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Το 2019 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μεταβατικό έτος, τόσο ανά την Ευρώπη όσο και ανά τον κόσμο.

Ήταν το έτος κατά το οποίο ο κόσμος προσγειώθηκε επιτέλους στην πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης και απαίτησε 
την ανάληψη δράσης όχι μόνο από τις κυβερνήσεις αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Ο ΕΕΠΔ συνέβαλε στη συζήτηση 
ξεκινώντας διάλογο σχετικά με τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αναδυόμενες τεχνολογίες τόσο στην 
επιδείνωση όσο και στην άμβλυνση του προβλήματος.

Ήταν το έτος κατά το οποίο το Χονγκ Κονγκ όρθωσε το ανάστημά του για να προστατευθεί από τη σκοτεινή πλευρά της 
τεχνολογίας, αφυπνίζοντας τον κόσμο ως προς τους κινδύνους που ενέχει ο εφησυχασμός και ο τεχνολογικός 
ντετερμινισμός. Οι μάσκες των διαδηλωτών έγιναν σύμβολο ανυπακοής ανά τον κόσμο κατά της χρήσης τεχνικών 
επιτήρησης και ο σχετικός διάλογος τέθηκε στο επίκεντρο στην Ευρώπη, ενώ οι ηγέτες και οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής της ΕΕ εστίασαν στην αξιολόγηση της νομιμότητας και της ηθικής της χρήσης τεχνολογιών αναγνώρισης 
προσώπου.

Το 2019 υπήρξε επίσης έτος μεγάλων αλλαγών για την ΕΕ. Νέο Κοινοβούλιο, νέα Επιτροπή, ακόμη και νέος (αν και 
απολύτως γνώριμος!) ΕΕΠΔ ανέλαβαν καθήκοντα, φέρνοντας μαζί τους νέες προτεραιότητες και προοπτικές. Με 
δεδομένη τη σαφή έμφαση που δίνεται στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ψηφιακών 
προκλήσεων ως κορυφαία προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ, είναι προφανές ότι τόσο ο ΕΕΠΔ όσο και οι 
συνάδελφοί μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) καλούμαστε να αναλάβουμε μεγάλο όγκο 
εργασιών τα επόμενα έτη!

Λαμβανομένου υπόψη ότι η νέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων εφαρμόζεται πλέον στην ΕΕ, η 
μεγαλύτερη πρόκληση που εγείρεται ενόψει του 2020 είναι να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία αυτή παράγει τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι οι νέοι κανόνες για την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών παραμένουν σταθερά στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ. Η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ζητήματα γύρω από την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, καθώς και 
τη σημασία της προστασίας αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι μεγαλύτερη από ποτέ και δεν πρέπει να 
επιτρέψουμε να εξασθενήσει αυτή η δυναμική.

Για τον ΕΕΠΔ, αυτό περιλαμβάνει συνεχείς προσπάθειες για τη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων όσον αφορά την 
πρακτική προστασίας των δεδομένων σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Ενόψει των 
εκλογών του Μαΐου του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και άλλες 
αρχές προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ) της ΕΕ εργάστηκαν σκληρά για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους 
της χειραγώγησης στο διαδίκτυο, τόσο εντός όσο και εκτός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμβάλλοντας με τον τρόπο 
αυτόν στην εξασφάλιση της διεξαγωγής των εκλογών χωρίς προβλήματα. Προχωρήσαμε περαιτέρωτο θέμα αυτό με τη 
διενέργεια έρευνας σχετικά με τη χρήση της εταιρείας NationBuilder από το Κοινοβούλιο για τη διαχείριση του δικτυακού 
τόπου του για τις εκλογές, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα των πολιτών προστατεύονται επαρκώς όταν βρίσκονται στη 
διάθεση ενός θεσμικού οργάνου της ΕΕ.

Μια άλλη έρευνα του ΕΕΠΔ, η οποία αφορούσε τις συμβάσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της Microsoft, 
έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ψηφιακής κυριαρχίας της ΕΕ. Πρόκειται αναμφίβολα για έναν τομέα τον οποίο τόσο 
ο ΕΕΠΔ όσο και η ΕΕ γενικότερα θα συνεχίσουν να διερευνούν κατά τα επόμενα έτη, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να 
αναπτύξει τη δική της μοναδική και ανεξάρτητη προσέγγιση για την ψηφιακή επανάσταση.
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Κατά τραγική συγκυρία, ωστόσο, θα πρέπει να το επιτύχουμε αυτό χωρίς τη βοήθεια ενός από τους σημαντικότερους 
υπερασπιστές της προστασίας και της προαγωγής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στους κόλπους της κοινότητας της 
προστασίας δεδομένων.

Ο Giovanni Buttarelli ήταν ένας στοχαστής με όραμα στον τομέα της προστασίας των δεδομένων και πέραν αυτού, ο 
οποίος ηγήθηκε του ΕΕΠΔ με την ιδιότητα τόσο του επόπτη όσο και του αναπληρωτή επόπτη επί σχεδόν μια δεκαετία. 
Οι δράσεις και τα επιτεύγματά του καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του διαμόρφωσαν την προστασία των 
δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ και παγκοσμίως. Με την παρούσα ετήσια έκθεση, το προσωπικό του αποτίνει φόρο 
τιμής τόσο στον ίδιο όσο και στο όραμά του: για μια ΕΕ που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στο πλαίσιο του 
διαλόγου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στην ψηφιακή εποχή.

Wojciech Wiewiórowski
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
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Το 2019 ολοκληρώθηκε η πενταετής εποπτική θητεία του 
ΕΕΠΔ, η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2014 με τον 
διορισμό του Giovanni Buttarelli και του Wojciech 
Wiewiórowski ως ΕΕΠΔ και ως αναπληρωτή επόπτη, 
αντίστοιχα. Στην αρχή της θητείας αυτής, δημοσιεύσαμε 
τη στρατηγική του ΕΕΠΔ για την περίοδο 2015-2019, η 
οποία αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για το έργο μας 
κατά την τελευταία πενταετία.

