύνονταν 
κυρίως στα κράτη µέλη. Η υπαγωγή στους ίδιους κανόνες και πολιτικές και η υποχρέωση 
συµµόρφωσης προς αυτούς είναι διαφορετικό θέµα που απαιτεί κάποιο χρόνο για την προσαρµογή 
και την ενσωµάτωση των επιπτώσεων στις κοινοτικές πρακτικές. Ρόλος του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας ∆εδοµένων είναι να εξασφαλίζει ότι η διαδικασία αυτή συνεχίζεται ικανοποιητικά. 
 
Η νέα αυτή πραγµατικότητα επέφερε ορισµένες πρόσθετες περιπλοκές οι οποίες έγιναν αισθητές 
ήδη από τη σύσταση της νέας αρχής. Οι σχετικοί κανόνες άρχισαν να ισχύουν το Φεβρουάριο του 
2001 µε µονοετή µεταβατική περίοδο και, κατά συνέπεια, άρχισαν να εφαρµόζονται πλήρως από το 
Φεβρουάριο του 2002. Ο διορισµός του ΕΕΠ∆ και του Αναπληρωτή ΕΕΠ∆ άρχισε να ισχύει τον 
Ιανουάριο του 2004. Μολονότι οι εσωτερικοί Υπεύθυνοι Προστασίας ∆εδοµένων 
πραγµατοποίησαν συχνά πολύ χρήσιµο έργο, αυτό σηµαίνει ότι, επί τρία έτη, δεν υπήρχε εξωτερική 
εποπτεία και ότι, κατά την περίοδο αυτήν, τα δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων δεν 
ήταν δυνατόν να προστατευθούν όπως επιδιώκετο κατά τη θέσπιση των κανόνων. Σηµειωτέον 
επίσης ότι πολλά από τα υπάρχοντα συστήµατα («κληρονοµιά») έχουν περιορισµένες δυνατότητες 
τροποποίησης και δεν µπορούσαν να καταστούν πλήρως συµβατά ευθύς εξ αρχής. 
 
Αυτό καταδεικνύει το γεγονός ότι επείγει η εφαρµογή και η εποπτεία των υφιστάµενων κανόνων: η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί να µην τηρεί τους κανόνες που επέβαλε στον εαυτό της και στα 
κράτη µέλη. Ταυτόχρονα, αυτό επιβάλλει κάποια σύνεση, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
η Κοινότητα δεν επιθυµεί να συµµορφωθεί προς κανόνες οι οποίοι θεωρούνται γενικώς ως εύλογοι 
και κατάλληλοι και οι οποίοι µάλιστα ισχύουν και για τα κράτη µέλη, ορισµένα από τα οποία 
διαθέτουν σηµαντική πείρα στον τοµέα αυτόν. 
 
Μια άλλη περιπλοκή για τη νέα αρχή έγκειται στο γεγονός ότι έπρεπε να συσταθεί εκ του µηδενός, 
συµπεριλαµβανοµένης της έγκρισης αρχικού προϋπολογισµού, σχεδόν δύο µήνες µετά την έναρξη 
λειτουργίας της, αφού περιορισµένος µόνον αριθµός προπαρασκευαστικών εργασιών είχε καταστεί 
δυνατόν να πραγµατοποιηθούν, εν µέρει λόγω του καθυστερηµένου διορισµού των αξιωµατούχων. 
Ωστόσο, µας χαροποίησε πολύ το πνεύµα συνεργασίας το οποίο επέδειξαν το Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο και η Επιτροπή και από το οποίο επωφεληθήκαµε. Στο Κεφάλαιο 2 της ανά χείρας 
έκθεσης παρουσιάζεται αναλυτικότερα ο τρόπος µε τον οποίον υλοποιήθηκε, µε κάποια επιτυχία, η 
«οικοδόµηση ενός νέου οργάνου». 
 
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται το νοµικό πλαίσιο εντός του οποίου ενεργεί ο ΕΕΠ∆, καθώς 
και τα καθήκοντα και οι εξουσίες που του έχουν ανατεθεί. Επ' αυτής της βάσεως, η έκθεση 
πραγµατεύεται τους στρατηγικούς ρόλους οι οποίοι ελήφθησαν ως αφετηρία για την ανάπτυξη της 
νέας αρχής κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της και οι οποίοι θα εξακολουθούν να χρησιµεύουν ως 
κατευθυντήριες γραµµές στο εγγύς µέλλον. Στο κεφάλαιο αυτό, εκτίθενται επίσης οι κύριοι στόχοι 
για το 2005. 
 

1.2 Νοµικό πλαίσιο 
 



Το άρθρο 286 της Συνθήκης ΕΚ, που θεσπίστηκε το 1997 ως µέρος της Συνθήκης του Άµστερνταµ, 
ορίζει ότι οι κοινοτικές πράξεις για την προστασία του ατόµου όσον αφορά την επεξεργασία και 
την ελεύθερη κυκλοφορία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρµόζονται στα κοινοτικά όργανα 
και οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένης της σύστασης ανεξάρτητης εποπτικής αρχής. Οι 
κατάλληλοι κανόνες που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη θεσπίστηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ο οποίος άρχισε να ισχύει το 
2001. Ο εν λόγω κανονισµός προβλέπει επίσης ανεξάρτητη εποπτική αρχή, η οποία φέρει την 
ονοµασία «Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων» και η οποία έχει συγκεκριµένα 
καθήκοντα και εξουσίες. 
 
Ευρύτερο ιστορικό 
Ο κανονισµός αυτός δεν πρέπει να θεωρείται ως ανεξάρτητος αλλά ως µέρος ενός πολύ ευρύτερου 
πλαισίου που αντικατοπτρίζει τις πολύχρονες εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Συµβουλίου της Ευρώπης. Οι εργασίες αυτές ανατρέχουν στο άρθρο 8 της Σύµβασης για την 
προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών (ΕΣΑ∆), ενώ 
επηρεάστηκαν και από το Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ ο οποίος έχει πλέον 
ενσωµατωθεί, ως Μέρος ΙΙ, στο Σύνταγµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Το άρθρο 8 της ΕΣΑ∆ προβλέπει δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής και 
ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα ήταν αποδεκτοί περιορισµοί του δικαιώµατος αυτού. Στις 
αρχές της δεκαετίας του 1970, το Συµβούλιο της Ευρώπης συνεπέρανε ότι το άρθρο 8 ΕΣΑ∆ είχε 
ορισµένα ελαττώµατα ενόψει των νέων εξελίξεων, ιδίως στον τοµέα της τεχνολογίας των 
πληροφοριών, και συγκεκριµένα: την αβεβαιότητα όσον αφορά την ακριβή έννοια της «ιδιωτικής 
ζωής», την έµφαση στην προστασία έναντι της παρέµβασης των «δηµόσιων αρχών», και την 
ανεπαρκή αντιµετώπιση της αυξανόµενης ανάγκης για θετική και πρωτόβουλη προσέγγιση, αλλά 
και όσον αφορά τις σχέσεις µε σχετικούς οργανισµούς και συµφέροντα. 
 
Οι σκέψεις αυτές οδήγησαν στην έγκριση χωριστής Σύµβασης για την Προστασία των ∆εδοµένων 
(1981). Η Σύµβαση αυτή, γνωστή και ως Σύµβαση 108, έχει επικυρωθεί από 31 κράτη µέλη του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, στα οποία συµπεριλαµβάνονται όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Η Σύµβαση 
αυτή αφορά την «προστασία των δεδοµένων» ως προάσπιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και 
ελευθεριών του ατόµου, ιδίως δε του δικαιώµατός του για ιδιωτική ζωή, όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Αυτό αποδεικνύει ότι η 
«προστασία των δεδοµένων» είναι έννοια ευρύτερη της «προστασίας της ιδιωτικής ζωής», αφού 
σχετίζεται και µε άλλα θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες του ατόµου, ταυτόχρονα όµως και 
ειδικότερα, στο µέτρο που αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Στη 
συνάρτηση αυτήν, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι, σήµερα, πολλές δραστηριότητες του δηµόσιου ή 
του ιδιωτικού τοµέα, παράγουν ή χρησιµοποιούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Για το λόγο 
αυτόν, ο πραγµατικός στόχος είναι η προστασία των επιµέρους πολιτών από αδικαιολόγητη 
συλλογή, αποθήκευση, χρήση και διάδοση των προσωπικών τους στοιχείων. 
 
Κατά τη µεταφορά της Σύµβασης 108 στις εθνικές νοµοθεσίες, έγιναν εµφανέστερες οι διαφορές 
όσον αφορά τις λεπτοµέρειες σε εθνικό επίπεδο. Οι ουσιαστικές διατάξεις και οι διαδικαστικές 
απαιτήσεις που υλοποιούν τις ίδιες βασικές αρχές ενδέχεται να διαφέρουν σηµαντικά, πράγµα που 
υπονοµεύει την ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ, ιδίως στις περιπτώσεις που η παροχή 
δηµόσιων ή ιδιωτικών υπηρεσιών εξαρτάται από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και τη χρήση τεχνολογίας των πληροφοριών, είτε σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό 
επίπεδο. 
 
Η διαπίστωση αυτή απετέλεσε  κίνητρο για µια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
εναρµονίσει τις νοµοθεσίες των κρατών µελών στον τοµέα της προστασίας των δεδοµένων, και, 
ύστερα από τετραετείς συζητήσεις, εκδόθηκε η οδηγία 95/46/ΕΚ δυνάµει της οποίας τα κράτη µέλη 



υποχρεούνται να ευθυγραµµίσουν τη νοµοθεσία τους µε την οδηγία αυτήν και να εξασφαλίσουν 
ελεύθερη ροή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ τους. Η οδηγία αυτή βασιζόταν στη 
Σύµβαση 108 την οποία όµως διευκρινίζει όσον αφορά πολλά σηµεία, προσθέτοντας ταυτόχρονα 
και νέα στοιχεία. Στα στοιχεία αυτά συγκαταλέγονται τα καθήκοντα των ανεξάρτητων εθνικών 
εποπτικών αρχών και η µεταξύ τους συνεργασία, τόσο διµερώς όσο και στο πλαίσιο οµάδας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία είναι πλέον γνωστή ως «Οµάδα του άρθρου 29». 
 
Μετά το 1995, εκδόθηκε µια άλλη οδηγία σε ένα συγκεκριµένο τοµέα: πρόκειται για την οδηγία 
97/66/ΕΚ η οποία αντικατέστησε την οδηγία 2002/58/ΕΚ για την ιδιωτική ζωή και τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η οδηγία αυτή καλύπτει ορισµένα θέµατα, από την ασφάλεια και την 
εµπιστευτικότητα των επικοινωνιών µέχρι την αποθήκευση και τη χρήση δεδοµένων κίνησης και 
θέσης, και τις αυτόκλητες κλήσεις, όπως το «spam». 
 
Πρόσφατες εξελίξεις 
Η οδηγία 95/46/ΕΚ αξιολογήθηκε πρόσφατα. Στην έκθεση που δηµοσίευσε το Μάιο του 2003, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε σαφή έλλειψη εναρµόνισης, αλλά δήλωσε ότι δεν υπάρχει ακόµη 
λόγος να τροποποιηθεί η οδηγία και ότι είναι σκόπιµο να χρησιµοποιείται καλύτερα το υφιστάµενο 
νοµικό πλαίσιο. Η Επιτροπή ενέκρινε πρόγραµµα δραστηριοτήτων το οποίο περιλαµβάνει και 
διµερείς συζητήσεις µε τα κράτη µέλη όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίον µεταφέρθηκε η οδηγία 
στις εθνικές νοµοθεσίες καθώς και ορισµένα θέµατα για κοινές δραστηριότητες από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές στο πλαίσιο της Οµάδας του άρθρου 29. 
 
Το Μάιο του 2003, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο (Λουξεµβούργο) εξέδωσε την πρώτη του απόφαση 
για την οδηγία 95/46/ΕΚ σε µια αυστριακή υπόθεση (Österreichischer Runfunk)*. Το βασικό 
ερώτηµα ήταν εάν δεδοµένα µισθοδοσίας δηµόσιων υπαλλήλων µπορούν να δηµοσιεύονται µε 
σκοπό τον περιορισµό του επιπέδου αποδοχών. Στην απόφαση του ∆ικαστηρίου καθίσταται σαφές 
ότι η οδηγία έχει ευρύ πεδίο εφαρµογής και ότι εφαρµόζεται και στην επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα εντός του δηµόσιου τοµέα ενός κράτους µέλους. Το ∆ικαστήριο βασίστηκε 
σε ορισµένα κριτήρια του άρθρου 8 ΕΣΑ∆ για να εκτιµήσει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας αυτής. 
Επίσης, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικαλούνται την οδηγία 
ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. 
 
Μια τρίτη αξιοµνηµόνευτη εξέλιξη είναι η έγκριση, τον Οκτώβριο του 2004, του σχεδίου 
Συνταγµατικής Συνθήκης η οποία αναµένεται να επικυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη στο εγγύς 
µέλλον. Το Σύνταγµα αποδίδει µεγάλη σηµασία στην προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Ο 
σεβασµός της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής και η προστασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα αντιµετωπίζονται ως χωριστά θεµελιώδη δικαιώµατα στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη της 
ΕΕ τα οποία έγιναν άρθρα ΙΙ-67 και ΙΙ-68 του Συντάγµατος. Το γεγονός αυτό αποτελεί αναγνώριση 
της εξέλιξης που άρχισε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στο Συµβούλιο της Ευρώπης. Η 
προστασία των δεδοµένων αναφέρεται επίσης στο άρθρο Ι-51 του Συντάγµατος, στο Τίτλο VI για 
το «δηµοκρατικό βίο της Ένωσης». Αυτό υποδηλώνει σαφώς ότι η προστασία των δεδοµένων 
θεωρείται πλέον ως βασική συνιστώσα της «χρηστής διακυβέρνησης». 
 
Τέλος, σηµειωτέον ότι η προστασία των δεδοµένων θεωρείται όλο και περισσότερο ως «οριζόντιο» 
ζήτηµα το οποίο δεν αφορά µόνον την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτό συνάγεται 
από το Σύνταγµα, αλλά είναι προφανές και από τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου. Βεβαίως, η 
διαπίστωση αυτή είναι ευπρόσδεκτη διότι διατυπώνεται την κατάλληλη στιγµή. Το πρόγραµµα 
πολιτικής του νέου Συντάγµατος περιέχει πολλά σηµεία όπου η έγκαιρη απόδοση σηµασίας σε 
θέµατα προστασίας των δεδοµένων θα συµβάλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων. Αυτό 
αληθεύει και για τα θέµατα που καλύπτονται από τον Τίτλο VI της Συνθήκης ΕΕ («τρίτος 
                                                 
* Συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-465/00, C-138/01 και C-139/01, Συλλ. (2003) Ι-4989. Λίγους µήνες αργότερα, 

εκδόθηκε µια δεύτερη σηµαντική απόφαση στον τοµέα αυτόν (Lindqvist, C-101/01). 



πυλώνας») - συνεργασία στους τοµείς της ασφάλειας, της αστυνοµίας και της ποινικής 
δικαιοσύνης - ο οποίος θα ενσωµατωθεί περαιτέρω στο γενικό πλαίσιο της ΕΕ όταν αρχίσει να 
ισχύει το Σύνταγµα. 
 
Κανονισµός αριθ. 45/2001 
Ας επανέλθουµε τώρα στον κανονισµό αριθ. 45/2001 και στους κανόνες προστασίας των 
δεδοµένων που εφαρµόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακριβέστερα, ο κανονισµός εφαρµόζεται 
στην «επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της 
Κοινότητας στο µέτρο που η επεξεργασία αυτή εκτελείται για την άσκηση δραστηριοτήτων που 
εµπίπτουν, εν όλω ή εν µέρει, στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου». 
 
Οι ορισµοί και η ουσία του κανονισµού αυτού ακολουθούν εκ του σύνεγγυς την προσέγγιση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ, η οποία εφαρµόζεται στα κράτη µέλη. Σηµειωτέον πράγµατι ότι ο κανονισµός 
αριθ. 45/2001 αποτελεί εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγµα που 
σηµαίνει ότι ο κανονισµός αφορά τόσο γενικές αρχές, όπως η δίκαιη και σύννοµη επεξεργασία, η 
αναλογικότητα και η συµβατή χρήση, οι ειδικές κατηγορίες ευαίσθητων δεδοµένων, οι 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο υποκείµενο των δεδοµένων, τα δικαιώµατα του 
υποκειµένου των δεδοµένων, όσο και την εποπτεία, την επιβολή και τα επανορθωτικά µέτρα. Ένα 
ειδικό κεφάλαιο πραγµατεύεται την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της 
ιδιωτικής ζωής στη συνάρτηση των διεθνών δικτύων επικοινωνιών. Πράγµατι, το κεφάλαιο αυτό 
αποτελεί εφαρµογή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της οδηγίας 97/66 για την ιδιωτική ζωή και τις 
επικοινωνίες. 
 
Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του κανονισµού είναι η υποχρέωση των κοινοτικών οργάνων και 
οργανισµών να διορίζουν ένα τουλάχιστον πρόσωπο ως Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων. 
Καθήκον των υπευθύνων αυτών, οι οποίοι πρέπει να χαίρουν ανεξαρτησίας, είναι να µεριµνούν για 
την εσωτερική εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού. Όλα τα όργανα της Κοινότητας και 
πολλοί οργανισµοί έχουν πλέον τέτοιους υπευθύνους, ορισµένοι από τους οποίους λειτουργούν από 
πολλών ετών. Αυτό σηµαίνει ότι έχει γίνει σηµαντικό έργο για την εφαρµογή του κανονισµού, 
έστω και χωρίς εποπτικό φορέα. Μια άλλη πτυχή είναι ότι οι υπεύθυνοι αυτοί ενδέχεται να είναι σε 
καλύτερη θέση για να παρέχουν συµβουλές ή να παρεµβαίνουν εγκαίρως, και για να συµβάλλουν 
στην εκπόνηση ορθών πρακτικών. ∆εδοµένου ότι ο Υπεύθυνος Προστασίας ∆εδοµένων έχει 
καθήκον να συνεργάζεται µε τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων, δηµιουργείται ένα 
σηµαντικότατο και ιδιαίτερα αξιόλογο δίκτυο µε το οποίο ο ΕΕΠ∆ µπορεί να συνεργάζεται και το 
οποίο µπορεί να αναπτύξει περαιτέρω. 
 

1.3 Καθήκοντα και εξουσίες 
 
Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων περιγράφονται 
σαφώς στα άρθρα 41, 46 και 47 του κανονισµού (βλ. Παράρτηµα Α) τόσο γενικά όσο και 
ειδικότερα. Το άρθρο 41 ορίζει την κύρια αποστολή του ΕΕΠ∆ - να µεριµνά ώστε τα κοινοτικά 
όργανα και οργανισµοί να σέβονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες των φυσικών 
προσώπων, ιδίως δε την ιδιωτική τους ζωή, όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα - και θέτει ορισµένες γενικές γραµµές για συγκεκριµένα στοιχεία της αποστολής αυτής. 
Οι γενικές αυτές αρµοδιότητες εκτίθενται αναλυτικότερα και αποσαφηνίζονται στα άρθρο 46 
και 47 µε λεπτοµερή κατάλογο καθηκόντων και εξουσιών. 
 
Αυτή η παρουσίαση αρµοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών ακολουθεί κατ' ουσίαν την 
αντίστοιχη κατανοµή για τις εθνικές εποπτικές αρχές: λήψη και διερεύνηση προσφυγών, διεξαγωγή 
άλλων ερευνών, ενηµέρωση των ελεγκτών και υποκειµένων των δεδοµένων, διενέργεια 
προκαταρκτικών ελέγχων κλπ. Ο κανονισµός παρέχει στον ΕΕΠ∆ την εξουσία να έχει πρόσβαση 



στις σχετικές πληροφορίες και εγκαταστάσεις, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τις έρευνες. Ο 
ΕΕΠ∆ µπορεί επίσης να επιβάλλει κυρώσεις και να παραπέµπει υποθέσεις στο ∆ικαστήριο. Οι 
εποπτικές αυτές δραστηριότητες εκτίθενται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 3 της ανά χείρας 
έκθεσης. 
 
Ορισµένα καθήκοντα είναι ειδικής φύσεως. Το καθήκον της παροχής συµβουλών στην Επιτροπή 
και άλλα κοινοτικά όργανα σχετικά µε νέα νοµοθεσία - το οποίο τονίζεται στο άρθρο 28 
παράγραφος 2 µε την υποχρέωση της Επιτροπής να συµβουλεύεται τον ΕΕΠ∆ οσάκις εγκρίνει 
νοµοθετική πρόταση σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα - αφορά 
και τα σχέδια οδηγιών και άλλα µέτρα που θα εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο και πρέπει ίσως να 
µεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο. Πρόκειται για στρατηγικό καθήκον που παρέχει στον ΕΕΠ∆ τη 
δυνατότητα να παρεµβαίνει εγκαίρως σε περίπτωση επιπτώσεων για την ιδιωτική ζωή και να 
συζητά τυχόν εναλλακτικές λύσεις. Ένα άλλο σηµαντικό καθήκον είναι η παρακολούθηση των 
σχετικών εξελίξεων οι οποίες ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην προστασία των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Αυτές οι συµβουλευτικές δραστηριότητες του ΕΕΠ∆ εκτίθενται 
αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 4 της ανά χείρας έκθεσης. 
 
Παρόµοιο είναι το καθήκον του ΕΕΠ∆ να συνεργάζεται µε τις εθνικές εποπτικές αρχές και του 
εποπτικούς φορείς του "τρίτου πυλώνα", όπως οι εποπτικοί φορείς του Σένγκεν, των Τελωνείων, 
της Ευρωπόλ και της Eurojust, καθένας από τους οποίους έχει συσταθεί µε διαφορετική νοµική 
πράξη και απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών. Ως µέλος της Οµάδας του 
άρθρου 29, η οποία συστάθηκε µε το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ για να παρέχει συµβουλές 
στην Επιτροπή και να εκπονεί εναρµονισµένες πολιτικές, ο ΕΕΠ∆ έχει τη δυνατότητα να 
συµβάλλει στο επίπεδο αυτό. Η συνεργασία µε τους εποπτικούς φορείς του «τρίτου πυλώνα» του 
επιτρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τοµέα αυτόν και να συµβάλλει στη διαµόρφωση ενός 
συνεκτικότερου και συνεπέστερου πλαισίου για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ανεξαρτήτως του συγκεκριµένου «πυλώνα» ή της συγκεκριµένης συνάρτησης. Η 
συνεργασία αυτή αναπτύσσεται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 5 της ανά χείρας έκθεσης. 
 
Οι στρατηγικοί ρόλοι που εκτίθενται στην παρούσα έκθεση - και οι οποίοι αναφέρονται συνοπτικά 
ως «εποπτεία», «διαβούλευση» και «συνεργασία» - αποτέλεσαν την αφετηρία για την ανάπτυξη 
της νέας αρχής κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της και θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ως 
κατευθυντήριες γραµµές στο εγγύς µέλλον. Είναι προφανές ότι ο πρωταρχικός ρόλος του ΕΕΠ∆ 
είναι να µεριµνά ώστε τα κοινοτικά όργανα και οργανισµοί να επεξεργάζονται τα δεδοµένα 
σύµφωνα µε το εφαρµοστέο νοµικό πλαίσιο και να εξακολουθούν να εργάζονται για την ανάπτυξη 
µιας «νοοτροπίας φιλικής προς την προστασία των δεδοµένων». Ταυτόχρονα, είναι σηµαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι αυτοί οι κανόνες και αρχές λαµβάνονται δεόντως υπόψη κατά την εκπόνηση νέων 
νοµοθετικών πράξεων και πολιτικών, και ότι η συνέπεια της προστασίας των δεδοµένων 
βελτιώνεται ανεξαρτήτως του «πυλώνα» ή της εθνικής συνάρτησης όπου γίνεται η επεξεργασία 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Γι' αυτούς ακριβώς τους λόγους, η ανά χείρας ετήσια 
έκθεση περιέχει και περιγραφή καθηκόντων στην οποία εκτίθενται οι κύριοι στρατηγικοί ρόλοι του 
ΕΕΠ∆ όπως προβλέπονται από τον κανονισµό αριθ. 45/2001. 
 

1.4 Τήρηση αξιών 
 
Η σύσταση µιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι µόνον βασική 
συνιστώσα µιας υγιούς πολιτικής για την προστασία των δεδοµένων, αλλά και ουσιώδες µέτρο για 
τη διασφάλιση των αρχών και των αξιών του άρθρου 8 του Χάρτη και του άρθρου ΙΙ-68 του 
Συντάγµατος: 
 
Άρθρο ΙΙ-68 - Προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 



1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 
2. Η επεξεργασία των δεδοµένων αυτών πρέπει να γίνεται νοµίµως, για καθορισµένους σκοπούς και µε 
βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφεροµένου ή για άλλους θεµιτούς λόγους που προβλέπονται από το νόµο. 
Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδοµένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει 
τη διόρθωσή τους. 
3. Ο σεβασµός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής. 
 
Με τη διάταξη αυτήν τονίζεται σαφώς ο ρόλος των ανεξάρτητων εποπτικών αρχών για την τήρηση 
αυτών των αρχών και αξιών. Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο Ι-51 του Συντάγµατος το οποίο επίσης 
προβλέπει την εφαρµογή τους σε επίπεδο Ένωσης. Ο ΕΕΠ∆ θα δραστηριοποιείται εντός του 
ευρύτερου αυτού πλαισίου, µαζί µε την Επιτροπή, το Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο, το ∆ικαστήριο, 
το ∆ιαµεσολαβητή και άλλους ενδιαφεροµένους, ο καθένας από τους οποίους διαδραµατίζει 
συγκεκριµένο ρόλο εν προκειµένω. 
 
Ο ΕΕΠ∆ θα συµβάλλει στην τήρηση των αρχών αυτών µέσω συνεπούς εποπτείας του τρόπου µε 
τον οποίον τα ευρωπαϊκά όργανα και οργανισµοί χειρίζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
και, εφόσον απαιτείται, λαµβάνοντας κατάλληλα µέτρα. Το ∆ικαστήριο ενδέχεται να κληθεί να 
αποφανθεί επί των τυχόν διαφορών όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής ή τις συνέπειες των νοµικών 
υποχρεώσεων. Όταν ο ΕΕΠ∆ συµβάλλει µέσω διαβούλευσης σχετικά µε προτάσεις νοµοθετικών 
πράξεων, θα εναπόκειται στην Επιτροπή, το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο να αξιοποιούν 
κατάλληλα τις τυχόν γνωµοδοτήσεις. Παρόµοιοι µηχανισµοί ενδέχεται να λειτουργούν όταν ο 
ΕΕΠ∆ συµβάλλει στην τήρηση των αξιών σε στενή συνεργασία µε τις εθνικές εποπτικές αρχές ή 
τις εποπτικές αρχές του τρίτου πυλώνα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, καθήκον του ΕΕΠ∆ θα είναι 
να µεριµνά ώστε η αποστολή του να εκτελείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το εάν η 
αποστολή αυτή θα ολοκληρωθεί επιτυχώς σε συγκεκριµένες περιπτώσεις εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από τα όργανα και τους άλλους ενδιαφεροµένους που συµµετέχουν στη συγκεκριµένη 
ενέργεια. Ωστόσο, συµβάλλοντας µε τον κατάλληλο τρόπο, ο ΕΕΠ∆ θα παρέχει αξία, τουλάχιστον 
αποδεικνύοντας τη σηµασία των βασικών αρχών σε µια συγκεκριµένη συνάρτηση. Αυτή είναι η 
πολιτική που θα υιοθετήσει ο ΕΕΠ∆ για να συµβάλει και να προαγάγει την αποστολή του. 
 
Εν προκειµένω, πρέπει να καταστεί σαφές ότι όλο και περισσότερες ενωσιακές πολιτικές 
εξαρτώνται από τη σύννοµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και τούτο διότι 
πολλές δραστηριότητες µιας σύγχρονης κοινωνίας παράγουν πλέον ή χρησιµοποιούν δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό αληθεύει και για τα ευρωπαϊκά όργανα και οργανισµούς κατά την 
άσκηση του διοικητικού ρόλου τους ή κατά τη χάραξη πολιτικής, και, συνεπώς, και για την 
υλοποίηση των οικείων θεµατολογίων πολιτικής. Αυτό σηµαίνει ότι η ουσιαστική προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ως βασική αξία στην οποία στηρίζονται οι πολιτικές της 
Ένωσης, θα πρέπει να θεωρείται ως προϋπόθεση της επιτυχίας τους. Ο ΕΕΠ∆ θα εργάζεται µε 
αυτό το γενικό πνεύµα και αναµένει θετική αντίδραση. 
 

1.5 Στόχοι για το 2005 
 
Το πρώτο κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης του 2004 περατώνεται πλέον µε τους κύριους στόχους για 
το 2005. Οι στόχοι αυτοί θα επανεξεταστούν στην επόµενη ετήσια έκθεση προκειµένου να ελεγχθεί 
ο βαθµός επίτευξής τους. Η µέθοδος αυτή θα αποτελεί πάγιο στοιχείο της προσέγγισης που 
σκοπεύει να ακολουθεί ο ΕΕΠ∆ στις εκθέσεις δραστηριοτήτων του. 
 
• Ανάπτυξη ενός δικτύου ΥΠ∆ 
 Ο ΕΕΠ∆ θα συµβάλει στην ανάπτυξη του δικτύου Υπευθύνων Προστασίας ∆εδοµένων, ιδίως 

για τους οργανισµούς που δεν διαθέτουν ακόµη ΥΠ∆. Προς τούτο, ο ΕΕΠ∆ θα δηµοσιεύσει 



ένα έγγραφο θέσεων σχετικά µε το ρόλο των ΥΠ∆ και τους παράγοντες που συµβάλλουν 
στην επιτυχία τους. 

 
• Ενηµερωτικά φυλλάδια, ιστοσελίδα και ενηµερωτικό δελτίο 

 Ο ΕΕΠ∆ θα δηµοσιεύει ενηµερωτικά φυλλάδια σε όλες τις επίσηµες γλώσσες προκειµένου 
να ευαισθητοποιεί τους ενδιαφεροµένους όσον αφορά τα δικαιώµατα των υποκειµένων των 
δεδοµένων και το ρόλο του βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Η ιστοσελίδα 
www.edps.eu.int θα βελτιωθεί και θα καταλάβει κεντρική θέση στη στρατηγική ενηµέρωσης. 
Θα αρχίσει η έκδοση ενός ενηµερωτικού δελτίου το οποίο θα παρέχει τακτικά πληροφορίες 
για νέες εξελίξεις. 

 
• Κοινοποιήσεις και προκαταρκτικοί έλεγχοι 

 Θα καταβληθούν προσπάθειες για να αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός κοινοποιήσεων στους 
ΥΠ∆ όσον αφορά τις υφιστάµενες επεξεργασίες. Ο ΕΕΠ∆ θα εξακολουθήσει να αφιερώνει 
σηµαντικό χρόνο και προσπάθεια στους «προκαταρκτικούς ελέγχους» των επεξεργασιών που 
είναι πιθανόν να παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες 
των υποκειµένων των δεδοµένων. Θα δηµοσιευθεί έγγραφο πολιτικής στο οποίο θα 
εκτίθενται τα κριτήρια και οι διαδικασίες για τους προκαταρκτικούς ελέγχους. 

 
• Κατευθυντήριες γραµµές για τις προσφυγές και τις έρευνες 
 Ο ΕΕΠ∆ θα εκπονήσει κατευθυντήριες γραµµές για τη διεκπεραίωση των προσφυγών, 

καθορίζοντας τις προϋποθέσεις παραδεκτού, τις διαδικασίες διερεύνησης, τις προθεσµίες 
κλπ. Αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του ΕΕΠ∆. Θα 
ακολουθήσει παρόµοιο εγχείρηµα για τις έρευνες - είτε µε «δική του πρωτοβουλία» είτε 
βάση προσφυγής. 

 
• Έλεγχοι και διερευνήσεις 
 Ο ΕΕΠ∆ θα αναπτύξει τη βάση για µια µεθοδολογία ελέγχου προκειµένου να ελέγχει τη 

συµµόρφωση των κοινοτικών οργάνων και οργανισµών προς τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001. Θα προβεί επίσης σε ορισµένους «επιτόπιους ελέγχους» σε διάφορους χώρους 
για να ενηµερωθεί σχετικά µε την εφαρµοζόµενη πρακτική και να ενθαρρύνει την οικειοθελή 
συµµόρφωση. Άλλες διερευνήσεις θα διενεργηθούν εφόσον απαιτείται. 

 
• Ιδιωτική ζωή και διαφάνεια 
 Ο ΕΕΠ∆ θα δηµοσιεύσει έγγραφο σχετικά µε τις σχέσεις µεταξύ της «πρόσβασης του κοινού 

στα έγγραφα» και της «προστασίας των δεδοµένων». Σκοπός του εγγράφου αυτού θα είναι 
να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές και στους δύο τοµείς και να βοηθηθούν τα όργανα και 
οι οργανισµοί κατά τη λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις που πρέπει να τηρηθεί κάποια 
ισορροπία µεταξύ των δύο αυτών θεµελιωδών συµφερόντων. 

 
• Ηλεκτρονική παρακολούθηση και δεδοµένα κίνησης 
 Ο ΕΕΠ∆ θα εκπονήσει κατευθυντήριες γραµµές για την επεξεργασία δεδοµένων κίνησης και 

χρέωσης από ηλεκτρονικές επικοινωνίες διαφόρων ειδών (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο κλπ.) στα ευρωπαϊκά όργανα, προκειµένου να 
διευκρινιστούν και να βελτιωθούν οι διασφαλίσεις που εφαρµόζονται επί του παρόντος στις 
επεξεργασίες αυτές. 

 
• Γνωµοδοτήσεις για προτάσεις νοµοθετικών πράξεων 
 Ο ΕΕΠ∆ θα δηµοσιεύσει έγγραφο πολιτικής για τον τρόπο µε τον οποίον αντιλαµβάνεται τα 

γνωµοδοτικά του καθήκοντα όσον αφορά προτάσεις νοµοθετικών πράξεων που σχετίζονται 
µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα καθήκοντα αυτά θα αναπτυχθούν 

http://www.edps.eu.int/


ανάλογα. Ο ΕΕΠ∆ θα γνωµοδοτεί εγκαίρως για σχετικές νοµοθετικές προτάσεις, τις οποίες 
και θα παρακολουθεί εφόσον απαιτείται. 

 
• Προστασία δεδοµένων στον τρίτο πυλώνα 
 Ο ΕΕΠ∆ θα αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπόνηση συνεκτικού νοµικού πλαισίου για 

την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τρίτο πυλώνα. Το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να συνάδει προς τις υφιστάµενες αρχές του πρώτου πυλώνα, λαµβανοµένων υπόψη 
των ειδικών αναγκών επιβολής του νόµου σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες νοµικές 
διασφαλίσεις. 

 
• Ανάπτυξη πόρων 

 Ο ΕΕΠ∆ θα εξακολουθήσει να αναπτύσσει τα κατάλληλα µέσα και συνθήκες για ουσιαστική 
εκτέλεση των καθηκόντων του. Θα απαιτηθεί µια περιορισµένη αύξηση των υφιστάµενων 
πόρων για την αντιµετώπιση των µελλοντικών προκλήσεων και για την ευλόγως 
αναµενόµενη τήρηση των σχετικών αξιών, τούτο δε ανεξαρτήτως των ενδεχόµενων νέων 
καθηκόντων σχετικά µε το προτεινόµενο Σύστηµα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) 
και άλλα συστήµατα, όπως ένα αναθεωρηµένο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II). 

 



2 Οικοδόµηση ενός «νέου οργάνου» 
 

2.1 Εισαγωγή 
 
Μετά το διορισµό του ΕΕΠ∆ και του Αναπληρωτή ΕΕΠ∆ τον Ιανουάριο του 2004, έγιναν τα 
πρώτα βήµατα για να προετοιµαστεί µια καλή εκκίνηση, πραγµατοποιήθηκαν δηλαδή αρχικές 
συνεδριάσεις µε εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής 
προκειµένου να καθοριστεί ένα πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη περαιτέρω δραστηριοτήτων. 
Ο ΕΕΠ∆ και ο Αναπληρωτής ΕΕΠ∆ έκριναν ότι, από τις 2 Φεβρουαρίου 2004, θα ήταν σκόπιµο να 
διεξάγονται οι σχετικές εργασίες στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες*. Η 
γνώµη αυτή κοινοποιήθηκε µε επιστολές στις αρµόδιες αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συµβουλίου και της Επιτροπής. 
 
Το 2004 υπήρξε το έτος έναρξης των εργασιών του οργάνου· η έναρξη αυτή περιελάµβανε τρία 
στάδια: 
 
α. Πρώτο στάδιο: από τις 2 Φεβρουαρίου έως τις 24 Ιουνίου 2004 
 
• Κατά την άφιξή τους στις Βρυξέλλες, στις 2 Φεβρουαρίου 2004, ο ΕΕΠ∆ και ο 

Αναπληρωτής ΕΕΠ∆ δεν διέθεταν ούτε γραφεία ούτε γραµµατεία. 
 
• Αρχικά, ο ΕΕΠ∆ έλαβε τη στήριξη των υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

πράγµα που επέτρεψε: 
- την εγκατάσταση του ΕΕΠ∆ σε ένα κτίριο του Κοινοβουλίου, παρέχοντάς του ένα 

πρώτο εξοπλισµό ήδη από τη δεύτερη εβδοµάδα, 
- την κατάρτιση ενός διορθωτικού προϋπολογισµού 10/2004 και µιας κατάστασης 

προβλέψεων για το 2005, 
- τη δηµοσίευση των κενών θέσεων προς πλήρωση οι οποίες προβλέπονται στο 

οργανόγραµµα για το οικονοµικό έτος 2004, 
- την εκπόνηση και τη σύναψη συµφωνίας διοικητικής συνεργασίας µε τις υπηρεσίες του 

Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συµβουλίου. 
 

• Το Μάιο, ένας προϊστάµενος µονάδας αποσπάσθηκε από την Επιτροπή για να 
εγκαταστήσει τη Γραµµατεία· καθορίστηκε βραχυπρόθεσµο πρόγραµµα εργασιών στο οποίο 
προσδιορίζονται οι προτεραιότητες, µε µεγαλύτερη προτεραιότητα για τις προσλήψεις. 

 
• ∆ηµιουργήθηκε µια ιστοσελίδα µε τη διεύθυνση http://www.edps.eu.int  
 
β. ∆εύτερο στάδιο: από τις 24 Ιουνίου έως την 1η Οκτωβρίου 2004 
 
• Στις 24 Ιουνίου, οι Γενικοί Γραµµατείς της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου υπέγραψαν, µαζί µε τον ΕΕΠ∆, συµφωνία διοικητικής συνεργασίας 
προκειµένου να βοηθήσουν τον ΕΕΠ∆ κατά την τριετή περίοδο εκκίνησης· η συµφωνία αυτή 
µπορεί να ανανεωθεί για δύο έτη. 

 
• Το Κοινοβούλιο ενέκρινε διατάξεις εφαρµογής της διοργανικής συµφωνίας. 

                                                 
* Το άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

1ης Ιουλίου 2002, περί του καθεστώτος και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων ορίζει ότι ο ΕΕΠ∆ και ο Αναπληρωτής ΕΕΠ∆ έχουν την έδρα τους στις 
Βρυξέλλες. 
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• Πραγµατοποιήθηκαν πολυάριθµες επαφές µε τις διάφορες υπηρεσίες των τριών οργάνων που 

επικουρούν τον ΕΕΠ∆ προκειµένου να καθοριστούν οι πρακτικές λεπτοµέρειες της βοήθειας 
αυτής. 

 
• Οι πρώτες συνεντεύξεις µε τους υποψηφίους άρχισαν τον Ιούλιο βάσει των απαντήσεων στις 

προκηρύξεις κενών θέσεων, και προσλήφθηκαν οι πρώτοι συνάδελφοι. 
 
γ. Τρίτο στάδιο: από την 1η Οκτωβρίου 2004 έως το τέλος του έτους 
 
• Όλο το προσωπικό είχε προσληφθεί βάσει του πίνακα προσωπικού του 2004, 
 
• Εθνικοί εµπειρογνώµονες κλήθηκαν να συµµετάσχουν στις εργασίες του ΕΕΠ∆ κατά το 2005 

(η σχετική πρόσκληση δεν κατέστη δυνατόν να αποσταλεί ενωρίτερα λόγω της 
καθυστέρησης κατά την έγκριση του προϋπολογισµού του 2004 και της σχετικής 
αβεβαιότητας). 

 
• Ο ΕΕΠ∆ ενέκρινε εσωτερικές διαδικασίες (κώδικα δεοντολογίας, διοικητικό οδηγό) και 

διατάξεις εφαρµογής του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. 
 

2.2 Προϋπολογισµός 
 
• Ύστερα από την απόφαση διορισµού του ΕΕΠ∆ και του Αναπληρωτή ΕΕΠ∆, της 

22ας ∆εκεµβρίου 2003, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (η σχετική 
απόφαση δηµοσιεύθηκε στην ΕΕΕΚ στις 17/01/2004), η Επιτροπή υπέβαλε, στις 
3 Φεβρουαρίου 2004, προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 2/2004 το οποίο 
προέβλεπε την ενσωµάτωση του ΕΕΠ∆ στον προϋπολογισµό του 2004 
(υποδιαίρεση VIII/Μέρος Β). Ο προϋπολογισµός αυτός, ο οποίος βασίζεται στο ίδιο επίπεδο 
δαπανών όπως και ο προϋπολογισµός που είχε αρχικά προβλεφθεί από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής το 2002, ανέρχεται σε 1.272.000 ευρώ και καταρτίστηκε σύµφωνα µε την αρχή 
της προοδευτικής εκκίνησης των δραστηριοτήτων του ΕΕΠ∆ και λαµβάνοντας υπόψη το 
χρόνο που απαιτείται για την πρόσληψη του προσωπικού. Τα έσοδα υπολογίζονται σε 90.000 
ευρώ. Το εν λόγω προσχέδιο προϋπολογισµού εγκρίθηκε από την αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή. Η Επιτροπή τόνιζε ότι «κατά τη διάρκεια του 2004, ο ΕΕΠ∆ µπορεί ο 
ίδιος, εφόσον απαιτείται, να υποβάλει διορθωτικό προϋπολογισµό, µε τον οποίον να 
προσαρµόζεται µε µεγαλύτερη ακρίβεια ο προϋπολογισµός ή/και ο πίνακας προσωπικού της 
υποδιαίρεσης VIII/Μέρος Β». 

 
• Ο ΕΕΠ∆ πρότεινε διορθωτική κατάσταση προβλέψεων, η οποία περιελήφθη στο προσχέδιο 

διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 10/2004 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 26 Ιουλίου 
2004. Αυτή η διορθωτική κατάσταση προβλέψεων ήταν αναγκαία λόγω της υποεκτίµησης 
του ∆Π 2/2004 ο οποίος επανελάµβανε, χωρίς καµιά τροποποίηση, τα στοιχεία του 
προϋπολογισµού που είχε καταρτιστεί το 2002 για περίοδο 9 µηνών, χωρίς να λαµβάνει 
υπόψη ούτε την εξέλιξη του κόστους ζωής ούτε τις επιχειρησιακές ανάγκες του 2004 ούτε 
ένα ολόκληρο έτος. Τα ποσά του ∆Π 10/2004 καθορίστηκαν βάσει των παραµέτρων που 
υπέβαλαν οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Ο διορθωτικός 
προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2004 εγκρίθηκε οριστικά από την αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή στις 14 Οκτωβρίου 2004, ανέρχεται δε σε 1.942.279.00 ευρώ. Κατά 
συνέπεια, ο ΕΕΠ∆ είχε στη διάθεσή του τον προϋπολογισµό του 2004 αρκετά αργά εντός του 
έτους, γεγονός που παρεµπόδισε την πραγµατοποίηση ορισµένων δαπανών. 

 



• Στο ψήφισµα που εξέδωσε στις 9 Μαρτίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από τον 
ΕΕΠ∆ να υποβάλει έκθεση στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή πριν από τις 
30 Σεπτεµβρίου 2004, ενόψει της πρώτης ανάγνωσης του προϋπολογισµού του 2005. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ψηφίσµατος αυτού, υποβλήθηκε στην αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή µια έκθεση η οποία περιλαµβάνει κατάσταση των επιχειρησιακών 
αναγκών και απολογισµό της προόδου που είχε επιτευχθεί από το Φεβρουάριο έως το 
Σεπτέµβριο του 2004 όσον αφορά τη συγκρότηση των διοικητικών δοµών και των 
διαδικασιών πρόσληψης, της συµφωνίας συνεργασίας και της χρηµατοοικονοµικής και 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

 
• Ο προϋπολογισµός του 2005 εγκρίθηκε το ∆εκέµβριο του 2004, ανέρχεται δε σε 

2.879.305,00 ευρώ. Εµφανίζει δηλαδή αύξηση κατά 48,8% σε σχέση µε τον προϋπολογισµό 
του 2004 (υπολογιζόµενο σε 11 µήνες). Ο προϋπολογισµός αυτός υπολογίστηκε µε βάση τις 
µακροοικονοµικές παραµέτρους που κοινοποίησε η Επιτροπή και τους πολιτικούς 
προσανατολισµούς της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, καθώς και τη δυναµική που 
αναπτύχθηκε µετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΕΠ∆ καθ' όλη τη διάρκεια του εν λόγω 
έτους. 

 
• ΄Οσον αφορά την εσωτερική χρηµατοοικονοµική και δηµοσιονοµική διαχείριση, ο ΕΕΠ∆ 

µεταβίβασε τα σχετικά καθήκοντα στον προϊστάµενο της µονάδας 
«∆ιοίκηση/Προσωπικό/Προϋπολογισµός» ο οποίος ενεργεί ως κύριος διατάκτης. ∆ιορίστηκε 
επίσης ένας εισηγητής («agent initiateur»). 

 
• Η Επιτροπή (Γ∆ «Προϋπολογισµός») παρέσχε σηµαντική και αξιόλογη βοήθεια: ο Υπόλογος 

της Επιτροπής διορίστηκε Υπόλογος του ΕΕΠ∆· οι υπηρεσίες της Γ∆ «Προϋπολογισµός» 
παρέχουν τεχνική βοήθεια στον ΕΕΠ∆ για την κατάρτιση και την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού· η κεντρική οικονοµική υπηρεσία παρέχει πληροφορίες. 

 
• Ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Επιτροπής διορίστηκε Ελεγκτής του ΕΕΠ∆· εξάλλου, ο ΕΕΠ∆ 

εγκαθιστά επί του παρόντος ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, πρόκειται δε σύντοµα να 
εγκριθούν πρότυπα ελέγχου τα οποία θα είναι παρόµοια προς τα αντίστοιχα πρότυπα της 
Επιτροπής, λαµβανοµένων όµως υπόψη των αναγκών και των ιδιοµορφιών ενός νέου και 
µικρού οργάνου. 

 

2.3 Συνεργασία 
 
• Η συµφωνία διοικητικής συνεργασίας µεταξύ των Γενικών Γραµµατέων της Επιτροπής, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου συνήφθη στις 24 Ιουνίου 2004. 
Αναγνωρίστηκε ότι απαιτείται η παροχή της βοήθειας αυτής κατά τα πρώτα έτη για τρεις 
κύριους λόγους: 
- για να παρασχεθεί στον ΕΕΠ∆ η δυνατότητα να αξιοποιήσει την πείρα των άλλων 

οργάνων στο διοικητικό και το χρηµατοοικονοµικό τοµέα µέσω µεταφοράς 
τεχνογνωσίας, 

- για να του παρασχεθεί, χωρίς καθυστέρηση, η δυνατότητα να προβληθεί στο θεσµικό 
επίπεδο µέσω της εφαρµογής των καθηκόντων και των προνοµίων του, 

-  για να τηρηθεί ο χρυσός κανόνας της χρηστής χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης 
µέσω της πραγµατοποίησης οικονοµιών κλίµακας. 

 
• Μια συµφωνία στο επίπεδο των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου και του ΕΕΠ∆ διευκρινίζει τις 

λεπτοµέρειες εφαρµογής της διοργανικής συµφωνίας· παρόµοια συµφωνία εκπονείται σε 



συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Συµβουλίου· σχετικοί προσανατολισµοί συµφωνήθηκαν µε 
τις υπηρεσίες της Επιτροπής. 

 
• Βάσει της διοργανικής συµφωνίας: 

- ο Υπόλογος και ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Επιτροπής διορίστηκαν Υπόλογος και 
Ελεγκτής του ΕΕΠ∆, 

- οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρέχουν βοήθεια για όλα τα καθήκοντα που αφορούν 
τη διαχείριση των προσώπων που συνδέονται µε το όργανο (πρόσληψη προσωπικού, 
καθορισµός δικαιωµάτων, καταβολή µισθών, επιστροφή ιατρικών εξόδων, καταβολή 
εξόδων αποστολής κλπ.), 

- οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικουρούν επίσης τον ΕΕΠ∆ στην κατάρτιση και την 
εκτέλεση του προϋπολογισµού, 

- ο ΕΕΠ∆ είναι εγκατεστηµένος στο κτίριο του Κοινοβουλίου, οι υπηρεσίες του 
οποίου επικουρούν τον ΕΕΠ∆ όσον αφορά τις πρακτικές λεπτοµέρειες και την 
τεχνογνωσία σχετικά µε την εγκατάστασή του στο κτίριο του Κοινοβουλίου 
(ασφάλεια κτιρίων, ταχυδροµείο, πληροφορική, τηλεφωνία, διαρρύθµιση γραφείων 
και υλικά), 

-  το Συµβούλιο επικουρεί στον τοµέα της µετάφρασης. 
 
• Πρέπει να τονιστεί η αγαστή συνεργασία που διαµορφώθηκε, ευθύς εξ αρχής, µε τις 

περισσότερες υπηρεσίες των τριών οργάνων· στις περισσότερες περιπτώσεις, η συνεργασία 
αυτή αποδείχθηκε πολύ αποτελεσµατική και οπωσδήποτε πολύ χρήσιµη. Είναι, ωστόσο, 
απογοητευτικό το γεγονός ότι η συµφωνία δεν κυκλοφόρησε πάντοτε ευρέως στις υπηρεσίες 
που πρέπει να επικουρούν τον ΕΕΠ∆, γεγονός το οποίο καθυστέρησε ορισµένες εργασίες. 

 

2.4 Ανθρώπινο δυναµικό 
 
• Λόγω του µεγέθους του έργου που πρέπει να επιτελεστεί για να συγκροτηθεί η διοίκηση ενός 

νέου οργάνου, δόθηκε προτεραιότητα στις προσλήψεις· προσλήφθηκαν τα 15 άτοµα του 
πίνακα προσωπικού· η οµάδα του προσωπικού άρχισε τον Αύγουστο την πρώτη φάση 
προσλήψεων προκειµένου να δηµιουργηθεί και να εγκατασταθεί η αναγκαία διοικητική δοµή 
πριν από την άφιξη της υπόλοιπης οµάδας. Οι προσλήψεις πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε 
τους κανόνες που ισχύουν στα όργανα, δηλαδή: προτεραιότητα στις µετατάξεις µεταξύ 
οργάνων· στη συνέχεια, βάσει καταλόγων επιτυχόντων· και, τρίτον, προσφυγή σε εξωτερικό 
προσωπικό. Από τα 15 άτοµα που όντως προσλήφθηκαν, 7 είναι υπάλληλοι (2 µετατάχθηκαν 
από άλλα όργανα, 5 επελέγησαν από τους καταλόγους προσληπτέων) και 8 έχουν σύµβαση 
έκτακτου υπαλλήλου. 

 
• Η διοικητική δοµή προβλέπει µια µονάδα επιφορτισµένη µε τη διοίκηση, το προσωπικό και 

τον προϋπολογισµό (συνολικά 5 άτοµα) και µια µονάδα επιφορτισµένη µε λειτουργικά 
καθήκοντα (10 άτοµα)· η δεύτερη αυτή µονάδα απαρτίζεται από δύο υπηρεσίες: η µία 
ασχολείται µε τα καθήκοντα εποπτείας, η δε άλλη, µε τις γενικές πολιτικές πτυχές (κυρίως 
νοµοθετικά και γνωµοδοτικά καθήκοντα) και την ενηµέρωση. Για τη µονάδα αυτήν δεν 
προβλέπεται προϊστάµενος, αφενός µεν διότι τα µέλη του οργάνου συµµετέχουν ενεργά και 
άµεσα στη διεκπεραίωση των φακέλων, αφετέρου δε διότι, λόγω του σηµερινού µεγέθους 
του ΕΕΠ∆, επιδιώκεται, στην αρχική φάση, η ενθάρρυνση της οµαδικής εργασίας, χωρίς 
ιεραρχικούς περιορισµούς σε επίπεδο υπηρεσιών. 

 
• Είναι επίσης σκόπιµο να επισηµανθεί η σηµαντική και αποτελεσµατική βοήθεια που 

παρέχουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής όσον αφορά τις προσλήψεις (δηµοσίευση κενών 
θέσεων, προετοιµασία των συµβάσεων, καθορισµός δικαιωµάτων, ιατρικές επισκέψεις, 



καταβολή µισθών κλπ.), καθώς και για τα καθήκοντα που αφορούν τη διαχείριση των 
προσώπων που συνδέονται µε το όργανο: µέλη του οργάνου, προσωπικό εν ενεργεία, 
αποζηµιώσεις και διάφορα επιδόµατα που σχετίζονται µε την ανάληψη υπηρεσίας και την 
οριστική λήξη των καθηκόντων, αποστολές και µετακινήσεις, κοινωνικοϊατρικές υποδοµές, 
κλπ. 

 

2.5 Υποδοµή του γραφείου 
 
• Ο ΕΕΠ∆ είναι εγκατεστηµένος σε ένα εξοπλισµένο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

στη διεύθυνση 63, rue Montoyer, στις Βρυξέλλες. 
 
• Βάσει της συµφωνίας διοικητικής συνεργασίας, οι αρµόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου επικουρούν, κατά πολύ χρήσιµο εν γένει τρόπο, τον ΕΕΠ∆ για τις υλικές 
διευκολύνσεις και την τεχνογνωσία όσον αφορά την εγκατάστασή στο κτίριο: ασφάλεια 
χώρων, διαρρύθµιση χώρων, επίπλωση (παρασχέθηκε µια πρώτη παρτίδα επίπλων), 
τηλεπικοινωνίες, τηλεφωνία, τυπογραφείο, ταχυδροµείο, κλπ. Πολύτιµη βοήθεια 
παρασχέθηκε όσον αφορά την υποδοµή και την υποστήριξη πληροφορικής (προµήθεια 
υπολογιστών, εγκατάσταση της κατάλληλης υποδοµής για την ιστοσελίδα και το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). 

 
• Οι λεπτοµέρειες της συνεργασίας αυτής καθορίστηκαν µε τις διατάξεις εφαρµογής της 

διοργανικής συµφωνίας µε το Κοινοβούλιο. Εξετάστηκε επίσης το ενδεχόµενο ενός 
πρόσθετου συµφώνου µε το οποίο θα διευκρινίζονται ορισµένες πτυχές της βοήθειας αυτής. 

 
• Το Κοινοβούλιο χρεώνει τον ΕΕΠ∆ για τα έξοδα που σχετίζονται µε το κτίριο, τα υλικά και 

τις διάφορες λειτουργικές δαπάνες. 
 

2.6 ∆ιοικητικό περιβάλλον 
 
• Επί του παρόντος, εκπονείται ένας εσωτερικός κανονισµός στον οποίο διευκρινίζεται η 

κατανοµή καθηκόντων και οι κύριες διαδικασίες για την εκτέλεση των αποστολών του 
οργάνου· αναµένεται ότι ο κανονισµός αυτός θα εκδοθεί κατά το πρώτο εξάµηνο του 2005. 

 
• Θεσπίστηκε µια πρώτη σειρά γενικών διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού υπηρεσιακής 

κατάστασης· οι διατάξεις αυτές είναι αντίστοιχες προς τις διατάξεις που εφαρµόζονται στην 
Επιτροπή όταν πρόκειται για τοµείς στους οποίους η Επιτροπή επικουρεί τον ΕΕΠ∆. 

 
• Οι διατάξεις που αφορούν το προσωπικό δηµοσιοποιούνται µε στοχοθετηµένα σηµειώµατα 

και είναι διαθέσιµες στο «drive S» που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το ενδοδίκτυο του 
ΕΕΠ∆. Όλο το προσωπικό του ΕΕΠ∆ έχει πρόσβαση στο drive αυτό. Εξάλλου, εκπονήθηκε 
ένας διοικητικός οδηγός ο οποίος διανέµεται σε κάθε νέο συνάδελφο· ο οδηγός αυτός 
περιλαµβάνει όλες τις διοικητικές πληροφορίες που είναι χρήσιµες για το προσωπικό του 
ΕΕΠ∆. Όλες οι επικαιροποιήσεις του «drive S» και του οδηγού επισηµαίνονται στο 
προσωπικό µε σηµείωµα ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. ∆ιοργανώνεται επίσης µια 
ενηµερωτική συνάντηση για τους νέους συναδέλφους στους οποίους χορηγείται ένας 
«φάκελος υποδοχής» µε τα προαναφερόµενα έγγραφα. 

 
• Εγκρίθηκε κώδικας δεοντολογίας κατά το υπόδειγµα του κώδικα που έχει εγκρίνει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύµφωνα µε το πνεύµα του κώδικα αυτού και για να 
συγκεκριµενοποιηθεί η προσήλωση στις θεµελιώδεις αρχές του ΕΕΠ∆, κάθε συνάδελφος 



δεσµεύεται εγγράφως, κατά την ανάληψη υπηρεσίας, να τηρεί την εµπιστευτικότητα των 
δεδοµένων στα οποία έχει πρόσβαση κατά την επαγγελµατική του ζωή. 

 

2.7 Οργάνωση γραφείου 
 
• Μετά τους πρώτους τρεις µήνες κατά τους οποίους συγκροτήθηκαν τα βασικά στοιχεία του 

οργάνου, µετά την ανάληψη υπηρεσίας των πρώτων µελών του προσωπικού του ΕΕΠ∆, 
συµπεριλαµβανοµένου ενός ασκουµένου, έγιναν τα πρώτα βήµατα για την ανάπτυξη ενός 
συστήµατος οργάνωσης γραφείου. Αναπτύχθηκε ένα πρώτο σύστηµα για την εισερχόµενη 
και την εξερχόµενη αλληλογραφία και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τόσο σε γραπτή όσο 
και σε ηλεκτρονική µορφή. ∆ηµιουργήθηκε επίσης µητρώο εγγράφων. Μόλις εγκαταστάθηκε 
ένα σύστηµα σάρωσης σε µορφότυπο pdf, καθιερώθηκε η αρχή παράλληλων γραπτών και 
ηλεκτρονικών φακέλων, µε κάποια ευελιξία. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και οι κοινοί 
φάκελοι είναι το κύριο µέσο γραπτής επικοινωνίας µεταξύ όλων των µελών του γραφείου του 
ΕΕΠ∆. Χάρη σε µια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και ενηµερωµένες καταστάσεις, οι 
πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε όλους. 

 
• Το άνοιγµα υποθέσεων (οι οποίες φέρουν, όλες, ένα γενικό αριθµό για κάθε έτος) βρίσκεται 

υπό τον έλεγχο του ΕΕΠ∆ και του Αναπληρωτή ΕΕΠ∆. Κάθε µονάδα του γραφείου 
αναλαµβάνει την ευθύνη για ένα συγκεκριµένο φάκελο και κατανέµει όλες τις υποθέσεις 
κατά δίκαιο τρόπο. Οι κύριες υποθέσεις διεκπεραιώνονται από δύο µέλη του προσωπικού. Τα 
σχέδια συζητούνται µε τον ΕΕΠ∆ ή/και τον Αναπληρωτή ΕΕΠ∆, ένας από τους οποίους 
υπογράφει και τα τελικά έγγραφα. Εφόσον χρειάζεται, συγκροτούνται συνεδριάσεις 
προβληµατισµού οι οποίες συµβάλλουν στην διαµόρφωση κοινής αντίληψης για τα 
συγκεκριµένα θέµατα. 

 
• ∆ιοργανώνονται επίσης εβδοµαδιαίες συνεδριάσεις οι οποίες εξασφαλίζουν τον απαιτούµενο 

συντονισµό, στις οποίες συµµετέχουν η διοικητική µονάδα και τη µονάδα προσωπικού· τα 
διοικητικά θέµατα εξετάζονται στο επίπεδο του «διοικητικού συµβουλίου» (ΕΕΠ∆, 
Αναπληρωτής ΕΕΠ∆ και Προϊστάµενος της Μονάδας 
«∆ιοίκηση/Προσωπικό/Προϋπολογισµός»)· τα κύρια ζητήµατα συζητούνται µεταξύ του 
ΕΕΠ∆ και του Αναπληρωτή ΕΕΠ∆. Μια φορά το µήνα, διοργανώνεται ενηµερωτική και 
εκπαιδευτική συνεδρίαση µε όλο το προσωπικό, κατά την οποία ένα συγκεκριµένο θέµα 
παρουσιάζεται από ένα µέλος του προσωπικού. 

 

2.8 Προβολή 
 
• Με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου, δηµιουργήθηκε γρήγορα µια ιστοσελίδα η οποία 

επικαιροποιείται τακτικά και περιέχει συνδέσµους προς τα όργανα και τις εθνικές αρχές 
προστασίας δεδοµένων. Επί του παρόντος, ετοιµάζεται µια δεύτερη µορφή της ιστοσελίδας η 
οποία αναµένεται να είναι έτοιµη εντός του 2005. 

 
• Για να γίνει γνωστό το όργανο, πραγµατοποιείται µια ενηµερωτική εκστρατεία: η πρώτη 

φάση συνίστατο στη µαζική διανοµή, σε όλους τους συναδέλφους όλων των οργάνων και 
οργανισµών, ενός φυλλαδίου στο οποίο υπενθυµίζονται τα δικαιώµατα του καθενός στον 
τοµέα της προστασίας των δεδοµένων· ένα δεύτερο φυλλάδιο διανεµήθηκε κατά πιο 
στοχοθετηµένο τρόπο στα πρόσωπα που κατέχουν θέσεις στελεχών στα ίδια όργανα. 

 



• Προκειµένου να γίνουν πιο γνωστά τόσο το όργανο όσο και οι γνωµοδοτήσεις του Επόπτη, 
τα σχετικά κείµενα δηµοσιεύονται στις διάφορες γλώσσες. Το Συµβούλιο παρέχει πολύτιµη 
βοήθεια όσον αφορά τις µεταφράσεις, και µάλιστα µε αξιόλογη ταχύτητα. 

 

2.9 Θεσµικές σχέσεις 
 
• Ο ΕΕΠ∆ συµµετέχει σε πολλές διοργανικές επιτροπές των οποίων οι αρµοδιότητες 

αφορούν τον προϋπολογισµό, το προσωπικό και τη διοίκηση· όσον αφορά το προσωπικό, ο 
Επόπτης είναι µέλος της Επιτροπής Προϊσταµένων ∆ιοίκησης, συµµετέχει δε ως 
παρατηρητής στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης (επί 
του παρόντος, ο κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης τροποποιείται για να αναγνωριστεί ο 
ΕΕΠ∆ ως µέλος) και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του EPSO. 

 
• Έχουν γίνει τα πρώτα βήµατα για την αναγνώριση του οργάνου από τις βελγικές αρχές. 
 

2.10 Συµπεράσµατα 
 
Το 2004 υπήρξε το έτος έναρξης λειτουργίας και εγκατάστασης του ΕΕΠ∆ όσον αφορά το 
διοικητικό και το δηµοσιονοµικό πλαίσιο και το πλαίσιο του προσωπικού, οι βάσεις των οποίων 
ετέθησαν µε τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συµβουλίου, 
γεγονός το οποίο επέτρεψε να παρασχεθούν οι αναγκαίες γνώσεις, προσέφερε πολύτιµη βοήθεια 
για την εκτέλεση ορισµένων καθηκόντων και επέτρεψε την πραγµατοποίηση οικονοµιών κλίµακας. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2005, ο ΕΕΠ∆ σκοπεύει να συνεχίσει την οργάνωση του οργάνου, µε την 
πρόσληψη 4 νέων συναδέλφων οι οποίοι προβλέπονται στον πίνακα προσωπικού και µε τη θέσπιση 
των εσωτερικών κανόνων που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία του. Οι κανόνες αυτοί θα 
θεσπιστούν σύµφωνα µε τη γνώµη της Επιτροπής Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης όταν 
αφορούν την εφαρµογή του κανονισµού αυτού, και ύστερα από διαβούλευση µε την Επιτροπή 
Προσωπικού που θα συσταθεί κατά το πρώτο εξάµηνο του 2005. 



 
3 Εποπτεία 
 

3.1 Γενικά 
 
Όπως υποδηλώνει το όνοµα του οργάνου, ένα θεµελιώδες καθήκον του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας ∆εδοµένων είναι η εποπτεία, κατά ανεξάρτητο τρόπο, της εφαρµογής των διατάξεων 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και άλλων σχετικών νοµικών πράξεων σε όλες τις 
επεξεργασίες δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιούνται από τα κοινοτικά όργανα 
ή οργανισµούς (µε εξαίρεση το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στα πλαίσια της 
άσκησης των δικαιοδοτικών του καθηκόντων), εφ' όσον η επεξεργασία αυτή πραγµατοποιείται στα 
πλαίσια της άσκησης δραστηριοτήτων που εµπίπτουν, εν όλω ή εν µέρει, στο πεδίο εφαρµογής του 
κοινοτικού δικαίου και στην, εν όλω ή εν µέρει, αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αυτή είναι, εν όλω ή εν µέρει, 
αυτοµατοποιηµένη και τα δεδοµένα περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο 
(άρθρο 1 παράγραφος 2, άρθρο 3 και άρθρο 46 σηµείο γ) του κανονισµού αριθ. 45/2001). 
 
Προς τούτο, ο κανονισµός περιγράφει και αναθέτει ορισµένα καθήκοντα και εξουσίες που 
σχετίζονται µε το εποπτικό έργο. Οι προκαταρκτικοί έλεγχοι αναφέρονται στο άρθρο 27 και στο 
άρθρο 46 σηµεία θ) και ι). Η ενηµέρωση των υποκειµένων των δεδοµένων, προκειµένου να 
εξασφαλίζεται ότι τα δικαιώµατά τους ασκούνται και γίνονται σεβαστά, είναι εξουσία που 
αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 σηµείο α). Οι προσφυγές αναφέρονται συγκεκριµένα στο 
άρθρο 32 παράγραφος 2, στο άρθρο 33 και στο άρθρο 46 σηµεία α) και β). Οι διερευνήσεις 
προβλέπονται στο άρθρο 46 σηµεία β) και ε). Όλα αυτά τα µέσα εποπτείας χρησιµοποιήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του 2004, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 
 
Στο άρθρο 46 σηµείο η) αναφέρονται ορισµένα καθήκοντα τα οποία είναι πιθανόν να γίνουν 
σηµαντικά στο εγγύς µέλλον. Κατά τη διάρκεια του 2004, δεν δόθηκε η ευκαιρία να καθοριστούν, 
να αιτιολογηθούν και να δηµοσιοποιηθούν οι εξαιρέσεις του άρθρου 10 παράγραφος 4 (περαιτέρω 
εξαιρέσεις για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων) ούτε οι άδειες που προβλέπονται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 2 σηµείο β) (επεξεργασία στον τοµέα του εργατικού δικαίου) και στο 
άρθρο 10 παράγραφος 5 (επεξεργασία δεδοµένων σχετικών µε αδικήµατα) και στο άρθρο 19 
(αυτοµατοποιηµένες ατοµικές αποφάσεις). Ωστόσο, στη συνάρτηση ενός προκαταρκτικού ελέγχου 
(υπόθεση 2004-0196· βλ. παρακάτω), οι προϋποθέσεις για την επεξεργασία ενός προσωπικού 
κωδικού αριθµού (άρθρο 10 παράγραφος 6) και οι διασφαλίσεις για τη στατιστική επεξεργασία 
(άρθρο 12 παράγραφος 2) υπήρξαν σηµαντικά σηµεία της γνώµης του ΕΕΠ∆. 
 
Όσον αφορά τις εξουσίες του ΕΕΠ∆, µέχρι σήµερα δεν εκδόθηκε καµία εντολή, προειδοποίηση, 
απαγόρευση κλπ. Μετά τη γνωµοδότηση του ΕΕΠ∆, ορισµένοι υπεύθυνοι της επεξεργασίας έλαβαν 
τα σχετικά µέτρα· σε άλλες περιπτώσεις, τα µέτρα αυτά αναµένεται να ληφθούν προσεχώς. Γίνεται 
η απαιτούµενη παρακολούθηση. 
 
Η συγκεκριµένη εποπτεία της Κεντρικής Μονάδας του Eurodac έχει ανατεθεί στον ΕΕΠ∆ δυνάµει 
του άρθρου 20 παράγραφος 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συµβουλίου. Το θέµα 
αυτό εξετάζεται στην παράγραφο 3.7, στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. 
 
Πριν εξεταστούν αναλυτικότερα τα διάφορα εποπτικά καθήκοντα, πρέπει να αναφερθεί η ζωτικής 
σηµασίας λειτουργία του Υπευθύνου Προστασίας ∆εδοµένων. 
 



3.2 Υπεύθυνοι Προστασίας ∆εδοµένων 
 
Με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισµού αριθ. 45/2001, εισάγεται στα κοινοτικά όργανα και 
οργανισµούς ένας καίριος θεσµός για την ουσιαστική προστασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, και συγκεκριµένα ο θεσµός του Υπευθύνου Προστασίας ∆εδοµένων. Κάθε κοινοτικό 
όργανο και κάθε κοινοτικός οργανισµός πρέπει να διορίζει τουλάχιστον ένα πρόσωπο ως υπεύθυνο 
προστασίας δεδοµένων, του οποίο βασικό καθήκον είναι να εξασφαλίζει, κατά ανεξάρτητο τρόπο, 
την εσωτερική εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού (άρθρο 24 παράγραφος 1 σηµείο γ)). Το 
εν λόγω άρθρο και το Παράρτηµα του κανονισµού περιγράφουν το έργο, τα καθήκοντα και της 
εξουσίες των ΥΠ∆, µερικά από τα οποία είναι ιδιαίτερα σηµαντικά στη συνάρτηση της εποπτείας: 
ο ΥΠ∆ τηρεί µητρώο των επεξεργασιών που του κοινοποιούνται από τον υπεύθυνο της 
επεξεργασίας και κοινοποιεί στον ΕΕΠ∆ τις επεξεργασίες που υπόκεινται σε προκαταρκτικό 
έλεγχο, και διερευνά θέµατα είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν σχετικού αιτήµατος· ο 
ΥΠ∆ πρέπει επίσης να συνεργάζεται µε τον ΕΕΠ∆. 
 
Προς το παρόν, ο κατάλογος των ΥΠ∆ που έχουν διοριστεί από τα κοινοτικά όργανα και 
οργανισµούς (βλ. Παράρτηµα Γ) περιλαµβάνει δεκαπέντε ΥΠ∆, σε µερικές δε περιπτώσεις µε 
αναπληρωτή ΥΠ∆. Μερικοί από αυτούς εργάζονται µε µερική απασχόληση. Ορισµένοι οργανισµοί 
δεν έχουν ακόµη διορίσει ΥΠ∆. Κατά τη διάρκεια του 2005, µετά την ενηµερωτική εκστρατεία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.8, θα παρακινηθούν να το πράξουν. 
 
Το πλαίσιο προστασίας των δεδοµένων της Επιτροπής αποτελεί ειδική περίπτωση. Η Επιτροπή 
διαθέτει ΥΠ∆ και Αναπληρωτή ΥΠ∆, καθώς και δίκτυο Συντονιστών Προστασίας ∆εδοµένων το 
οποίο απαρτίζεται από ένα συντονιστή που ενεργεί ως πρόσωπο επαφής σε κάθε Γενική ∆ιεύθυνση. 
Επιπλέον, λόγω της ειδικής φύσης του, το OLAF έχει δικό του ΥΠ∆. 
 
Πριν από το διορισµό του ΕΕΠ∆ και του Αναπληρωτή ΕΕΠ∆, οι ΥΠ∆ των διαφόρων οργάνων και 
οργανισµών συνεργάζονταν ήδη πολύ στενά. Συνεδρίαζαν τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο και 
αντάλλασσαν πληροφορίες και εµπειρίες σχετικά µε τα καθήκοντά τους. Οι συνεδριάσεις αυτές 
συνεχίστηκαν κατά το 2004, µε συµµετοχή του ΕΕΠ∆ κατά το δεύτερο µέρος της συνεδρίασης· 
συνεπώς, οι ΥΠ∆ συζητούν θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, στη συνέχεια δε, ανταλλάσσουν 
απόψεις µε τον ΕΕΠ∆ ο οποίος συµβάλλει στη συζήτηση. Οι συνεδριάσεις αυτές παρέχουν επίσης 
στον ΕΕΠ∆ τη δυνατότητα να ενηµερώνει τους ΥΠ∆ για τις διάφορες υποθέσεις στις οποίες 
ζητείται η συνεργασία τους. Βασικά, οι υποθέσεις αυτές αφορούν το συντονισµό και το 
χρονοδιάγραµµα των εκ των υστέρων προκαταρκτικών ελέγχων (βλ. παράγραφο 3.3.3. παρακάτω) 
και τη συγκέντρωση πληροφοριών για τις τρέχουσες πρακτικές στον τοµέα της πρόσβασης του 
κοινού σε έγγραφα και της προστασίας δεδοµένων και στους υφιστάµενους κανόνες για την 
αποδεκτή χρήση των ηλεκτρονικών συστηµάτων των οργάνων και οργανισµών και την πραγµατική 
διατήρηση δεδοµένων κίνησης (βλ. παράγραφο 3.6 «∆ιερευνήσεις»). 
 
Ανέκυψαν ορισµένα ζητήµατα τα οποία προκαλούν σοβαρή ανησυχία τόσο στους ΥΠ∆ όσο και 
στον ΕΕΠ∆. Τα ζητήµατα αυτά αφορούν τον τρόπο µε τον οποίον είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί 
ότι τα καθήκοντα ενός ΥΠ∆ εκτελούνται κατά ανεξάρτητο τρόπο (π.χ. αξιολόγηση του ΥΠ∆, 
διαθέσιµα µέσα), ιδίως στην περίπτωση των ΥΠ∆ µε µερική απασχόληση, καθώς και η αργή 
διαδικασία καταχώρησης των επεξεργασιών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Η µονοετής 
µεταβατική περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 50 του κανονισµού για τη συµµόρφωση όλων 
των σηµερινών επεξεργασιών προς τον κανονισµό είναι καταφανώς πολύ σύντοµη, αλλά, προς το 
παρόν, πάρα πολλές επεξεργασίες δεν έχουν καταχωρηθεί από τον ΥΠ∆ του συγκεκριµένου 
οργάνου ή οργανισµού, και µάλιστα υπάρχουν οργανισµοί που δεν διαθέτουν ακόµη ΥΠ∆. 
Συνεπώς, απαιτείται ουσιαστική αύξηση του αριθµού κοινοποιήσεων υφιστάµενων επεξεργασιών, 
η δε αύξηση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για το 2005. 
 



Κατά τη διάρκεια του 2004, εκτός από τις κοινές συνεδριάσεις, πραγµατοποιήθηκαν και 
πολυάριθµες επαφές και συνεδριάσεις, κυρίως µε τους ΥΠ∆ των µεγαλύτερων οργάνων (Επιτροπή, 
Συµβούλιο και Κοινοβούλιο) αλλά και µε τους ΥΠ∆ των άλλων οργάνων. 
 

3.3 Προκαταρκτικοί έλεγχοι 
 

3.3.1 Νοµική βάση 
 
Γενική αρχή: άρθρο 27 παράγραφος 1 
Το άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ορίζει ότι όλες «οι επεξεργασίες, 
οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερους κινδύνους για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες 
των υποκειµένων των δεδοµένων λόγω της φύσης, της εµβέλειας ή των σκοπών τους», 
υποβάλλονται σε προκαταρκτικό έλεγχο εκ µέρους του ΕΕΠ∆. Το άρθρο 27 παράγραφος 2 
περιλαµβάνει κατάλογο επεξεργασιών που ενδέχεται να παρουσιάζουν τέτοιους κινδύνους. Ο 
κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός. Άλλες περιπτώσεις, που δεν αναφέρονται στον κατάλογο, 
θα µπορούσαν να παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των 
υποκειµένων των δεδοµένων και, συνεπώς, να αιτιολογούν τον προκαταρκτικό έλεγχο εκ µέρους 
του ΕΕΠ∆. 
 
Για παράδειγµα, ο ΕΕΠ∆ έκρινε ότι η επεξεργασία δεδοµένων κίνησης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο συνιστά περίπτωση για τη διεξαγωγή προκαταρκτικού ελέγχου, επειδή η 
προτεινόµενη επεξεργασία θα µπορούσε να έχει σηµαντικές και σοβαρές επιπτώσεις για καθένα 
από τα υποκείµενα δεδοµένων τα οποία αφορά η υπόθεση (Υπόθεση 2004-0013). 
 
Μεταξύ άλλων, η χρήση µοναδικού ταυτοποιητή (του προσωπικού αναγνωριστικού αριθµού) 
αιτιολογεί τον προκαταρκτικό έλεγχο µιας επεξεργασίας η οποία δεν χαρακτηρίζεται ως τέτοια 
περίπτωση δυνάµει του άρθρου 27 παράγραφος 2, λόγω των ιδιαίτερων κινδύνων για τα 
υποκείµενα των δεδοµένων (υπόθεση 2004-0196). 
 
Περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 
Το άρθρο 27 παράγραφος 2 αναφέρει ορισµένες επεξεργασίες που ενδέχεται να παρουσιάζουν 
ιδιαίτερους κινδύνους για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των υποκειµένων των δεδοµένων: 
 
α) Οι επεξεργασίες δεδοµένων σχετικά µε την υγεία και οι επεξεργασίες δεδοµένων σχετικά µε 

υποψία τέλεσης αδικήµατος, αδίκηµα, ποινική καταδίκη ή µέτρα ασφαλείας. Αυτό 
αιτιολογείται από τον ευαίσθητο χαρακτήρα των δεδοµένων, τα οποία ταξινοµούνται στις 
ειδικές κατηγορίες δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κανονισµού και, συνεπώς, 
υπάγονται σε ειδικές διατάξεις. 

 
β) Οι επεξεργασίες που αποσκοπούν στην αξιολόγηση της προσωπικότητας των υποκειµένων 

των δεδοµένων, όπως οι ικανότητές τους, η απόδοσή τους ή η συµπεριφορά τους. Είναι 
σαφές ότι οι επεξεργασίες που αποσκοπούν στην αξιολόγηση ενός προσώπου ενδέχεται να 
παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους για τα δικαιώµατα του υποκειµένου των δεδοµένων. 

 
γ) Οι επεξεργασίες που επιτρέπουν διασυνδέσεις µεταξύ δεδοµένων που αποτελούν 

αντικείµενο επεξεργασίας για διαφορετικούς σκοπούς και οι οποίες δεν προβλέπονται από 
το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να προληφθεί η 
διασύνδεση δεδοµένων που συλλέγονται για διαφορετικό σκοπό. Ο κίνδυνος έγκειται στο 
γεγονός ότι θα είναι δυνατόν να συνάγονται πληροφορίες από τη διασύνδεση µεταξύ των 
δεδοµένων η να εκτρέπονται τα δεδοµένα από το σκοπό για τον οποίον συλλέγησαν αρχικά. 



 
δ) Οι επεξεργασίες που έχουν ως σκοπό τον αποκλεισµό ενός ατόµου από κάποιο δικαίωµα, 

παροχή ή σύµβαση. Αυτές οι επεξεργασίες δηµιουργούν ιδιαίτερο κίνδυνο για το 
υποκείµενο των δεδοµένων και απαιτούν την καθιέρωση κατάλληλών διασφαλίσεων. 

 
Κοινοποίηση/διαβούλευση 
Οι προκαταρκτικοί έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται από τον ΕΕΠ∆ ύστερα από την παραλαβή 
κοινοποίησης από τον Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων. Για το σκοπό αυτόν, ο ΕΕΠ∆ εξεπόνησε 
ειδικό έντυπο κοινοποίησης. 
 
Εάν ο ΥΠ∆ έχει αµφιβολίες όσον αφορά την ανάγκη προκαταρκτικού ελέγχου, µπορεί να 
συµβουλεύεται τον ΕΕΠ∆ σχετικά µε την υπόθεση (άρθρο 27 παράγραφος 3). 
 
Προθεσµία, αναστολή και επέκταση 
Ο ΕΕΠ∆ πρέπει να γνωµοδοτεί εντός δύο µηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης. 
 
Εάν ο ΕΕΠ∆ ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες, η δίµηνη προθεσµία µπορεί να αναστέλλεται µέχρις 
ότου ο ΕΕΠ∆ λάβει τις σχετικές πληροφορίες. 
 
Εάν επιβάλλεται από την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, η αρχική δίµηνη προθεσµία µπορεί επίσης 
να παρατείνεται για άλλους δύο µήνες µε απόφαση του ΕΕΠ∆ η οποία πρέπει να κοινοποιείται 
στον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από τη λήξη της αρχικής δίµηνης προθεσµίας. 
 
Εάν δεν ληφθεί απόφαση στο τέλος της δίµηνης προθεσµίας ή της παράτασής της, τεκµαίρεται ότι 
η γνώµη του ΕΕΠ∆ είναι ευνοϊκή. 
 

3.3.2 Γνώµες και παρακολούθηση 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισµού, η τελική θέση του ΕΕΠ∆ λαµβάνει τη 
µορφή γνώµης η οποία κοινοποιείται στον υπεύθυνο της επεξεργασίας και στον ΥΠ∆ του 
ενδιαφερόµενου οργάνου ή οργανισµού. 
 
∆οµή της γνώµης 
Οι γνώµες έχουν την εξής δοµή: περιγραφή της διαδικασίας· σύνοψη των πραγµατικών γεγονότων· 
νοµική ανάλυση· συµπεράσµατα. 
 
Η νοµική ανάλυση αρχίζει µε την εξέταση του κατά πόσον η περίπτωση µπορεί όντως να 
χαρακτηριστεί ως περίπτωση για την οποία απαιτείται προκαταρκτικός έλεγχος. Όπως αναφέρεται 
παραπάνω, εάν η υπόθεση δεν υπάγεται στις περιπτώσεις του άρθρου 27 παράγραφος 2, ο ΕΕΠ∆ 
εξετάζει τους κινδύνους που ανακύπτουν για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες του υποκειµένου 
των δεδοµένων. Εάν η περίπτωση χαρακτηριστεί ως περίπτωση για την οποία απαιτείται 
προκαταρκτικός έλεγχος, στο κυρίως σώµα της νοµικής ανάλυσης εξετάζεται εάν η επεξεργασία 
είναι σύµφωνη προς τις σχετικές διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Ο ΕΕΠ∆ µπορεί να 
συµπεράνει, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων, ότι η επεξεργασία δεν φαίνεται να συνεπάγεται 
παράβαση των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Εφόσον απαιτείται, η δήλωση αυτή 
µπορεί να περιλαµβάνει την προϋπόθεση ότι λαµβάνονται υπόψη ορισµένες συστάσεις. 
 
Για να εξασφαλιστεί, όπως και σε άλλους τοµείς, ότι ολόκληρη η οµάδα εργάζεται επί της αυτής 
βάσεως και ότι οι γνώµες του ΕΕΠ∆ εκδίδονται ύστερα από πλήρη ανάλυση όλων των σηµαντικών 
πληροφοριών, η δοµή των γνωµών αποτελεί ουσιώδες µέρος του εγχειριδίου για τους 
προκαταρκτικούς ελέγχους, ένα εργαλείο που βασίζεται στη σώρευση πρακτικής πείρας και το 



οποίο εκπονείται προς το παρόν. Έχει καταρτιστεί επίσης κατάλογος σηµείων προς έλεγχο 
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι, τόσο για την αίτηση συµπληρωµατικών πληροφοριών όσο και 
κατά την εκπόνηση της γνώµης, δεν αγνοείται ούτε υποεκτιµάται καµία πτυχή. 
 
Παρακολούθηση: από τη γνώµη στις αποφάσεις 
Ο ΕΕΠ∆ γνωµοδοτεί για την υπόθεση που του υποβάλλεται προς προκαταρκτικό έλεγχο. Η γνώµη 
αυτή µπορεί να περιλαµβάνει ορισµένες συστάσεις οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
προκειµένου να καταστεί η επεξεργασία συµβατή προς τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Εάν ο 
υπεύθυνος της επεξεργασίας δεν συµµορφωθεί προς τις συστάσεις αυτές, ο ΕΕΠ∆ µπορεί να ασκεί 
τις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί δυνάµει του άρθρου 47 του κανονισµού. Συγκεκριµένα, ο 
ΕΕΠ∆ µπορεί να προσφεύγει στο ενδιαφερόµενο κοινοτικό όργανο ή οργανισµό. Εξάλλου, ο 
ΕΕΠ∆ µπορεί να εντέλλεται την ικανοποίηση των αιτηµάτων για την άσκηση ορισµένων 
δικαιωµάτων όσον αφορά τα δεδοµένα εάν τα εν λόγω αιτήµατα έχουν απορριφθεί κατά παράβαση 
των άρθρων 13 έως 19· ή µπορεί να προειδοποιεί ή να επιπλήττει τον εκάστοτε υπεύθυνο της 
επεξεργασίας ή να εντέλλεται τη διόρθωση, το κλείδωµα, τη διαγραφή ή την καταστροφή όλων των 
δεδοµένων ή να επιβάλλει προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της επεξεργασίας. Εάν δεν τηρηθούν 
οι αποφάσεις του ΕΕΠ∆, ο ΕΕΠ∆ έχει το δικαίωµα να προσφεύγει στο ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπό τους όρους που προβλέπει η Συνθήκη. 
 
Σχεδιάστηκε σύστηµα οργάνωσης γραφείου για να εξασφαλίζεται ότι παρακολουθούνται όλες οι 
συστάσεις που διατυπώνονται για µια συγκεκριµένη υπόθεση και, ανάλογα µε την περίπτωση, ότι 
τηρούνται όλες οι εκτελεστικές αποφάσεις. 
 
Μητρώο 
Το άρθρο 27 παράγραφος 5 του κανονισµού ορίζει ότι ο ΕΕΠ∆ πρέπει να τηρεί µητρώο µε όλες τις 
επεξεργασίες που του κοινοποιούνται δυνάµει της παραγράφου 2. Το µητρώο περιλαµβάνει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 25. Οποιοσδήποτε µπορεί να συµβουλευθεί το µητρώο. 
 
Αυτή η νοµική επιταγή συνεπάγεται µια µάλλον στατική προσέγγιση, δεδοµένου ότι προβλέπει 
µόνον την καταχώριση των πληροφοριών στην αρχή της διαδικασίας. Με στόχο τη µεγαλύτερη 
διαφάνεια, ο ΕΕΠ∆ δηµιούργησε ένα µητρώο το οποίο πληροί µεν τις απαιτήσεις του κανονισµού, 
αλλά προσθέτει και ορισµένα πρακτικά και συµπληρωµατικά στοιχεία. 
 
Ο ΕΕΠ∆ έχει εκπονήσει ένα έντυπο προκαταρκτικού ελέγχου το οποίο πρέπει να συµπληρώνουν οι 
ΥΠ∆. Η πείρα από το πρώτο έτος λειτουργίας καταδεικνύει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, χάρη στη 
µέθοδο αυτήν, αποφεύγεται η ανάγκη αναστολής της προθεσµίας προκαταρκτικού ελέγχου για να 
ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες. Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 25, στις οποίες ο ΕΕΠ∆ προσέθεσε και µερικές άλλες πληροφορίες που 
αφορούν την υπόθεση προκαταρκτικού ελέγχου, όπως, µεταξύ άλλων, την αιτιολογία του 
προκαταρκτικού ελέγχου (άρθρο 27 παράγραφος 2 ή άλλη αιτιολογία βάσει του άρθρου 27 
παράγραφος 1) καθώς και σχόλια που ενδέχεται να επιθυµεί να προσθέσει ο ΥΠ∆ σχετικά µε το 
χαρακτηρισµό της υπόθεσης ως υπόθεσης για την οποία απαιτείται προκαταρκτικός έλεγχος. Όλες 
οι πληροφορίες καταχωρούνται στο µητρώο. Εξάλλου, οι πληροφορίες για τα ληφθέντα µέτρα 
ασφαλείας δεν θα περιλαµβάνονται στο µητρώο στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό. Ο περιορισµός 
αυτός συνάδει προς το άρθρο 26 του κανονισµού, το οποίο ορίζει ότι το µητρώο επεξεργασιών το 
οποίο τηρεί κάθε ΥΠ∆ περιλαµβάνει τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο κοινοποίησης, 
πλην των µέτρων ασφαλείας. Εάν το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεν ερµηνευθεί µε το διορθωτικό 
αυτόν τρόπο, ο περιορισµός του άρθρου 26 θα ήταν κενός περιεχόµενου σε περίπτωση 
προκαταρκτικού ελέγχου. 
 
Μετά τη γνωµοδότηση του ΕΕΠ∆, η αναφορά στη γνώµη, ο αριθµός της υπόθεσης και τα τυχόν 
ληπτέα µέτρα παρακολούθησης (µε τους προαναφερόµενους περιορισµούς) καταχωρούνται στο 



µητρώο. Αργότερα, προστίθενται, κατά συνοπτικό τρόπο, οι αλλαγές που επέφερε ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας ύστερα από τη γνωµοδότηση του ΕΕΠ∆. Με τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνονται δύο 
στόχοι. Αφενός µεν, οι πληροφορίες για µια δεδοµένη υπόθεση τηρούνται ενηµερωµένες, αφετέρου 
δε, τηρείται η αρχή της διαφάνειας. 
 
Το µητρώο δεν είναι απευθείας προσιτό µέσω υπολογιστή, η δε κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί 
µέχρις ότου ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της ιστοσελίδας (βλ. παράγραφο 2.7). Ωστόσο, σε 
περιπτώσεις όπου κρίθηκε ότι η γνώµη του ΕΕΠ∆ για προκαταρκτικό έλεγχο παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, όπως στην περίπτωση της επεξεργασίας, από την Eurostat, δεδοµένων που αφορούν 
τον αναλογιστικό υπολογισµό του συνταξιοδοτικού συστήµατος των ευρωπαίων υπαλλήλων (βλ. 
παρακάτω, παράγραφο 3.3.4), η γνώµη δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΕΠ∆. 
 

3.3.3 Υποθέσεις εκ των υστέρων 
 
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 άρχισε να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2001 σύµφωνα µε το 
άρθρο 51. Το άρθρο 50 ορίζει ότι τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας λαµβάνουν τα 
αναγκαία µέτρα προκειµένου όλες οι επεξεργασίες που έχουν ήδη αρχίσει κατά την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, να συµµορφούνται µε τις διατάξεις του, εντός 
προθεσµίας ενός έτους από την εν λόγω ηµεροµηνία (δηλ. την 1η Φεβρουαρίου 2002). Ο διορισµός 
του ΕΕΠ∆ και του Αναπληρωτή ΕΕΠ∆ άρχισε να ισχύει στις 17 Ιανουαρίου 2004. 
 
Οι προκαταρκτικοί έλεγχοι αφορούν όχι µόνον επεξεργασίες που δεν έχουν ακόµη αρχίσει 
(«κυρίως ειπείν» προκαταρκτικοί έλεγχοι), αλλά και επεξεργασίες που άρχισαν πριν από τις 
17 Ιανουαρίου 2004 ή πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισµού. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
έλεγχος δυνάµει του άρθρου 27 δεν είναι «προκαταρκτικός» κατά τη στενή έννοια, αλλά πρέπει να 
διεξαχθεί «εκ των υστέρων». Βάσει της ρεαλιστικής αυτής προσέγγισης, ο ΕΕΠ∆ εξασφαλίζει ότι 
το άρθρο 50 του κανονισµού τηρείται όσον αφορά τις επεξεργασίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερους 
κινδύνους. 
 
Για να αντιµετωπιστεί ο αριθµός των µη διεκπεραιωµένων υποθέσεων για τις οποίες ενδέχεται να 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί προκαταρκτικός έλεγχος, ο ΕΕΠ∆ ζήτησε από τους ΥΠ∆ να αναλύσουν 
την κατάσταση που επικρατεί στο αντίστοιχο όργανο όσον αφορά επεξεργασίες που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του άρθρου 27. Ύστερα από την παραλαβή των υποµνηµάτων όλων των ΥΠ∆, ο 
ΕΕΠ∆ κατάρτισε κατάλογο των υποθέσεων που πρέπει να υποβληθούν σε προκαταρκτικό έλεγχο. 
Περίπου 100 υποθέσεις καταγράφηκαν ως υποθέσεις που κοινοποιήθηκαν στους ΥΠ∆ πριν από το 
Φεβρουάριο του 2004. Μεταξύ των υποθέσεων αυτών, ο ΕΕΠ∆ διέκρινε τρεις κατηγορίες: 
υποθέσεις που πρέπει να θεωρούνται ως διαβούλευση δυνάµει του άρθρο 27 παράγραφος 3 (βλ. 
παράγραφο 3.3.5)· υποθέσεις στις οποίες δεν είναι προφανές ότι απαιτείται προκαταρκτικός 
έλεγχος και οι οποίες δεν θα εξεταστούν µέχρις ότου ο ΥΠ∆ αιτιολογήσει την ανάγκη 
προκαταρκτικού ελέγχου· και υποθέσεις οι οποίες σαφώς υπάγονται στο άρθρο 27. 
 
Λόγω του αριθµού των υποθέσεων οι οποίες σαφώς υπάγονται στο άρθρο 27 και οι οποίες 
συνεπάγονται εκ των υστέρων προκαταρκτικό έλεγχο, ο ΕΕΠ∆ αποφάσισε να αρχίσει εργασίες για 
τα εξής τρία θέµατα: πειθαρχικοί φάκελοι, αξιολόγηση προσωπικού και ιατρικοί φάκελοι. Τα 
θέµατα αυτά επελέγησαν όχι µόνον διότι είναι τα συχνότερα στο πλαίσιο των διαφόρων οργάνων, 
αλλά και διότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα για τα µέλη του προσωπικού. Ο ΕΕΠ∆ επέλεξε τρεις 
συγκεκριµένες υποθέσεις ανά θέµα οι οποίες επρόκειτο να κοινοποιηθούν επισήµως από τους ΥΠ∆ 
των οικείων οργάνων ως υποθέσεις για τις οποίες απαιτείται προκαταρκτικός έλεγχος. Κατά τη 
διάρκεια του 2005, οι άλλες υποθέσεις θα εξακολουθήσουν να κοινοποιούνται προκειµένου να 
διεξαχθεί έλεγχος. 
 



Στα τέλη του 2004, ελήφθησαν δύο κοινοποιήσεις για προκαταρκτικό έλεγχο επεξεργασιών που 
υπήρχαν πριν από το διορισµό του ΕΕΠ∆: µια υπόθεση από την Υπηρεσία Ερευνών και 
Πειθαρχικών Κυρώσεων (IDOC) της Επιτροπής (υπόθεση 2004-0187) και µια υπόθεση που αφορά 
πειθαρχικούς φακέλους του Κοινοβουλίου (υπόθεση 2004-0198). Όσον αφορά την IDOC, 
απεστάλη στην Επιτροπή αίτηµα συµπληρωµατικών πληροφοριών, πράγµα που αναστέλλει τη 
δίµηνη προθεσµία. 
 
Παράλληλα µε την προσπάθεια να συστηµατοποιηθεί η διεκπεραίωση των υποθέσεων που 
απαιτούν εκ των υστέρων προκαταρκτικό έλεγχο, ο ΕΕΠ∆ έλαβε και άλλες αιτήσεις για εκ των 
υστέρων προκαταρκτικούς ελέγχους. ∆ύο τέτοιες υποθέσεις ελήφθησαν από τον ΥΠ∆ της 
Επιτροπής στις 16 Ιουλίου 2004: «Αξιολόγηση του ανώτερου προσωπικού» (υπόθεση 2004-0095) 
και «Ρυθµός εργασίας» (υπόθεση 2004-0096). Ο ΕΕΠ∆ ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες για τις 
υποθέσεις αυτές. Οι πληροφορίες αυτές, και για τις δύο υποθέσεις, ελήφθησαν στα µέσα 
∆εκεµβρίου. Όσον αφορά την πρώτη υπόθεση, λόγω της περιπλοκότητας των σχετικών ζητηµάτων, 
η προθεσµία γνωµοδότησης παρατάθηκε κατά ένα µήνα. Τον Ιανουάριο του 2005, εκδόθηκαν 
γνώµες και για τις δύο υποθέσεις. Αίτηµα προκαταρκτικού ελέγχου ελήφθη επίσης από το ΓΕΕΑ 
όσον αφορά µια διαδικασία εσωτερικής επιλογής η οποία βρισκόταν ήδη εν εξελίξει (υπόθεση 
2004-0174). Η σχετική γνώµη εκδόθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2005. 
 
Όσον αφορά τους εκ των υστέρων προκαταρκτικούς ελέγχους, ο ΕΕΠ∆ διατύπωσε ορισµένες 
συστάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν κατά την επεξεργασία. Αυτό συνεπάγεται πάντοτε ότι η 
επεξεργασία πρέπει να προσαρµοστεί στις συστάσεις αυτές, οι οποίες παρακολουθούνται από τον 
ΕΕΠ∆. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν επεξεργασίες που πραγµατοποιούνται 
ετησίως, οι συστάσεις αυτές θα υλοποιηθούν κατά την επόµενη πραγµατοποίηση της επεξεργασίας. 
Εάν η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα έχει ήδη ολοκληρωθεί, αυτό δεν εµποδίζει 
τον ΕΕΠ∆ να λάβει περαιτέρω µέτρα εάν του υποβληθεί προσφυγή. 
 

3.3.4 Κυρίως ειπείν προκαταρκτικοί έλεγχοι 
 
Κανονικά, ο ΕΕΠ∆ θα γνωµοδοτούσε πριν από την έναρξη της επεξεργασίας ώστε τα δικαιώµατα 
και οι ελευθερίες των υποκειµένων των δεδοµένων να διασφαλίζονται ευθύς εξ αρχής. Αυτή είναι 
και η λογική του άρθρου 27. Παράλληλα µε τη διεκπεραίωση των υποθέσεων στις οποίες 
απαιτείται εκ των υστέρων προκαταρκτικός έλεγχος, το 2004 κοινοποιήθηκαν στον ΕΕΠ∆ τέσσερις 
υποθέσεις «κυρίως ειπείν» προκαταρκτικού ελέγχου. 
 
Επεξεργασία τηλεπικοινωνιακών δεδοµένων κίνησης από το ΕΚ για συγκεκριµένη διερεύνηση 
(υπόθεση 2004-0013)
Η πρώτη κοινοποίηση για προκαταρκτικό έλεγχο ελήφθη από τον ΥΠ∆ του Κοινοβουλίου και 
αφορά την επεξεργασία δεδοµένων κίνησης από τη ∆ιεύθυνση Τεχνολογίας των Πληροφοριών 
(DTI) του Κοινοβουλίου, προκειµένου να διερευνηθούν υπόνοιες ανάρµοστης χρήσης του 
διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στις 4 Μαΐου 2004, εκδόθηκε σχετική γνώµη στην 
οποία γίνεται δεκτή κατ' αρχήν η επεξεργασία, υπό ορισµένες προϋποθέσεις. 
 
ΤΟΡ 50 (υπόθεση 2004-0126)
Και η υπόθεση αυτή κοινοποιήθηκε από τον ΥΠ∆ του Κοινοβουλίου, αφορά δε την 
παρακολούθηση τηλεφωνικών λογαριασµών: ο κατάλογος όλων των τηλεφωνικών γραµµών µε 
συνολικό µηνιαίο κόστος άνω των 50 ευρώ διαβιβάστηκε στους Γενικούς ∆ιευθυντές και τους 
Γενικούς Γραµµατείς των πολιτικών οµάδων προς επαλήθευση. Η διαδικασία είχε προηγουµένως 
ανασταλεί επί εξάµηνο διότι είχαν ανακύψει αµφιβολίες όσον αφορά τη νοµιµότητα της 
επεξεργασίας. Ο ΕΕΠ∆ έκρινε ότι η υπόθεση απαιτούσε προκαταρκτικό έλεγχο δυνάµει του 
άρθρου 27 παράγραφος 2 σηµείο β) διότι η επεξεργασία των δεδοµένων θα µπορούσε να οδηγήσει 



στη λήψη πειθαρχικών µέτρων, και εξέτασε την υπόθεση ανάλογα. Στη γνώµη του µε ηµεροµηνία 
21 ∆εκεµβρίου 2004, ο ΕΕΠ∆ διατύπωσε ορισµένες συστάσεις οι οποίες αφορούν ιδίως την 
περίοδο κατά την οποία η DTI µπορεί να διατηρεί τα δεδοµένα κίνησης· την αφαίρεση ορισµένων 
δεδοµένων πριν από την επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς· την τροποποίηση των 
πληροφοριών που κοινοποιούνται στο προσωπικό· τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο 
θιγόµενο εξωτερικό προσωπικό, και την αφαίρεση των προσωπικών κλήσεων από το κατώτατο 
όριο. 
 
Eurostat (υπόθεση 2004-0196)
Ο ΕΕΠ∆ είχε προηγουµένως ενηµερωθεί ότι η Eurostat σκόπευε να συλλέξει δεδοµένα για το 
προσωπικό των ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισµών, προκειµένου να πραγµατοποιήσει 
αναλογιστικούς υπολογισµούς για το συνταξιοδοτικό σύστηµα των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Τα περισσότερα από τα δεδοµένα που χρειάζεται η Eurostat υφίστανται ήδη 
επεξεργασία από την Επιτροπή µέσω του ΝΑΡ («Νέο Σύστηµα Μισθοδοσίας»)· η Eurostat ζητούσε 
να λάβει τα δεδοµένα αυτά από το ΝΑΡ ώστε τα όργανα να µην υποχρεούνται να τα αποστέλλουν 
δύο φορές. Η Eurostat θα χρησιµοποιεί προσωπικούς αναγνωριστικούς αριθµούς για να συνδέει τα 
δεδοµένα που προέρχονται από πολλά έτη ή όταν συλλέγονται από διαφορετικές πηγές. 
 
Ο ΕΕΠ∆ έκρινε ότι η επεξεργασία αυτή απαιτεί προκαταρκτικό έλεγχο, δεδοµένου ότι 
συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, τη χρήση προσωπικών ταυτοποιητών, την αποθήκευση των δεδοµένων 
επί απεριόριστο χρονικό διάστηµα, και τη συγκέντρωση τεράστιας ποσότητας δεδοµένων. Η 
υπόθεση κοινοποιήθηκε από τον ΥΠ∆ της Επιτροπής, ύστερα από συνεδρίαση µε τους 
ενδιαφεροµένους. Στις 21 ∆εκεµβρίου 2004, ο ΕΕΠ∆ εξέδωσε γνώµη στην οποία διατύπωσε 
ορισµένα σχόλια τα οποία αναµένει να ληφθούν υπόψη, ιδίως όσον αφορά την ενηµέρωση των 
υποκειµένων των δεδοµένων· την προσθήκη των δεδοµένων του 2003 στην επεξεργασία· τον 
αποκλεισµό της δυνατότητας εκ νέου αναγνώρισης των υποκειµένων των δεδοµένων για σκοπούς 
άλλους πλην της στατιστικής· την ενηµέρωση του ΕΕΠ∆ στο µέλλον εάν τροποποιηθεί σηµαντικά 
η επεξεργασία των δεδοµένων· και την εξέταση, από την Eurostat, της δυνατότητας διαγραφής του 
προσωπικού αναγνωριστικού αριθµού µετά την επικύρωση των δεδοµένων. 
 
Κατάλογος προσόντων (2004-0319)
Ο «Κατάλογος προσόντων» είναι ένα σύστηµα µέσω του οποίου τα βιογραφικά σηµειώµατα του 
προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου αποθηκεύονται και είναι προσιτά απευθείας 
µέσω υπολογιστή. Οι σχετικές πληροφορίες προέρχονται είτε από το µέλος του προσωπικού είτε 
από την υπηρεσία είτε από δύο συστήµατα πληροφορικής του Συµβουλίου: το ARPEGE (∆ιοίκηση 
Πληροφοριών σχετικά µε το Προσωπικό και τη ∆ιαχείριση της Απασχόλησης) και SPP (Υπηρεσία 
Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης). Η σχετική γνώµη εκδόθηκε το 2005. 
 
Και στις τέσσερις υποθέσεις, ζητήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες από τον ΥΠ∆ ή τον υπεύθυνο της 
επεξεργασίας. Στις τρεις πρώτες υποθέσεις, ο επείγων χαρακτήρας της υπόθεσης δικαιολογούσε 
την υποβολή του αιτήµατος πληροφοριών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης µε όλους τους 
ενδιαφεροµένους, συµπεριλαµβανοµένης µιας βιντεοδιάσκεψης στην περίπτωση των υποθέσεων 
2004-0013 και 2004-0196. 
 

3.3.5 ∆ιαβούλευση 
 
Εάν ο ΥΠ∆ έχει αµφιβολίες όσον αφορά την ανάγκη προκαταρκτικού ελέγχου, συµβουλεύεται τον 
ΕΕΠ∆ σχετικά µε την υπόθεση (άρθρο 27 παράγραφος 3). ∆ύο υποθέσεις διεκπεραιώθηκαν πριν 
καταρτιστεί ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 3.3.3.. Και στις δύο υποθέσεις, το 
συµπέρασµα ήταν ότι απαιτείτο προκαταρκτικός έλεγχος. Ο ένας έλεγχος ολοκληρώθηκε (2004-



0013) ενώ ο άλλος δεν έχει ακόµη κοινοποιηθεί στον ΥΠ∆, και συνεπώς ο προκαταρκτικός έλεγχος 
θα πραγµατοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω. 
 
Στον κατάλογο υποθέσεων προκαταρκτικού ελέγχου που καταρτίστηκε από τους ΥΠ∆, 
διατυπώθηκαν αµφιβολίες ως προς το εάν ορισµένες υποθέσεις µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 
υποθέσεις προκαταρκτικού ελέγχου. Ο ΕΕΠ∆ κατάρτισε κατάλογο των υποθέσεων αυτών, οι 
οποίες είναι συνολικά είκοσι επτά, και επέλεξε εννέα υποθέσεις βάσει των θεµάτων 
προτεραιότητας που επελέγησαν για τους εκ των υστέρων προκαταρκτικούς ελέγχους. Για τις 
υποθέσεις αυτές, ζητήθηκαν περισσότερα στοιχεία προκειµένου να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για 
υποθέσεις προκαταρκτικού ελέγχου. Για παράδειγµα, σε πολλές περιπτώσεις, δεν ήταν σαφές εάν η 
επεξεργασία έπρεπε να θεωρείται ως «επεξεργασία που αποσκοπεί στην αξιολόγηση της 
προσωπικότητας των υποκειµένων των δεδοµένων» δυνάµει του άρθρου 27 παράγραφος 2 
σηµείο β). Μετά την παραλαβή των πληροφοριών που απαιτούνται για να καθοριστεί η ανάγκη 
προκαταρκτικού ελέγχου, εάν η υπόθεση δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως υπόθεση 
προκαταρκτικού ελέγχου, η υπόθεση κλείνει. Εάν απαιτείται προκαταρκτικός έλεγχος, ζητείται 
επίσηµη κοινοποίηση. Οι άλλες υποθέσεις θα ακολουθήσουν εν ευθέτω χρόνω. 
 

3.3.6 Συµπεράσµατα και µέλλον 
 
Η πείρα όσον αφορά τους προκαταρκτικούς ελέγχους έχει καταδείξει µέχρι τούδε ότι οι 
επεξεργασίες τις οποίες αναλαµβάνουν τα κοινοτικά όργανα και οργανισµοί δεν φαίνεται να 
παραβαίνουν σε γενικές γραµµές τις διατάξεις του κανονισµού αριθ. 45/2001, αλλά υφίστανται 
ορισµένες πτυχές που πρέπει να διορθωθούν για την πλήρη τήρηση των διατάξεων αυτών. Ένα 
ζήτηµα που ανακύπτει συνήθως είναι οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα υποκείµενα 
των δεδοµένων ούτως ώστε να είναι αδιάβλητη η επεξεργασία. Όλες οι γνώµες περιλαµβάνουν 
τουλάχιστον κάποιες συστάσεις στον τοµέα αυτό. 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν το όργανο ή ο οργανισµός κοινοποιεί στον ΥΠ∆ και ο ΥΠ∆ 
κοινοποιεί στον ΕΕΠ∆ για τους σκοπούς του προκαταρκτικού ελέγχου, δεν παρέχονται επαρκείς 
πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία. Αυτό εξηγεί την ανάγκη λήψης περαιτέρω πληροφοριών 
στις περισσότερες περιπτώσεις. Το έντυπο που έχει συνταχθεί (βλ. παράγραφο 3.3.2) αποσκοπεί, 
µεταξύ άλλων, στην αποφυγή του προβλήµατος αυτού. 
 
Όσον αφορά το µέλλον, εξετάζεται η εφαρµογή ορισµένων περαιτέρω δράσεων: 
 
Συνέχιση των εκ των υστέρων ελέγχων: κριτήρια προγραµµατισµού 
Κατά το 2005, ο ΕΕΠ∆ θα εξακολουθήσει να γνωµοδοτεί όσον αφορά τους εκ των υστέρων 
προκαταρκτικούς ελέγχους που απαριθµούνται από τους ΥΠ∆. Αρχικά, θα εξετασθούν άλλες 
περιπτώσεις µεταξύ των επιλεγέντων θεµάτων προτεραιότητας (πειθαρχικοί φάκελοι, αξιολόγηση 
του προσωπικού, ιατρικοί φάκελοι). Μόλις διεκπεραιωθούν όλες οι περιπτώσεις που εντάσσονται 
στα θέµατα προτεραιότητας, θα επιλεγούν άλλα θέµατα και θα εξετασθούν αντιστοίχως σχετικές 
περιπτώσεις. 
 
Οργανισµοί µε νέους ΥΠ∆ 
Θα ζητηθεί από τους νεοδιοριζόµενους ΥΠ∆ να προβούν σε απαρίθµηση πιθανών περιπτώσεων 
προκαταρκτικών ελέγχων. Όσον αφορά τις υπηρεσίες που δεν διαθέτουν ΥΠ∆, ο ΕΕΠ∆ θα τις 
παρακινήσει να διορίσουν ΥΠ∆ ούτως ώστε να µπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες, µεταξύ 
άλλων, όσον αφορά το ζήτηµα των προκαταρκτικών ελέγχων. 
 
Μητρώο και διαφάνεια 



Η πρόσβαση του κοινού στο µητρώο είναι δυνατή µετά από απλή αίτηση προς τον ΕΕΠ∆ και, όπως 
αναφέρεται ανωτέρω, η ιστοσελίδα του ΕΕΠ∆ χρησιµοποιείται για τη δηµοσίευση των πλέον 
σηµαντικών γνωµών. Αλλά σε µια δεύτερη φάση της ιστοσελίδας, προγραµµατίζεται η πρόσβαση 
µε άµεση επικοινωνία στο µητρώο. 
 
Συστάσεις
Όσον αφορά τη διαδικασία, είναι σηµαντικό οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας να είναι ενήµεροι για 
το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου ο ΕΕΠ∆ πρέπει να διατυπώνει τη γνώµη του. Οι υπεύθυνοι 
της επεξεργασίας θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη αυτή την προθεσµία κατά τον προγραµµατισµό 
της εργασίας τους και να κοινοποιούν εγκαίρως τις επεξεργασίες για προκαταρκτικό έλεγχο. 
 
Η διαδικασία κοινοποίησης από τους υπεύθυνους της επεξεργασίας προς τους ΥΠ∆ πρέπει να 
επιταχυνθεί. Όπως έχει καταδειχθεί από τον εκ των υστέρων προκαταρκτικό έλεγχο, έχει 
θεµελιώδη σηµασία τα µητρώα που τηρούν οι ΥΠ∆ να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερα, τόσο για 
λόγους διαφάνειας του συµµετέχοντος οργάνου ή οργανισµού, όσο και για τον εντοπισµό των 
επεξεργασιών που χρειάζονται προκαταρκτικό έλεγχο. 
 

3.4 Πληροφορίες 
 
Το 2004 ο ΕΕΠ∆ έλαβε 51 «αιτήµατα παροχής πληροφοριών/συµβουλών». Οι απαντήσεις δόθηκαν 
είτε τηλεφωνικά, είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο είτε µε επιστολή, ανάλογα µε τη φύση του 
αιτήµατος. Μετά από το αρχικό στάδιο της έναρξης των εργασιών του γραφείου, οι απαντήσεις 
απεστέλλοντο κατά κανόνα εντός δύο εργασίµων ηµερών. Η πλειονότητα των αιτηµάτων ήταν 
συνταγµένα στην αγγλική ή στη γαλλική, υπήρχαν όµως και αιτήµατα σε αρκετές άλλες γλώσσες. 
Εφόσον απαιτείτο, οι απαντήσεις µεταφράσθηκαν ώστε το πρόσωπο που είχε υποβάλει το αίτηµα 
να λαµβάνει τις πληροφορίες που ζητούσε στη µητρική του γλώσσα. 
 
Ένα αίτηµα, το οποίο αφορούσε το καθεστώς της προστασίας των δεδοµένων των Ευρωπαϊκών 
Σχολείων (Υπόθεση 2004-0321) είχε ως αποτέλεσµα την αποστολή επιστολής στο Ανώτατο 
Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, η οποία επέσυρε την προσοχή σε διάφορες ελλείψεις 
οφειλόµενες στη δυνατότητα εφαρµογής των εθνικών νόµων για την προστασία των δεδοµένων σε 
συνάρτηση µε ένα ευρωπαϊκό µέσο το οποίο δεν ασχολείται µε το θέµα. Οι ελλείψεις αυτές θα 
µπορούσαν να αποκατασταθούν µε την ένταξη της προστασίας των δεδοµένων στη σφαίρα της 
Σύµβασης για τον καθορισµό του καταστατικού των ευρωπαϊκών σχολείων, δηµιουργώντας, 
κατ’αυτόν τον τρόπο, µια νοµική βάση για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 στα 
ευρωπαϊκά σχολεία. Ο ΕΕΠ∆ πρότεινε, ως προσωρινή λύση, την τροποποίηση των Γενικών 
Κανόνων. 
 
Ο ΕΕΠ∆ έλαβε δώδεκα περίπου προσφυγές που δεν ενέπιπταν στην αρµοδιότητά του, οι οποίες 
εξετάστηκαν παράλληλα. ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην αντιµετώπιση αυτών των αιτήσεων κατά 
τρόπο υπεύθυνο και παρασχέθηκαν πληροφορίες σχετικά µε το ρόλο του ΕΕΠ∆ και την εντολή 
του, καθώς και αναφορές στο σχετικό παράγωγο δίκαιο και στην εφαρµογή του σε εθνικό επίπεδο. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ΕΕΠ∆ έδωσε επίσης λεπτοµέρειες για την επαφή µε τις αρµόδιες αρχές 
στις οποίες θα έπρεπε να απευθυνθεί η προσφυγή. 
 

3.5 Προσφυγές 
 
Το 2004 ελήφθησαν οκτώ προσφυγές που ενέπιπταν στην αρµοδιότητα του ΕΕΠ∆: έξι κατά της 
Επιτροπής (σε µία δε περίπτωση και κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος), µία κατά 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και µία κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 



 
Σε τρεις υποθέσεις (2004-0001, 2004-0004 και 2004-0022), από την ανάλυση των προσφυγών 
προέκυψε ότι δεν συνέτρεχε λόγος για περαιτέρω έρευνες. Σε δύο υποθέσεις (2004-0094 και  
2004-0111) ζητήθηκαν περαιτέρω πληροφορίες από τον προσφεύγοντα, οι οποίες δεν ελήφθησαν. 
Σε δύο υποθέσεις (2004-0007 και 2004-0109) ανευρέθησαν κατόπιν σχετικής έρευνας λόγοι που 
θεµελίωναν την προσφυγή και ζητήθηκε η λήψη µέτρων ή περαιτέρω πληροφορίες από τον 
υπεύθυνο της επεξεργασίας. Στην τελευταία υπόθεση (2004-0329) ελήφθησαν περαιτέρω 
πληροφορίες από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας το 2005 και η υπόθεση έκλεισε. 
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην υπόθεση 2004-0109, ο ∆ιαµεσολαβητής είχε ήδη ενεργήσει στον 
τοµέα της αρµοδιότητάς του. Η απόφαση του ΕΕΠ∆ επί της προσφυγής, στον δικό του τοµέα 
αρµοδιότητας, συµπίπτει µε τα πορίσµατα του ∆ιαµεσολαβητή. 
 
Η εµπειρία που αποκτήθηκε από τη διεκπεραίωση αυτών των προσφυγών χρησιµοποιείται για την 
εκπόνηση εγχειριδίου για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων. 
 

3.6 ∆ιερευνήσεις 
 
Από τις πρώτες ήδη επαφές µε τα ευρωπαϊκά όργανα και οργανισµούς, ο ΕΕΠ∆ σηµείωσε ότι η 
σχέση µεταξύ της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα και της προστασίας των δεδοµένων 
φαίνεται µάλλον προβληµατική. ∆ιατέθηκαν πόροι για την εκπόνηση εγγράφου πολιτικής στο 
οποίο θα περιγράφεται ο τρόπος προώθησης της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Η πρώτη φάση 
αφιερώθηκε στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε τις διαφορετικές πολιτικές και πρακτικές 
που εφαρµόζονται σε ολόκληρη την Κοινότητα και στην ανάλυση της σχετικής νοµολογίας. Η 
δεύτερη φάση συνίσταται στην εκπόνηση σχετικού εγγράφου το οποίο θα εκδοθεί σύντοµα. 
 
Στο έγγραφο αναλύεται το νοµικό και το πολιτικό πλαίσιο των σχετικών κανονισµών (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 και αριθ. 45/2001. Άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι το έγγραφο καταδεικνύει 
τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπικαλύπτονται οι κανονισµοί και παρέχει κατάλογο παραδειγµάτων 
από την εµπειρία των οργάνων και οργανισµών. Περιλαµβάνει επίσης πίνακα ελέγχου (check-list) 
τον οποίο πρέπει να ακολουθούν οι υπάλληλοι προκειµένου να εξισορροπούν τα δύο θεµελιώδη 
δικαιώµατα. Επίσης, το έγγραφο πολιτικής εξετάζει τη δυνατότητα οι εργασίες να διεξάγονται 
προληπτικά και να ορίζονται σαφώς σε αρχικό στάδιο οι όροι που διέπουν τα δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα που περιλαµβάνονται σε έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους οι δηµόσιες 
αρχές. Στο έγγραφο επιχειρείται µε πολλούς τρόπους να συµπυκνωθούν οι βέλτιστες πρακτικές των 
οργάνων και των οργανισµών και να συνδεθούν µε τη νοµοθεσία και τη σχετική νοµολογία, µε 
σκοπό να συνταχθεί ένα χρήσιµο και πραγµατιστικό απάνθισµα του τρόπου σκέψης που διέπει τον 
τοµέα. Το έγγραφο θα δηµοσιευθεί τους πρώτους µήνες του 2005. 
 
Παράλληλα, ο ΕΕΠ∆ έχει αρχίσει να εργάζεται στον τοµέα της επεξεργασίας των δεδοµένων 
κίνησης και χρέωσης όλων των ειδών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, κινητή τηλεφωνία και διαδίκτυο κλπ.) στα ευρωπαϊκά όργανα. Ο στόχος του 
εγχειρήµατος, το οποίο εµπίπτει κυρίως στα καθήκοντα του ΕΕΠ∆ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 37 του κανονισµού αριθ. 45/2001, είναι διπλός: Ο ΕΕΠ∆ επιδιώκει να υπάρξουν ορισµένες 
κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε το θέµα και να καθοριστεί (-ούν) ο/οι κατάλογος (-οι) των 
δεδοµένων κίνησης -ή/και να αναπτυχθεί µεθοδολογία ή κατευθυντήριες γραµµές για τη σύνταξη 
αυτών των καταλόγων- που να µπορούν να αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας «για τους 
σκοπούς της διαχείρισης του προϋπολογισµού των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και της διαχείρισης 
της κίνησης, συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου της επιτρεπόµενης χρήσης του τηλεπικοινωνιακού 
συστήµατος». Ένα πρώτο βήµα σε αυτόν τον τοµέα υπήρξε η συγκέντρωση διαθέσιµων 



πληροφοριών προερχόµενων ιδίως από τα διάφορα ευρωπαϊκά όργανα, από την Οµάδα του 
άρθρου 29 και από τις εθνικές Αρχές Προστασίας ∆εδοµένων (ΑΠ∆). Στην περαιτέρω δράση για το 
2005 περιλαµβάνονται συνεδριάσεις εργασίας µε ΥΠ∆ προκειµένου να τους υποβληθούν 
ορισµένες ερωτήσεις και να αναπτυχθεί προβληµατισµός σχετικά µε τον αποτελεσµατικότερο 
τρόπο αντιµετώπισης του θέµατος, κατά τρόπο σύµφωνο προς τις πρακτικές των οργάνων. 
 

3.7 Eurodac 
 
Θα πρέπει να γίνει χωριστή αναφορά στο θέµα, τόσο λόγω του νοµικού του πλαισίου όσο και της 
σηµασίας του στο πλαίσιο µιας ευρύτερης προοπτικής. 
 
Ιστορικό 
Στο άρθρο 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 της 11ης ∆εκεµβρίου 2000 σχετικά µε τη 
θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωµάτων για την αποτελεσµατική 
εφαρµογή της σύµβασης του ∆ουβλίνου, προβλέπεται η σύσταση προσωρινής κοινής εποπτικής 
αρχής, αποτελούµενης από αντιπροσώπους των εθνικών Αρχών Προστασίας ∆εδοµένων για να 
εποπτεύει τις δραστηριότητες της κεντρικής µονάδας του συστήµατος. 
Στο άρθρο 20, παράγρ. 11 ορίζεται ότι: 
 
«Η κοινή εποπτική αρχή διαλύεται µόλις συσταθεί η ανεξάρτητη εποπτική αρχή, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 286 
παράγραφος 2 της συνθήκης. Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή αντικαθιστά την κοινή εποπτική αρχή και ασκεί όλες τις 
αρµοδιότητες που της ανατίθενται δυνάµει της ιδρυτικής της πράξεως». 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας 
δεδοµένων µεταξύ άλλων: 
 
γ) ελέγχει και διασφαλίζει την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και κάθε άλλης κοινοτικής πράξης που 

αφορά την προστασία φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από 
όργανο ή οργανισµό της Κοινότητας (…). 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 46, σηµείο στ), στοιχείο i) του κανονισµού, ο ΕΕΠ∆ συνεργάζεται µε τις 
εθνικές αρχές προστασίας δεδοµένων στο βαθµό που τούτο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των 
αντιστοίχων καθηκόντων τους. 
 
Η κοινή εποπτική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 20, παράγρ. 11 του κανονισµού αριθ. 2725/2000 
συστάθηκε το 2002. Η διάρκεια ζωής της ΚΕΑ ήταν σχετικά µικρή, δεδοµένου ότι η τελευταία της 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2004 µόνο και µόνο για να της κοινοποιηθεί η 
διάλυσή της λόγω της σύστασης της θέσης του ΕΕΠ∆ λίγο καιρό πριν. 
 
∆ραστηριότητες του ΕΕΠ∆ 
Στις 25 Φεβρουαρίου 2004 ο ΕΕΠ∆ και ο αναπληρωτής ΕΕΠ∆ πραγµατοποίησαν συνάντηση µε 
τους αρµόδιους υπαλλήλους από την Γενική ∆ιεύθυνση «∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» 
προκειµένου να ενηµερωθούν για την πορεία των εργασιών σχετικά µε την Eurodac. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργάνωσε δηµόσια ακρόαση για τα βιοµετρικά στοιχεία στις 
2 Μαρτίου 2004, στην οποία έλαβε µέρος ο ΕΕΠ∆. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης ο 
ΕΕΠ∆ υπέβαλε ορισµένα ενδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον τρόπο που αντιλαµβάνεται τον 
εποπτικό του ρόλο: 
 
«Από τη δοµή της Eurodac προκύπτει ότι η ευθύνη για την εποπτεία κατανέµεται µεταξύ του ΕΕΠ∆ σε κοινοτικό 
επίπεδο και των εθνικών εποπτικών αρχών, εκάστη των οποίων ενεργεί στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας της. Η 
υφιστάµενη εµπειρία δεν είναι επαρκής προκειµένου να διαφανεί µετά βεβαιότητος κατά πόσον το σύστηµα λειτουργεί 
οµαλά και αποτελεσµατικά. Είναι προφανές ότι πρόθεσή µου είναι να παρακολουθώ αυτή την πτυχή µε ιδιαίτερο 



ενδιαφέρον. (…) Αναµένω την πρώτη ετήσια έκθεση για την Eurodac, καθώς και άλλες ετήσιες εκθέσεις και την 
συνακόλουθη αξιολόγηση των επιδόσεων της Eurodac, ιδίως δε τις πτυχές του συστήµατος που αφορούν την 
προστασία των δεδοµένων.»*

 
Ο ΕΕΠ∆ είναι η εποπτική αρχή για την Κεντρική Μονάδα της Eurodac· παρακολουθεί επίσης τη 
νοµιµότητα της διαβίβασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στα κράτη µέλη από την Κεντρική 
Μονάδα. Από την πλευρά τους, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών παρακολουθούν τη 
νοµιµότητα της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από έκαστο των κρατών µελών, 
περιλαµβανοµένης της διαβίβασής τους στην Κεντρική Μονάδα. Αυτό σηµαίνει ότι η εποπτεία 
πρέπει να ασκείται και στα δύο επίπεδα, σε στενή συνεργασία. 
 
Η πρώτη ετήσια έκθεση προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τις 
δραστηριότητες της Κεντρικής Μονάδας της Eurodac δηµοσιεύθηκε στις 13 Μαΐου 2004 µε τη 
µορφή εγγράφου εργασίας της Επιτροπής (έγγρ. SEC (2004) 557). Ο ΕΕΠ∆ το εξέτασε λεπτοµερώς 
και θεωρεί ότι πρόκειται για πολύτιµο έγγραφο, το οποίο περιλαµβάνει ενδιαφέρουσα επισκόπηση 
των δραστηριοτήτων της Κεντρικής Μονάδας. Εκτιµά επίσης την προσοχή της οποίας τυγχάνουν 
στην εν λόγω έκθεση οι πτυχές που αφορούν την προστασία των δεδοµένων. 
Ο ΕΕΠ∆ ενετόπισε επίσης ορισµένα θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να τύχουν περαιτέρω 
εξετάσεως. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα µέτρα ασφαλείας που περιβάλλουν τις 
επεξεργασίες δεδοµένων στην Κεντρική Μονάδα και τα αρχεία (log files) που πρέπει να τηρεί η 
Κεντρική Μονάδα σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κανονισµού αριθ. 2725/2000. 
 
Αρκετά σηµεία πρέπει επίσης να αποτελέσουν αντικείµενο ενδελεχέστερης διερεύνησης, στα 
περισσότερα εκ των οποίων εµπλέκονται οι εθνικές αρχές προστασίας δεδοµένων: η χρήση των 
δεδοµένων από τις εθνικές αρχές, πιθανώς για άλλους σκοπούς, το δικαίωµα πρόσβασης, το 
κλείδωµα δεδοµένων µετά τη χορήγηση ασύλου, η χρήση «ειδικών ερευνών», η τήρηση αρχείων 
(log files) στα κράτη µέλη, η ανταλλαγή δεδοµένων µέσω του DubliNet και άλλα θέµατα. 
 
Ο ΕΕΠ∆ προτίθεται να ξεκινήσει ενδελεχή εξέταση των δραστηριοτήτων της Eurodac το 2005, σε 
στενή συνεργασία µε τις εθνικές αρχές προστασίας δεδοµένων και µε βάση τη δεύτερη ετήσια 
έκθεση, η οποία αναµένεται σύντοµα. 

                                                 
* Το πλήρες κείµενο της δηλώσεως υπάρχει στο www.edps.eu.int
 

http://www.edps.eu.int/


 
4 ∆ιαβούλευση 
 

4.1 Γενικά 
 
Το άρθρο 41 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 αναθέτει στον ΕΕΠ∆ την αρµοδιότητα να 
συµβουλεύει τα κοινοτικά όργανα και οργανισµούς και τα υποκείµενα των δεδοµένων σχετικά µε 
όλα τα θέµατα που αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ακριβέστερα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 46, σηµείο δ) του κανονισµού 45/2001, συµβουλεύει το σύνολο των 
οργάνων και οργανισµών της Κοινότητας, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε αφού ζητηθεί η 
γνώµη του. 
 
Το άρθρο 28 του κανονισµού περιέχει δύο υποχρεώσεις των οργάνων και οργανισµών της 
Κοινότητας να ενηµερώνουν τον ΕΕΠ∆: 
• Τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας ενηµερώνουν τον ΕΕΠ∆ οσάκις εκπονούν 

διοικητικά µέτρα που σχετίζονται µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 
• Η Επιτροπή, οσάκις εγκρίνει νοµοθετική πρόταση σχετικά µε την προστασία των 

δικαιωµάτων και των ελευθεριών των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, συµβουλεύεται τον ΕΕΠ∆. 

 
Το 2004, ο ΕΕΠ∆ άρχισε να θέτει σε εφαρµογή τις εν λόγω διατάξεις του κανονισµού. Οι πρώτες 
δραστηριότητες του ΕΕΠ∆ αφορούσαν διοικητικά µέτρα. Τα όργανα έπρεπε να εκπονήσουν 
κανόνες εφαρµογής για τον κανονισµό 45/2001. Σε αρκετές περιπτώσεις ζητήθηκε η γνώµη του 
ΕΕΠ∆ επί των σχεδίων κειµένου για τους κανόνες αυτούς. Σε άλλες περιπτώσεις διαβιβάστηκαν 
στον ΕΕΠ∆ πιο συγκεκριµένοι εσωτερικοί κανόνες µε σκοπό την παροχή συµβουλών από την 
πλευρά του. 
 
Στον τοµέα της διαβούλευσης επί νοµοθετικών προτάσεων, η πρώτη επίσηµη γνώµη εκδόθηκε στις 
22 Οκτωβρίου 2004. Η γνώµη αφορούσε πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου σχετικά µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή για την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας κατά της απάτης και οποιασδήποτε άλλης παράνοµης 
δραστηριότητας. Η γνώµη ήταν το αποτέλεσµα διαβούλευσης από την Επιτροπή στις 
28 Σεπτεµβρίου 2004, βάσει του άρθρου 28 παράγρ. 2 του κανονισµού. Η γνώµη δηµοσιεύθηκε 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα (C 301, 7.12.2004, σ. 4) και στην ιστοσελίδα του ΕΕΠ∆. Ο ΕΕΠ∆ 
προτίθεται να δηµοσιεύει όλες τις επίσηµες γνώµες του µε τον τρόπο αυτό. 
 
Μια δεύτερη επίσηµη γνώµη εκπονήθηκε το 2004, η οποία όµως εκδόθηκε στις 13 Ιανουαρίου 
2005. Η γνώµη αυτή υποβλήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του ΕΕΠ∆ και αφορούσε πρόταση, στον 
τοµέα του τρίτου πυλώνα της συνθήκης ΕΕ, για απόφαση του Συµβουλίου για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά µε το ποινικό µητρώο. 
 
Το 2004 ο ΕΕΠ∆ άρχισε την εκπόνηση εγγράφου πολιτικής µε σκοπό να διασαφηνίσει τον τρόπο 
µε τον οποίο αντιλαµβάνεται το ρόλο του ως συµβούλου στα όργανα της Κοινότητας για 
νοµοθετικές προτάσεις και σχετικά έγγραφα. 
 

4.2 Νοµοθεσία και πολιτική 
 
Σηµειωτέον ότι το 2004 ξεκίνησε η συνεργασία µεταξύ του ΕΕΠ∆ και των εταίρων στη νοµοθετική 
διαδικασία. Η διαδικασία διαβούλευσης δεν είχε καθιερωθεί ακόµη. Έπρεπε να θεσµοθετηθούν 
άτυπες και επίσηµες επαφές µε τα όργανα και τα καθήκοντα του ΕΕΠ∆ να δοµηθούν και να 



παρουσιαστούν σε έναν ευρύ κύκλο ενδιαφεροµένων φορέων εντός των οργάνων. Επιπλέον (όπως 
έχει αναφερθεί και σε άλλα σηµεία της παρούσας έκθεσης) το προσωπικό του ΕΕΠ∆ προσελήφθη 
κατά τη διάρκεια του έτους και τα περισσότερα µέλη του προσωπικού άρχισαν να εργάζονται περί 
τα τέλη του έτους. 
 
Η πρόταση της Επιτροπής, η οποία απετέλεσε την απαρχή για την πρώτη επίσηµη γνώµη του 
ΕΕΠ∆ στις 22 Οκτωβρίου 2004, δεν περιλαµβάνει νέους κανόνες για την προστασία των 
δεδοµένων ούτε παρεκκλίσεις από την κοινοτική νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων. 
Αντίθετα, η πρόταση αναφέρεται ρητά στη νοµοθεσία αυτή. Ο ΕΕΠ∆ ενέκρινε την πρόταση 
κατ’αρχήν. 
 
Η υπόθεση αυτή έδωσε στον ΕΕΠ∆ µια ευκαιρία να δηλώσει ότι οι υποχρεώσεις διαβούλευσης 
ισχύουν όχι µόνο για τις προτάσεις που αφορούν την προστασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα ως κύριο θέµα τους, αλλά και για προτάσεις που βασίζονται, συµπληρώνουν ή 
τροποποιούν το υπάρχον νοµικό πλαίσιο για την προστασία των δεδοµένων και για προτάσεις που 
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην προστασία των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των ατόµων 
όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Αυτή η δήλωση καταδεικνύει την αρκετά ευρεία ερµηνεία των συµβουλευτικών καθηκόντων, όπως 
εξηγείται στο έγγραφο πολιτικής για τη διαβούλευση όσον αφορά νοµοθετικές προτάσεις και σχετικά 
έγγραφα. Αυτή η ευρεία ερµηνεία έχει ουσιαστική σηµασία και εξασφαλίζει ότι το επίπεδο της 
προστασίας των δεδοµένων στα όργανα είναι υψηλό. Ο ΕΕΠ∆ αντιλαµβάνεται τα συµβουλευτικά του 
καθήκοντα ως εξής: 
α) παρέχει συµβουλές στα κοινοτικά όργανα σχετικά µε νοµοθετικές προτάσεις και µε σχετικά 

έγγραφα, ειδικότερα δε όσον αφορά τις Πράσινες Βίβλους και τις Λευκές Βίβλους, 
β) παρέχει συµβουλές για όλες τις προτάσεις που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην προστασία 

των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των ατόµων όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 

γ) παρέχει επίσης συµβουλές για τη νοµοθεσία στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (δηλ. εκτός του πεδίου της Συνθήκης ΕΚ). 

 
Οι συµβουλές του ΕΕΠ∆ για την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά µε το ποινικό µητρώο ήταν πιο ουσιώδεις. Ο ΕΕΠ∆ συµβούλευσε το Συµβούλιο να περιορίσει 
το πεδίο εφαρµογής της πρότασης στην ανταλλαγή πληροφοριών για καταδίκες για σοβαρά εγκλήµατα. 
Επιπλέον, η πρόταση θα πρέπει να προσδιορίζει ασφαλιστικές δικλείδες για τα υποκείµενα των 
δεδοµένων, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι σύµφωνα µε το υπάρχον νοµικό πλαίσιο για την προστασία 
των δεδοµένων. Είναι σηµαντικό η πρόταση να έχει περιορισµένο χρονικό ορίζοντα. Σκοπός της είναι 
να καλύψει άµεσα ένα κενό στις διατάξεις για την ανταλλαγή πληροφοριών έως ότου τεθεί σε ισχύ ένα 
νέο σύστηµα ανταλλαγής δεδοµένων. Όπως έχει δηλώσει ο ΕΕΠ∆, στο πλαίσιο της ανάπτυξης αυτού 
του νέου συστήµατος, το οποίο συχνά αναφέρεται ως «ευρωπαϊκό ποινικό µητρώο», απαιτείται µια 
λεπτοµερής αξιολόγηση των συνεπειών για την προστασία των δεδοµένων. Οι εργασίες σχετικά µε το 
ζήτηµα αυτό µόλις ξεκίνησαν. Περισσότερα στοιχεία επί του θέµατος και των αποτελεσµάτων των 
προσπαθειών του ΕΕΠ∆ πρέπει να αναµένονται στην ετήσια έκθεση για το 2005. 
 
Κατά τη δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπής για τη σύσταση Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 
(Com(2004) 693 τελικό) ο ΕΕΠ∆ έχει ακόµη µία ευκαιρία να γνωµοδοτήσει, τόσο για τις γενικές 
πτυχές αυτού του θέµατος όσο και για τη σύνθεσή του µε την αποστολή του ΕΕΠ∆. 
 
Ένα άλλο µέρος των δραστηριοτήτων όσον αφορά τις νοµοθετικές προτάσεις, είχε πιο άτυπη µορφή. Ο 
ΕΕΠ∆ συµµετείχε στη διαδικασία υιοθέτησης διαφόρων νοµικών µέσων µε επιπτώσεις στην προστασία 
των δεδοµένων. Ένα από τα θέµατα στα οποία τού ζητήθηκε να συµµετάσχει, ήταν το σχέδιο απόφασης 
πλαισίου για τη φύλαξη δεδοµένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται σε 
συνάρτηση µε την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιµων στο κοινό, ή δεδοµένων 
που περιλαµβάνονται σε δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών, µε σκοπό την πρόληψη, µια πρωτοβουλία 



τεσσάρων κρατών µελών στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα. Ο ΕΕΠ∆ παρουσίασε τις ιδέες του στα 
πλαίσια του Συµβουλίου και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 
 
Ένα άλλο θέµα στο οποίο έπρεπε να στρέψει την προσοχή του ήταν η επεξεργασία ενός πλαισίου 
για την προστασία των δεδοµένων για δραστηριότητες στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχετικές εργασίες ξεκίνησαν το 2004 και θα συνεχιστούν το 2005. 
Εννοείται ότι αυτό αποτελεί σηµαντικό θέµα για τον ΕΕΠ∆. 
 
Ένας άλλος, πιο άτυπος τρόπος ανάµειξης στην υπό εκπόνηση νοµοθεσία, συνίσταται στη 
συµµετοχή του ΕΕΠ∆ στην Οµάδα του άρθρου 29 για την προστασία των φυσικών προσώπων από 
την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό µπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγµα 
των δραστηριοτήτων του ΕΕΠ∆ σε αυτήν την οµάδα το 2004. Η οµάδα εργάστηκε µε βάση γενικό 
έγγραφο εργασίας για ζητήµατα προστασίας των δεδοµένων που συνδέονται µε την τεχνολογία 
RFID. Αναγνωρίζοντας τον δυνητικό αντίκτυπο αυτών των νέων τεχνολογιών στην προστασία των 
δεδοµένων, ο ΕΕΠ∆ τόνισε ιδιαίτερα τον αντίκτυπο της τυποποίησης και της διαλειτουργικότητας 
στην εφαρµογή των αρχών προστασίας των δεδοµένων. 
 
Ο ΕΕΠ∆ πρέπει να είναι βέβαιος ότι η ενίσχυση του επιπέδου προστασίας των δεδοµένων στο 
πλαίσιο των πολιτικών των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί επίσης στην 
πράξη. Αυτό σηµαίνει κατ’αρχήν ότι πρέπει να αποτελέσει αυτονόητο εταίρο στη διοργανική 
νοµοθετική διαδικασία. Το 2004 ήταν µόνο η αρχή. Έχουν καταβληθεί σηµαντικές προσπάθειες 
προκειµένου ο ΕΕΠ∆ να αποτελέσει ενεργό και αξιόπιστο εταίρο. Ο ΕΕΠ∆ και το προσωπικό του 
ξεκίνησαν επαφές µε τις οικείες υπηρεσίες των οργάνων και ενίσχυσαν τις υπάρχουσες επαφές µε 
άλλους φορείς στον τοµέα της προστασίας δεδοµένων, όπως οι εθνικές Αρχές Προστασίας 
∆εδοµένων. 
 

4.3 ∆ιοικητικά µέτρα 
 
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.1, το άρθρο 28, παράγρ. 1 του κανονισµού 45/2001 
υποχρεώνει όλα τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας να ενηµερώνουν τον ΕΕΠ∆ 
οσάκις εκπονούν διοικητικά µέτρα που σχετίζονται µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Συµπληρώνοντας αυτήν τη διάταξη, το άρθρο 46 σηµείο δ) ορίζει ότι ένα από τα 
καθήκοντα του ΕΕΠ∆ είναι να συµβουλεύει τα όργανα και τους οργανισµούς σε αυτόν τον τοµέα, 
είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε αφού ζητηθεί η γνώµη του. Αναφέρει συγκεκριµένα την 
κατάρτιση εσωτερικών κανόνων για την προστασία των δεδοµένων. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες 
έχουν εποµένως ως στόχο να δίνουν τη δυνατότητα στον ΕΕΠ∆ να παρέχει συµβουλές όπου 
απαιτείται. 
 
Το 2004 ο ΕΕΠ∆ είχε την ευκαιρία να δώσει συµβουλές στα τρία κύρια θεσµικά όργανα της 
Κοινότητας κατά την κατάρτιση των κανόνων εφαρµογής τους. Η υπόθεση 2004-0003 αφορούσε 
τους κανόνες εφαρµογής του Συµβουλίου. Το σχέδιο ήταν πολύ καλής ποιότητας και 
διατυπώθηκαν συγκεκριµένες συµβουλές για δύο συγκεκριµένα σηµεία. Ο ΕΕΠ∆ συµφώνησε µε 
την ιδέα να παρέχει συµβουλές στο όργανο κατά την αξιολόγηση του υπεύθυνου προστασίας 
δεδοµένων, παρέχοντας, κατ’αυτόν τρόπο, µια πρόσθετη εγγύηση ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του σύµφωνη µε το άρθρο 24 του κανονισµού, ιδίως δε όσον αφορά την 
απαιτούµενη συγκατάθεση του ΕΕΠ∆ για την απαλλαγή από τα καθήκοντά του, όπως προβλέπεται 
από το άρθρο 24, παράγρ. 4. Το δεύτερο σηµείο αφορούσε τα πληροφοριακά στοιχεία που 
εισάγονται στο µητρώο από τον ΥΠ∆ και τη δυνατότητα να περιορίζονται, κατ’ εξαίρεση, εάν είναι 
απαραίτητο, για λόγους ασφαλείας συγκεκριµένης επεξεργασίας. Η τελική απόφαση του 
Συµβουλίου δηµοσιεύθηκε στις 21 Σεπτεµβρίου 2004. Αργότερα, ο ΕΕΠ∆ έδωσε συµβουλές για 



τους περαιτέρω κανόνες και τις διαδικασίες σχετικά µε τη διαδικασία κοινοποίησης που θα πρέπει 
να ακολουθούν οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας, στο πλαίσιο των γενικών συστάσεων που εκδίδει ο 
ΥΠ∆, όσον αφορά τις περιόδους που καθορίζονται για τον προκαταρκτικό έλεγχο. 
 
Ένα προσχέδιο των κανόνων εφαρµογής της Επιτροπής (2004-0151) έδωσε µια δεύτερη ευκαιρία 
για παροχή συµβουλών σε αυτόν τον τοµέα. Και σε αυτή την περίπτωση, η διαβούλευση µε τον 
ΕΕΠ∆ πριν από την αξιολόγηση του ΥΠ∆ σχολιάστηκε ευνοϊκά και υποβλήθηκαν διάφορα 
εποικοδοµητικά και ουσιαστικά σχόλια σχετικά µε τα σχέδια κανόνων. 
 
Λίγο πριν τα τέλη του 2004, υποβλήθηκε το σχέδιο κανόνων εφαρµογής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για παροχή συµβουλών (2004-0333). Οι ζητηθείσες συµβουλές δόθηκαν τον 
Ιανουάριο του 2005, κατά τρόπο συνεπή προς τις προηγούµενες διαβουλεύσεις. Μεταξύ άλλων, 
τονίστηκε η ανάγκη για ΥΠ∆ πλήρους απασχόλησης στα µεγαλύτερα όργανα. 
 
∆όθηκαν και άλλες συµβουλές το 2004, σχετικά µε διάφορα συγκεκριµένα θέµατα όπως η 
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Συµβουλίου και η προστασία των δεδοµένων (2004-0020), 
η δυνατότητα εφαρµογής του κανονισµού 45/2001 σε µερικές συγκεκριµένες «γκρίζες ζώνες» 
µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα (2004-0078), η διοικητική απλούστευση όσον αφορά 
τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και κοινοποίησης (2004-0124), η χρήση φωτογραφιών ταυτότητας του 
προσωπικού του Συµβουλίου (2004-0327) και το πρόγραµµα εξ αποστάσεως πρόσβασης στους 
υπολογιστές που πρόκειται να εφαρµοσθεί από το τµήµα ΤΠ του ∆ικαστηρίου (2004-0166). 
 
Στην τελευταία συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε το 2004 µε τους ΥΠ∆ των οργάνων και των 
οργανισµών (βλ. παράγραφο 3.2 της παρούσας έκθεσης) δόθηκαν κατευθύνσεις σχετικά µε τα 
κριτήρια που θα πρέπει να ακολουθούνται για τον καθορισµό των «διοικητικών µέτρων», περί των 
οποίων θα πρέπει να ερωτάται ο ΕΕΠ∆. Πραγµατοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις µε έκαστο των 
ΥΠ∆ των κύριων οργάνων, µε σκοπό να ληφθούν πληροφορίες για τις γενικές πρακτικές σχετικά 
µε την προστασία των δεδοµένων, καθώς και συµβουλές. Εξυπακούεται ότι οι συχνές επαφές 
τηλεφωνικώς, ταχυδροµικώς ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε τους περισσότερους ΥΠ∆, 
απετέλεσαν επίσης έναν αποδοτικό τρόπο για την υλοποίηση του καθήκοντος παροχής συµβουλών 
για διοικητικά µέτρα. 



5 Συνεργασία 
 

5.1 Οµάδα του άρθρου 29 
 
Ως «Οµάδα του άρθρου 29» είναι γνωστή η οµάδα που συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 29 της 
οδηγίας 95/46/EK µε σκοπό να παρέχει στην Επιτροπή ανεξάρτητες συµβουλές για θέµατα 
προστασίας των δεδοµένων και να βοηθά στην ανάπτυξη εναρµονισµένων πολιτικών για την 
προστασία των δεδοµένων στα κράτη µέλη. Σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγρ. 2, η Οµάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών κάθε κράτους µέλους, από έναν 
αντιπρόσωπο της αρχής που έχει συσταθεί για τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας -η 
οποία είναι πλέον ο ΕΕΠ∆- καθώς και έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Τη γραµµατεία της 
οµάδας αναλαµβάνει η Επιτροπή. 
 
Ο ΕΕΠ∆ είναι τακτικό µέλος της Οµάδας του άρθρου 29. Το άρθρο 46, σηµείο ζ) του 
κανονισµού 45/2001 ορίζει ότι ο ΕΕΠ∆ συµµετέχει στις δραστηριότητες της Οµάδας. Ο ΕΕΠ∆ 
εκτιµά ότι αυτό αποτελεί σηµαντική βάση για τη συνεργασία µε τις εθνικές εποπτικές αρχές. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 46, σηµείο στ), στοιχείο i) του κανονισµού, ο ΕΕΠ∆ πρέπει επίσης να 
συνεργάζεται µε τις εθνικές εποπτικές αρχές, στο βαθµό που τούτο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους, ιδίως ανταλλάσσοντας κάθε χρήσιµη πληροφορία και ζητώντας ή 
παρέχοντας οιαδήποτε άλλη βοήθεια για την επιτέλεση των καθηκόντων τους. Η συνεργασία αυτή 
δεν έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής, αυτό όµως ενδέχεται να αλλάξει στα πλαίσια διεθνών 
συστηµάτων, όπως η Eurodac και το προτεινόµενο σύστηµα πληροφοριών για τις θεωρήσεις, που 
απαιτούν αποτελεσµατική κοινή εποπτεία. 
 
Ο ΕΕΠ∆ έχει διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες της Οµάδας από τα µέσα Ιανουαρίου 
2004. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη περαιτέρω προβληµατισµού σχετικά µε τους 
αντίστοιχους ρόλους της Οµάδας και του ΕΕΠ∆ σε επίπεδο ΕΕ. Το έγγραφο στρατηγικής που 
ενέκρινε η Οµάδα στις 29 Σεπτεµβρίου 2004 (WP 98) περιέχει την ακόλουθη δήλωση ως 
αποτέλεσµα του προβληµατισµού αυτού: 
 
«Το θεσµικό νοµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώθηκε πρόσφατα µε τον διορισµό του πρώτου 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων (ΕΕΠ∆)· η στενή συνεργασία και ο συντονισµός είναι καίριας σηµασίας, 
ιδίως στον τοµέα της παροχής συµβουλών για νέα νοµοθεσία που µπορεί να έχει αντίκτυπο στην προστασία των 
δικαιωµάτων και των ελευθεριών των ατόµων όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, 
λαµβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους συµβουλευτικούς ρόλους τόσο της Οµάδας του άρθρου 29, όσο και του ΕΕΠ∆. 
 
Αν και το γεγονός ότι ο ΕΕΠ∆ είναι µέλος της Οµάδας του άρθρου 29 εγγυάται το συντονισµό και µεταξύ των δύο 
οργανισµών µέχρι ένα σηµείο, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν συµπράξεις και κοινές στρατηγικές ώστε να 
εξυπηρετείται καλύτερα ο κοινός τους στόχος, ήτοι η εκπόνηση ικανοποιητικών πολιτικών προστασίας των δεδοµένων 
οι οποίες χαράσσονται και εφαρµόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.» 
 
Όσον αφορά τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο θεµατολόγιο της Οµάδας, επιδίωξη του ΕΕΠ∆ θα 
είναι να συµβάλει – και να συµµετέχει – στην εξεύρεση της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης και, µε 
αυτό ως βάση και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, να υποβάλει παράλληλα τα σχόλια ή τις προτάσεις του, 
όπου αυτές θεωρούνται απαραίτητες. Ο συµβουλευτικός ρόλος του ΕΕΠ∆ βάσει του άρθρου 28, 
παράγρ. 2 του κανονισµού 45/2001 δεν επηρεάζεται. Αυτή η γενική προσέγγιση αναλύεται 
διεξοδικότερα στο έγγραφο πολιτικής που αναφέρεται στην παράγραφο 4.2 της παρούσας ετήσιας 
έκθεσης. 
 
Τα ακόλουθα έγγραφα της Οµάδας αποτελούν παραδείγµατα επιτυχούς συνεργασίας µεταξύ της 
Οµάδας του άρθρου 29 και του ΕΕΠ∆: 



– Γνώµη 7/2004 σχετικά µε την ενσωµάτωση βιοµετρικών στοιχείων στις άδειες διαµονής και 
τις θεωρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη την καθιέρωση του ευρωπαϊκού συστήµατος 
πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS), που εγκρίθηκε στις 11 Αυγούστου 2004 (WP 96), 

– Γνώµη 9/2004 σχετικά µε σχέδιο απόφασης πλαισίου για τη φύλαξη δεδοµένων που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται σε συνάρτηση µε την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιµων στο κοινό, ή δεδοµένων που περιλαµβάνονται σε 
δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών, µε σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση, τον εντοπισµό και τη 
δίωξη του εγκλήµατος και των εν γένει ποινικών αδικηµάτων, στα οποία περιλαµβάνεται 
και η τροµοκρατία. [Πρόταση που υποβλήθηκε από τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία 
και τη Μεγάλη Βρετανία (έγγραφο 8958/04 του Συµβουλίου της 28ης Απριλίου 2004) ], που 
εγκρίθηκε στις 9 Νοεµβρίου 2004 (WP 99), 

– Έγγραφο εργασίας για θέµατα προστασίας δεδοµένων σχετικά µε την τεχνολογία RFID, που 
εγκρίθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2005 (WP 105). 

 
Ο ΕΕΠ∆ έλαβε ενεργά µέρος στην προετοιµασία αυτών των εγγράφων και υποστήριξε το τελικό 
κείµενο. Αυτό σηµαίνει ότι ο ΕΕΠ∆ προτίθεται να χρησιµοποιήσει τα προαναφερθέντα έγγραφα, 
εφόσον εκτιµά ότι αυτό είναι σκόπιµο και αποδοτικό για την επιτέλεση του έργου του. 
 
Ο ΕΕΠ∆ εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τις συµβολές της Οµάδας στο πρόγραµµα 
εργασίας της Επιτροπής για την καλύτερη εφαρµογή της οδηγίας 95/46/EΚ. Αυτή αφορά 
ειδικότερα την απλούστευση των διαδικασιών κοινοποίησης στα κράτη µέλη, τη βελτίωση της 
ποιότητας και την εναρµόνιση της παροχής πληροφοριών στα υποκείµενα των δεδοµένων, την 
ανάπτυξη καταλληλότερων µέσων για τη µεταφορά δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες 
χώρες και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων επιβολής στα κράτη µέλη. 
 
Ένα άλλο ζήτηµα, το οποίο κατέχει εξέχουσα θέση στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων στο 
θεµατολόγιο της Οµάδας του άρθρου 29 και αξίζει να αναφερθεί σε αυτήν την έκθεση, είναι η 
διαβίβαση δεδοµένων PNR (Αρχείο Ονοµάτων Επιβατών) από τις αεροπορικές εταιρείες σε τρίτες 
χώρες. Η Οµάδα έχει βασικά αποδεχθεί τους όρους διαβίβασης δεδοµένων PNR στην Αυστραλία 
και τον Καναδά (γνώµες 1/2004 και 1/2005) και επέκρινε επανειληµµένα τους όρους διαβίβασης 
στις Ηνωµένες Πολιτείες (γνώµες 6/2002, 4/2003 και 2/2004). 
 
Σύµφωνα µε τη θέση που υιοθέτησε η Επιτροπή, οι όροι διαβίβασης στις ΗΠΑ παρέχουν επαρκές 
επίπεδο προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 25 της οδηγίας 95/46/EK και το Συµβούλιο 
υποστήριξε αυτή τη θέση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ασκήσει έφεση ενώπιον του 
∆ικαστηρίου σε δύο υποθέσεις οι οποίες εκκρεµούν επί του παρόντος. Ο ΕΕΠ∆ έχει υποβάλει 
αίτηµα για παρέµβαση σε αυτές τις δύο υποθέσεις, υπέρ της θέσης του Κοινοβουλίου, βάσει των 
καθηκόντων και των εξουσιών του όπως ορίζονται στον κανονισµό 45/2001. Το άρθρο 47, 
παράγρ. 1, στοιχείο η) του κανονισµού επιτρέπει ρητά στον ΕΕΠ∆ να παρεµβαίνει σε αγωγές που 
εγείρονται στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το ∆ικαστήριο θα πρέπει να αποφασίζει 
εάν θα κάνει δεκτό αυτό το αίτηµα. 
 
Ο ΕΕΠ∆ αναµένει µε ενδιαφέρον τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου στις δύο αυτές υποθέσεις, λόγω 
των σηµαντικών νοµικών θεµάτων και του δηµόσιου συµφέροντος που διακυβεύεται για αµφότερα 
τα µέρη και προτίθεται να εξετάσει προσεκτικά οιαδήποτε προσεχή απόφαση, είτε µε το αίτηµα για 
παρέµβαση είτε επί της ουσίας των υποθέσεων. 
 

5.2 Τρίτος πυλώνας 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 46, σηµείο στ) στοιχείο ii) του κανονισµού 45/2001, ο ΕΕΠ∆ πρέπει να 
συνεργάζεται µε «τους εποπτικούς οργανισµούς προστασίας δεδοµένων που συνιστώνται δυνάµει 



του τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως προκειµένου να βελτιωθεί η συνοχή 
στην εφαρµογή των κανόνων και διαδικασιών των οποίων την τήρηση έχουν αντιστοίχως αναλάβει 
να εξασφαλίζουν». 
 
Οι εποπτικοί φορείς στους οποίους αναφέρεται η εν λόγω διάταξη είναι οι κοινοί εποπτικοί φορείς 
(ΚΕΦ) της Ευρωπόλ, του Σένγκεν, της Eurojust και του Τελωνειακού Συστήµατος Πληροφοριών. 
Η συνεργασία του ΕΕΠ∆ µε αυτούς τους φορείς καθιερώθηκε γρήγορα, δεδοµένου ότι όλα τα µέρη 
ήταν πεπεισµένα ότι είναι επείγουσα η ανάγκη για µια κοινή, εναρµονισµένη προσέγγιση σε αυτόν 
τον ιδιαίτερα ευαίσθητο τοµέα. 
 
Στην ευρωπαϊκή διάσκεψη για την προστασία των δεδοµένων που πραγµατοποιήθηκε στο 
Ρότερνταµ (21-23 Απριλίου 2004· βλ. επίσης παράγρ. 6.1), κατέστη σαφές ότι οι Αρχές 
Προστασίας ∆εδοµένων συµµερίζονται ευρέως την άποψη ότι υπάρχει ανάγκη για πιο στενή 
συνεργασία σε θέµατα του τρίτου πυλώνα, παράλληλα µε την υφιστάµενη συνεργασία στον τοµέα 
του πρώτου πυλώνα στο πλαίσιο της Οµάδας του άρθρου 29. Οι εξελίξεις στον τοµέα της επιβολής 
του νόµου απαιτούν επίσης περισσότερο τυποποιηµένες διατάξεις στη νοµοθεσία για την 
προστασία των δεδοµένων και πιο ενιαία εφαρµογή των νοµικών βάσεων. ∆εδοµένου ότι δεν 
υπάρχει κατάλληλο φόρουµ στο οποίο να συζητούνται θέµατα σχετικά µε την προστασία των 
δεδοµένων στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα – αλλά ούτε θέµατα που αφορούν τον πρώτο και τον 
τρίτο πυλώνα – αποφασίστηκε να συσταθεί µια οµάδα εργασίας αποτελούµενη από τους 
Προέδρους των κοινών εποπτικών φορέων, τον Πρόεδρο της Οµάδας του άρθρου 29 και τον 
ΕΕΠ∆, επικουρούµενων από τη Γραµµατεία των κοινών εποπτικών φορέων, η οποία είναι επί του 
παρόντος µια µονάδα ενσωµατωµένη στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου. 
 
Αυτή η «οµάδα σχεδιασµού» θα έχει την ευθύνη του συντονισµού των δραστηριοτήτων και της 
ανάπτυξης στρατηγικών προσεγγίσεων όσον αφορά νέες πρωτοβουλίες στις οποίες περιλαµβάνεται 
τόσο η χρήση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους επιβολής του νόµου, όσο και µια 
ευρωπαϊκή διάσταση. Τα αποτελέσµατα των συζητήσεων σε αυτήν την οµάδα θα πρέπει να 
γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη για την Προστασία των ∆εδοµένων. 
 
Η πρώτη συνεδρίαση της «οµάδας σχεδιασµού» πραγµατοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2004 στα 
γραφεία του ΕΕΠ∆. Έλαβαν µέρος ο ΕΕΠ∆, ο αναπληρωτής ΕΕΠ∆, οι πρόεδροι των κοινών 
εποπτικών φορέων του Σένγκεν, της Ευρωπόλ, των Τελωνείων και της Eurojust, η Γενική 
Γραµµατεία του Συµβουλίου, και ο Γενικός Επιθεωρητής της πολωνικής ΑΠ∆ (η οποία θα 
διοργανώσει την προσεχή ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για την Προστασία των ∆εδοµένων). Κατά τη διάρκεια 
των συζητήσεων έγινε επισκόπηση των σχετικών δραστηριοτήτων και προτάσεων στο πλαίσιο του 
πρώτου και του τρίτου πυλώνα, µε στόχο να αξιολογηθεί η ανάγκη και ο ενδεχοµένως επείγων 
χαρακτήρας της ανάληψης δράσης για τα εν λόγω θέµατα. 
 
Στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη στη Μπρέσλαου, η κλειστή συνεδρίαση των Ευρωπαίων Επιτρόπων για την 
Προστασία των ∆εδοµένων ενέκρινε απόφαση µε την οποία απαιτείται ρητά η διοργάνωση ενός 
κοινού φόρουµ της ΕΕ µε το στόχο την ενσωµάτωση της παροχής συµβουλών για την προστασία 
των δεδοµένων στη δοµή του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο απαιτεί µια 
µόνιµη γραµµατεία και πόρους για την πραγµατοποίηση τακτικών συνεδριάσεων στις Βρυξέλλες, 
καθώς και τη διάθεση των απαιτούµενων µεταφραστικών υπηρεσιών. Στην απόφαση αναφέρεται 
ότι «ο Ευρωπαίος Επόπτης προστασίας δεδοµένων που διορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 286, 
παράγρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ θα πρέπει να συµµετέχει ενεργά στον φορέα που θα συσταθεί». 
 
Έκαστος των κοινών εποπτικών φορέων έχει συγκεκριµένη εντολή· αυτός είναι άλλωστε και ο 
λόγος για τον οποίο οι ΑΠ∆, στην απόφαση που εγκρίθηκε στη Μπρέσλαου, ζητούν τη σύγκλιση 
κοινού φορέα. Εντούτοις, η σύσταση ενός τέτοιου φορέα ενδέχεται να αποτελέσει µακροχρόνια 
διαδικασία· ως εκ τούτου, λαµβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος, 



αποφασίστηκε οι ΚΕΦ και ο ΕΕΠ∆ να πραγµατοποιούν κοινές συνεδριάσεις προκειµένου να 
καλύψουν τις πιο επείγουσες ανάγκες. Πραγµατοποιήθηκαν κοινές συνεδριάσεις στις 
28 Σεπτεµβρίου, στις 23 Νοεµβρίου και στις 21 ∆εκεµβρίου 2004. Σε ένα µέρος της τελευταίας 
συνεδρίασης παρέστη και ο κ. Frattini, νέος αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος για τη 
∆ικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια, ο οποίος είχε αναλάβει υπηρεσία µερικές εβδοµάδες 
πριν. 
 
Εν τω µεταξύ, στις 7 ∆εκεµβρίου 2004, ο ΕΕΠ∆ και ο αναπληρωτής ΕΕΠ∆ διοργάνωσαν 
συνάντηση µε τον κ. Frattini, κατά τη διάρκεια της οποίας ο τελευταίος τόνισε το έντονο 
ενδιαφέρον του για την προστασία των δεδοµένων. Εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του να εργαστεί 
για την υιοθέτηση ενός νοµοθετικού µέσου για την προστασία των δεδοµένων στο πλαίσιο του 
τρίτου πυλώνα και την προθυµία του να επιδιώξει εποικοδοµητικό διάλογο µε τις αρχές προστασίας 
δεδοµένων. 
 
Το προσωπικό του ΕΕΠ∆ έλαβε µέρος σε ειδικές συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων για την ανάπτυξη 
κοινών προτύπων για την προστασία των δεδοµένων στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα. Η Γενική 
∆ιεύθυνση «∆ικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια» διοργάνωσε µια τέτοια συνεδρίαση στις 
22 Νοεµβρίου 2004 µε αντιπροσώπους από διάφορα κράτη µέλη. Προσκλήθηκαν επίσης 
αντιπρόσωποι της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου, της Ευρωπόλ και της Eurojust. Μια 
ακόµη συνεδρίαση µε αντιπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών πραγµατοποιήθηκε τον 
Ιανουάριο του 2005. 
 
Ο ΕΕΠ∆ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί από κοντά αυτές τις εξελίξεις µε σκοπό την 
ενθάρρυνση της στενότερης συνεργασίας µε τους ΚΕΦ του τρίτου πυλώνα και την προώθηση της 
συνοχής στο πλαίσιο της προστασίας των δεδοµένων στον τρίτο πυλώνα, χωρίς άλλες 
καθυστερήσεις. Έχει σηµειώσει δεόντως την πρόθεση της Επιτροπής να πραγµατοποιήσει επαρκή 
πρόοδο στην υποβολή ικανοποιητικών προτάσεων και είναι έτοιµος να παράσχει συµβουλές όπου 
απαιτείται και ενδείκνυται. 
 
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο ΕΕΠ∆ έκανε µια παρουσίαση σχετικά µε το ρόλο του στα 
µέλη της Επιτροπής του άρθρου 36 (πρόκειται για την οµάδα υψηλού επιπέδου του Συµβουλίου 
που ασχολείται µε θέµατα του τρίτου πυλώνα), σε γεύµα εργασίας στις 11 Νοεµβρίου 2004. 
 
 



6 ∆ιεθνείς σχέσεις 
 

6.1 Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη 
 
Οι Αρχές Προστασίας ∆εδοµένων των κρατών µελών της ΕΕ και του Συµβουλίου της Ευρώπης 
συνεδριάζουν κάθε άνοιξη για να συζητήσουν θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και για να 
ανταλλάξουν πληροφορίες και εµπειρίες για διάφορα ζητήµατα. Ο ΕΕΠ∆ και ο Αναπληρωτής 
ΕΕΠ∆ έλαβαν µέρος στη ∆ιάσκεψη την οποία διοργάνωσε στο Ρότερνταµ από τις 21 έως τις 
23 Απριλίου 2004 η ολλανδική Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων (College bescherming 
persoongegevens, CBP). 
 
Το γενικό θέµα της διάσκεψης αυτής ήταν «Ο Χειρισµός της Ιδιωτικής Ζωής», ο δε καθηγητής 
κ. Colin J. Bennett, ο οποίος έχει συµµετάσχει στη συγγραφή του έργου «The Governance of 
Privacy: Policy Instruments in Global Perspective» (2003), εξεφώνησε τον εισαγωγικό λόγο. Στη 
συνέχεια, ακολούθησαν συνεδρίες µε τα εξής θέµατα: «Ρόλοι των Αρχών Προστασίας 
∆εδοµένων», «Εξωτερικές Επικοινωνίες», «Συµµόρφωση και Επιβολή», και «Εσωτερική 
Οργάνωση και Ουσιαστική ∆ιαχείριση της Ιδιωτικής Ζωής». Τα αποτελέσµατα ενός 
ερωτηµατολογίου σχετικά µε τις εθνικές πρακτικές στους διάφορους αυτούς τοµείς χρησίµευσαν 
ως βάση για µια πολύ χρήσιµη ανταλλαγή απόψεων. 
 
Κατά τη δεύτερη ηµέρα της διάσκεψης, η προσοχή επικεντρώθηκε στις διάφορες εξελίξεις στο 
πλαίσιο του τρίτου πυλώνα. Αυτό οδήγησε στις δραστηριότητες που εκτίθενται στην 
παράγραφο 5.2, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης ψηφίσµατος από την κλειστή συνεδρίαση των 
Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας ∆εδοµένων κατά τη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη της Μπρέσλαου. 
 
Η επόµενη ευρωπαϊκή διάσκεψη θα πραγµατοποιηθεί στην Κρακοβία από τις 24 έως τις 
26 Απριλίου 2005 και θα ασχοληθεί, µεταξύ άλλων, µε τις προοπτικές της οδηγίας 95/46/ΕΚ δέκα 
έτη µετά την έκδοσή της. Ο ΕΕΠ∆ θα εκφωνήσει εισαγωγικό λόγο για το θέµα αυτό. 
 

6.2 ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη 
 
Εδώ και πολλά χρόνια, κάθε Σεπτέµβριο, οι Αρχές Προστασίας ∆εδοµένων και οι Επίτροποι 
Ιδιωτικής Ζωής από την Ευρώπη και άλλα µέρη του κόσµου, συµπεριλαµβανοµένων του Καναδά, 
της Λατινικής Αµερικής, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Χονγκ Κονγκ, της Ιαπωνίας 
και άλλων δικαιοδοσιών της περιοχής της Ασίας-Ειρηνικού, πραγµατοποιούν διάσκεψη. Η 26η 
∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για την Ιδιωτική Ζωή και την Προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
διοργανώθηκε στη Μπρέσλαου από τις 14 έως τις 16 Σεπτεµβρίου 2004, σε αυτήν δε παρέστησαν ο 
ΕΕΠ∆ και ο Αναπληρωτής ΕΕΠ∆. Ο ΕΕΠ∆ διαπιστεύθηκε επίσηµα ως ανεξάρτητη αρχή σε 
διεθνές επίπεδο µε δικαίωµα ψήφου κατά τη διάσκεψη. 
 
Το γενικό θέµα της εφετεινής διάσκεψης ήταν «∆ικαίωµα στην Ιδιωτική Ζωή - ∆ικαίωµα στην 
Αξιοπρέπεια», γεγονός που παραπέµπει στη αυξανόµενη σηµασία των αξιών που σχετίζονται µε 
την ιδιωτική ζωή για ένα ολόκληρο φάσµα πολιτικών και τεχνολογικών εξελίξεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των εξελίξεων στον τοµέα της γενετικής. Ο ΕΕΠ∆ προήδρευσε µιας 
συνεδρίασης της ολοµέλειας µε θέµα «Το ∆ικαίωµα στην Ιδιωτική Ζωή και η Προστασία της 
∆ηµόσιας Ασφάλειας» και εξεφώνησε τον εισαγωγικό λόγο.* Πραγµατοποιήθηκαν και άλλες 
συνεδριάσεις της ολοµέλειας µε θέµατα «Η Ιδιωτική Ζωή του Ατόµου και η Ανάγκη 
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Αντιµετώπισης του Παρελθόντος» (στην οποία συνέβαλαν η Γερµανία, η Πολωνία και η 
Αργεντινή) και «∆ιασυνοριακές Ροές ∆εδοµένων και Προκλήσεις της Παγκόσµιας Οικονοµίας» 
(στην οποία συνέβαλαν η Ευρώπη και η Βόρεια Αµερική). Ο καθηγητής κ. Stefano Rodotà, 
πρόεδρος της ιταλικής Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων και τέως πρόεδρος της Οµάδας του 
άρθρου 29, εξεφώνησε τον καταληκτήριο λόγο. 
 
Η επόµενη ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη θα πραγµατοποιηθεί στο Μοντρέ από τις 14 έως τις 16 Σεπτεµβρίου 
2005 µε γενικό θέµα «Η Προστασία των ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ιδιωτικής 
Ζωής σε ένα Παγκοσµιοποιηµένο Κόσµο: ένα καθολικό ∆ικαίωµα που σέβεται την 
Ποικιλοµορφία». 
 

6.3 Άλλες επαφές 
 
Ο ΕΕΠ∆ αφιέρωσε πολύ χρόνο και προσπάθεια για να εξηγήσει και να προβάλει την αποστολή του 
µε λόγους και άλλες συµβολές σε διάφορα κράτη µέλη καθ' όλη της διάρκεια του έτους. Συνολικά, 
προέβη σε είκοσι παρουσιάσεις για διάφορα θέµατα. Ο ΕΕΠ∆ έδωσε επίσης διάφορες συνεντεύξεις 
σε δηµοσιογράφους. 
 
Στις 26 Μαΐου 2004, ο ΕΕΠ∆ εξεφώνησε λόγο στο Πολωνικό Κοινοβούλιο, στη Βαρσοβία, µε 
θέµα «Ο Ρόλος του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων στο Ενωσιακό Πλαίσιο 
Προστασίας ∆εδοµένων». Αυτό αποτελούσε µέρος της επίσκεψής του στην Πολωνία ύστερα από 
πρόσκληση του Γενικού Επιθεωρητή της πολωνικής Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων. 
 
Στις 14 Οκτωβρίου 2004, ο ΕΕΠ∆ παρέστη σε διάσκεψη η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Πράγα 
µε θέµα τα ∆ικαιώµατα και τις Υποχρεώσεις των Υποκειµένων των ∆εδοµένων, και η οποία 
διοργανώθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης και το Γραφείο Προστασίας των ∆εδοµένων 
προσωπικού Χαρακτήρα της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, στην οποία προήδρευσε µιας συνεδρίασης και 
εξεφώνησε εισαγωγικό λόγο µε θέµα «Ενηµέρωση των Υποκειµένων των ∆εδοµένων». 
 
Στις 3 Νοεµβρίου 2004, ο ΕΕΠ∆ εξεφώνησε λόγο µε τίτλο «Προς έναν (πλέον) ισόρροπο 
Ευρωπαϊκό Χώρο ∆ικαιοσύνης» σε διάσκεψη που διοργάνωσε στη Χάγη η Eurojust µε θέµα «Το 
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και οι επιπτώσεις του στην ολλανδική πολιτική διερεύνησης και δίωξης».*
 
Ο ΕΕΠ∆ συνέβαλε επίσης στις Συνόδους Κορυφής της ΕΕ σχετικά µε τη Βιοµετρία που 
πραγµατοποιήθηκαν στο ∆ουβλίνο (14 Ιουνίου) και στη Χάγη (1η Ιουλίου), καθώς και ως πρόεδρος 
συνεδρίασης σε µια διάσκεψη που διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία της ολλανδικής Προεδρίας της 
ΕΕ, στις 9 και 10 ∆εκεµβρίου στο Άµστερνταµ µε θέµα «Επαγγελµατίες του τοµέα της 
υγειονοµικής περίθαλψης που διέρχονται τα σύνορα». 
 
Ο ΕΕΠ∆ έλαβε επίσης το λόγο σε διάφορα σεµινάρια ή διασκέψεις του Βρετανικού Ινστιτούτου 
∆ιεθνούς και Συγκριτικού ∆ικαίου στο Λονδίνο (28 Απριλίου και 8 ∆εκεµβρίου), της Ακαδηµίας 
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου στο Τριρ (3 Ιουνίου), της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Συλλόγων του ∆ικαίου των 
Υπολογιστών στην Οξφόρδη (9 Ιουλίου), του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Αρµοδίων της Ιδιωτικής Ζωής 
στις Βρυξέλλες (5 Οκτωβρίου), του Γερµανικού Συλλόγου για την Προστασία και την Ασφάλεια 
των ∆εδοµένων (18 Νοεµβρίου) και σε πολλά άλλα. 
 
Ο Αναπληρωτής ΕΕΠ∆ προέβη σε ανάλογες παρουσιάσεις στη Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη και το 
Βερολίνο. 
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Παραρτήµατα 
 
Α. Απόσπασµα του κανονισµού (ΕΚ) 45/2001 
 
Β. Σύνθεση της Γραµµατείας 
 
Γ. Κατάλογος Υπευθύνων Προστασίας ∆εδοµένων 
 
 
Παράρτηµα Α - Απόσπασµα του κανονισµού (ΕΚ) 45/2001 
 
Άρθρο 41 - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των ∆εδοµένων 
1. Συνιστάται ανεξάρτητη εποπτική αρχή, καλούµενη στο εξής «Ευρωπαίος επόπτης προστασίας 
δεδοµένων». 
2. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Ευρωπαίος επόπτης 
προστασίας δεδοµένων είναι επιφορτισµένος να εξασφαλίζει ότι τα όργανα και οι οργανισµοί της 
Κοινότητας σέβονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ιδίως την 
ιδιωτική τους ζωή. 
Ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων είναι επιφορτισµένος µε την παρακολούθηση και την 
εξασφάλιση της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και κάθε άλλης κοινοτικής πράξης 
στον τοµέα της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιείται από ένα όργανο ή έναν 
οργανισµό της Κοινότητας, και για την παροχή συµβουλών προς τα όργανα και τους οργανισµούς της 
Κοινότητας και προς τα υποκείµενα των δεδοµένων για κάθε θέµα που αφορά την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Προς το σκοπό αυτό, ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων εκτελεί τα 
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 46 και ασκεί τις αρµοδιότητες που του παρέχονται από το άρθρο 
47. 
 
Άρθρο 46 - Καθήκοντα 
Ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων: 
α) ακούει και εξετάζει τις ενστάσεις και ενηµερώνει το υποκείµενο των δεδοµένων για τα 
αποτελέσµατα της έρευνάς του εντός ευλόγου προθεσµίας, 
β) διενεργεί έρευνες είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε βάσει ένστασης, και ενηµερώνει τα υποκείµενα 
των δεδοµένων για τα αποτελέσµατα της έρευνάς του εντός εύλογου προθεσµίας, 
γ) ελέγχει και διασφαλίζει την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και κάθε άλλης κοινοτικής πράξης 
που αφορά την προστασία φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
από όργανο ή οργανισµό της Κοινότητας, µε εξαίρεση το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στα 
πλαίσια της άσκησης των δικαιοδοτικών του καθηκόντων, 
δ) συµβουλεύει το σύνολο των οργάνων και οργανισµών της Κοινότητας, είτε µε δική του 
πρωτοβουλία είτε αφού ζητηθεί η γνώµη του επί όλων των θεµάτων που άπτονται της επεξεργασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως πριν από τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων σχετικά µε την 
προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα εν λόγω όργανα και οργανισµούς, 
ε) παρακολουθεί τις εξελίξεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, στο µέτρο που έχουν επιπτώσεις για την 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τις εξελίξεις της τεχνολογίας της πληροφορίας και 
των επικοινωνιών, 
στ) i) συνεργάζεται µε τις εθνικές εποπτεύουσες αρχές, που αναφέρονται στο άρθρο 28 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ, των χωρών στις οποίες εφαρµόζεται η εν λόγω οδηγία, στο βαθµό που τούτο είναι αναγκαίο για 
την εκτέλεση των αντιστοίχων καθηκόντων τους, ιδίως ανταλλάσσοντας κάθε χρήσιµη πληροφορία, 
καλώντας τις αρχές ή τους φορείς αυτούς να ασκήσουν τις εξουσίες τους ή ανταποκρινόµενος σε αιτήµατα 
των αρχών ή φορέων αυτών, 
 ii) συνεργάζεται επίσης µε τους εποπτικούς φορείς προστασίας δεδοµένων που συνιστώνται δυνάµει 
του τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως προκειµένου να βελτιωθεί η συνοχή στην 
εφαρµογή των κανόνων και διαδικασιών των οποίων την τήρηση έχουν αντιστοίχως αναλάβει να 
εξασφαλίζουν. 



ζ) συµµετέχει στις εργασίες της οµάδας προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 29 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ, 
η) καθορίζει, αιτιολογεί και δηµοσιοποιεί τις εξαιρέσεις, τις εγγυήσεις, τις άδειες και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β), παράγραφοι 4, 5 και 6, 
στο άρθρο 12 παράγραφος 2, στο άρθρο 19 και στο άρθρο 37 παράγραφος 2, 
θ) τηρεί µητρώο µε τις επεξεργασίες οι οποίες του κοινοποιούνται δυνάµει του άρθρου 27 
παράγραφος 2 και οι οποίες καταγράφονται σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 5, και παρέχει 
τα µέσα πρόσβασης στα µητρώα που τηρούν οι υπεύθυνοι προστασίας δεδοµένων κατ' εφαρµογήν 
του άρθρου 26, 
ι) διενεργεί προκαταρκτικό έλεγχο επί των επεξεργασιών που του κοινοποιούνται, 
ια) θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισµό. 
 
Άρθρο 47 - Αρµοδιότητες 
 
1. Ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων µπορεί: 
α) να παρέχει συµβουλές στα υποκείµενα των δεδοµένων κατά την άσκηση των δικαιωµάτων 
τους, 
β) να εντέλλεται τον υπεύθυνο της επεξεργασίας δεδοµένων να επιληφθεί σε περίπτωση 
προβαλλόµενης παραβίασης των διατάξεων που διέπουν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και, ενδεχοµένως, να διατυπώνει προτάσεις για την επανόρθωση αυτής της παραβίασης 
και τη βελτίωση της προστασίας των υποκειµένων των δεδοµένων, 
γ) να εντέλλεται την ικανοποίηση των αιτηµάτων για την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων 
όσον αφορά τα δεδοµένα εάν τα εν λόγω αιτήµατα έχουν απορριφθεί κατά παράβαση των 
άρθρων 13 έως 19, 
δ) να προειδοποιεί ή να επιπλήττει τον εκάστοτε υπεύθυνο της επεξεργασίας, 
ε) να εντέλλεται τη διόρθωση, το κλείδωµα, τη διαγραφή ή την καταστροφή οιουδήποτε 
δεδοµένου που έχει τύχει επεξεργασίας κατά παράβαση των διατάξεων που διέπουν την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την κοινοποίηση των µέτρων αυτών 
στους τρίτους στους οποίους έχουν κοινολογηθεί τα δεδοµένα, 
στ) να επιβάλλει προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της επεξεργασίας, 
ζ) να προσφεύγει στο οικείο όργανο ή οργανισµό και, εάν παρίσταται αναγκαίο, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή, 
η) να προσφεύγει στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπό τους όρους που 
προβλέπει η συνθήκη, 
θ) να παρεµβαίνει στις υποθέσεις που φέρονται ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 
 
2. Ο επόπτης της προστασίας δεδοµένων είναι εξουσιοδοτηµένος: 
α) να απαιτεί από έναν υπεύθυνο της επεξεργασίας ή από ένα όργανο ή οργανισµό της 
Κοινότητας, πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και σε όλες τις πληροφορίες 
που απαιτούνται για τις έρευνές του, 
β) να απαιτεί πρόσβαση σε όλους τους χώρους στους οποίους ασκεί τις δραστηριότητές του 
ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή ένα όργανο ή οργανισµός της Κοινότητας, εφόσον ευλόγως 
εικάζεται ότι ασκείται δραστηριότητα διεπόµενη από τον παρόντα κανονισµό. 



Παράρτηµα Β - Σύνθεση της Γραµµατείας 
 
Τοµείς υπό την απευθείας αρµοδιότητα του ΕΕΠ∆ και του Αναπληρωτή ΕΕΠ∆ 
 
• Εποπτεία 
 

Bénédicte HAVELANGE    Sylvie LONGRÉE 
Υπάλληλος διοίκησης     Βοηθός υπάλληλος εποπτείας 

 
Sophie LOUVEAUX     Kim Thien LÊ 
Υπάλληλος διοίκησης     Γραµµατέας 

 
Gwendolyn RUTTEN 
Υπάλληλος διοίκησης 

 
• Πολιτική και πληροφόρηση 
 

Hielke HIJMANS     Martine BLONDEAU 
Υπάλληλος διοίκησης     Βοηθός υπάλληλος Τεκµηρίωσης 

 
Laurent BESLAY     Delphine HAROU (1) 
Υπάλληλος διοίκησης     Βοηθός υπάλληλος Τύπου και Πληροφοριών 

 
Per SJÖNELL      Martine GERMEYS 
Υπάλληλος διοίκησης     Γραµµατέας 

 
∆ιοίκηση/Προσωπικό/Προϋπολογισµός (Μονάδα ∆ΠΠ) 
 
Monique LEENS-FERRANDO     Anne LÉVECQUE 
Προϊστάµενος Μονάδας      Γραµµατέας / Ανθρώπινοι πόροι 
 
Giuseppina LAURITANO     Patrick COELHO DE SOUSA 
Θέµατα κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και Έλεγχος Εισηγητής («Initiator agent») 
 
Vittorio MASTROJENI 
Βοηθός υπάλληλος Ανθρώπινων Πόρων 
 
(1) προς το παρόν αποσπασµένη στη Μονάδα ∆ΠΠ 



 
 
 
 

 

Παράρτηµα Γ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Όργανο/Οργανισµός  Ονοµατεπώνυµο Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Υπηρεσ. 
διεύθυνση 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Jonathan STEELE DG5DATA-
PROTECTION@europarl.eu.int

KAD 
02G020 

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Pierre VERNHES data.protection@consilium.eu.int JL 10-70-
FL-35 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Dieter KÖNIG DATA-PROTECTION-
OFFICER@cec.eu.int

B2/091B 

∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Marc SCHAUSS DataProtectionOfficer@curia.eu.int GEOS 
4001 

Ελεγκτικό Συνέδριο Jan KILB data-protection@eca.eu.int K2 355  
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή 

Vasco OLIVEIRA data.protection@esc.eu.int BEL 3029 

Επιτροπή των Περιφερειών Petra KARLSSON data.protection@cor.eu.int BEL 4116 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων 

Jean-Philippe 
MINNAERT 

DataProtectionOfficer@eib.org  2478 

Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής Alessandro DEL BON dpo-euro-
ombudsman@europarl.eu.int

SDM 
G07028 

Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα 

Wolfgang 
SOMMERFELD 

dpo@ecb.int EM 2038 

OLAF - Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία καταπολέµησης 
της απάτης 

Louis SMEETS louis.smeets@cec.eu.int J-30 08/23 

Μεταφραστικό Κέντρο των 
Οργανισµών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Benoît VITALE data-protection@cdt.eu.int NHE - 5 
/12 

Γραφείο Εναρµόνισης στην 
εσωτερική αγορά  

Joël BASTIE DataProtectionOfficer@oami.eu.int  1A-3.61 

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο 
των φαινοµένων ρατσισµού 
και ξενοφοβίας 

Niraj NATHWANI Niraj.Nathwani@eumc.eu.int / 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
Φαρµάκων 

Marie-Cécile 
BERNARD 

data.protection@emea.eu.int  544 

_______________________ 
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