Ως εκ τούτου, το 2019 οι εργασίες μας επικεντρώθηκαν 
στην εδραίωση των επιτευγμάτων των προηγούμενων 
ετών, στην αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί 
και στην έναρξη του καθορισμού προτεραιοτήτων για το 
μέλλον.

Δυστυχώς, τον Αύγουστο του 2019 ο ΕΕΠΔ, Giovanni 
Buttarelli, απεβίωσε. Αφήνει πίσω του μια κληρονομιά 
που θα διαμορφώσει όχι μόνο το μέλλον του ΕΕΠΔ 
αλλά και το μέλλον της προστασίας των δεδομένων σε 
παγκόσμια κλίμακα.

Τον Δεκέμβριο του 2019, ο πρώην αναπληρωτής 
επόπτης, Wojciech Wiewiórowski, διορίστηκε από το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη θέση του 
νέου ΕΕΠΔ και ξεκίνησε τις εργασίες του για τον 
καθορισμό της νέας στρατηγικής του ΕΕΠΔ για τη 
θητεία 2019-2024. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες για 
την προστασία των δεδομένων στα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ, η θέση του αναπληρωτή επόπτη καταργήθηκε.

Η νέα στρατηγική του ΕΕΠΔ θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο 
του 2020 και θα καθορίσει τις προτεραιότητες και τους 
στόχους μας για τα επόμενα έτη.

2.1 Ένα νέο κεφάλαιο για την 
προστασία των δεδομένων

Το 2019 σηματοδότησε την πρώτη επέτειο του νέου 
πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. 
Ένας από τους τρεις στόχους που θέσαμε στο πλαίσιο 
της στρατηγικής μας για την περίοδο 2015-2019 ήταν 
το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου για την προστασία των 
δεδομένων στην ΕΕ. Κατά συνέπεια, το 2019 οι 
εργασίες μας επικεντρώθηκαν στην εφαρμογή των 
νέων κανόνων στην πράξη.

Στην περίπτωση του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), αυτό σημαίνει ότι ο 
ΕΕΠΔ συνέχισε να παρέχει και να στηρίζει τη 
γραμματε ία  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλ ίου 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ),  ασκώντας 
παράλληλα πλήρως τα καθήκοντά του ως μέλους του 
ΕΣΠΔ. Το ΕΣΠΔ, το οποίο απαρτίζεται από τις αρχές 
προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ) των 28 κρατών μελών 
της ΕΕ και από τον ΕΕΠΔ, είναι αρμόδιο για τη 
διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του ΓΚΠΔ σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

Ως μέλος του ΕΣΠΔ, ο ΕΕΠΔ συνέβαλε σε διάφορες 
πρωτοβουλίες το 2019. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάστηκε, 
μεταξύ άλλων, με το ΕΣΠΔ για την παρουσίαση της 
πρώτης κοινής γνωμοδότησης του ΕΕΠΔ και του ΕΣΠΔ, 
όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων των ασθενών 
μέσω του δικτύου eHealth της ΕΕ, και προέβη στην 
έκδοση κοινών συμβουλών προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στον 
νόμο CLOUD (Clarifying Lawful Overseas Use of Data) 
των ΗΠΑ, ο οποίος παρέχει στις αρχές επιβολής του 
νόμου των ΗΠΑ την εξουσία να ζητούν τη γνωστοποίηση 
δεδομένων από παρόχους υπηρεσιών των ΗΠΑ, 
ανεξάρτητα από την περιοχή του πλανήτη στην οποία 
είναι αποθηκευμένα τα εν λόγω δεδομένα.

Τον Δεκέμβριο του 2019 συμπληρώθηκε ένα έτος από 
την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων προστασίας 
δεδομένων για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. Ως εκ 
τούτου, κατά τη διάρκεια του έτους δόθηκε ιδιαίτερη 
έμφαση στην εξασφάλιση της δυνατότητας των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά τους εν λόγω κανόνες. Στο πλαίσιο 
αυτό, συνεχίσαμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους 
υπεύθυνους προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με στόχο την αξιολόγηση 
της προόδου που έχει σημειωθεί και τη συζήτηση 
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης τυχόν προκλήσεων 
που ανακύπτουν, ενώ συνεχίσαμε επίσης το 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με την 
προστασία δεδομένων για τους υπαλλήλους των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/strategy/strategy-2015-2019_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=el
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=el
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/edpb-edps-joint-opinion-ehdsi_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
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@EU_EDPS

#EDPS training on new #dataprotection 
regulation for #EUinstitutions addressed 
to high-level management at @Europarl_EN 
- @W_Wiewiorowski stresses the 
importance of #transparency of operations 
and #accountability in the heart of #EU 
#democracy

Επιπλέον, κλιμακώσαμε και τις δραστηριότητές μας στον 
τομέα της επιβολής της νομοθεσίας, κάνοντας χρήση των 
εξουσιών που εκχωρούνται στον ΕΕΠΔ δυνάμει του νέου 
κανονισμού. Τον Ιούνιο του 2019, για παράδειγμα, 
ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των εξ 
αποστάσεως επιθεωρήσεων που διενεργήσαμε στους 
δικτυακούς τόπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, 
επισημαίνοντας διάφορους τομείς στους οποίους πρέπει 
να βελτιωθούν τα οικεία θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ένας τομέας στον οποίο υπήρξαμε ιδιαίτερα δραστήριοι 
κατά τη διάρκεια του 2019 ήταν η διεξαγωγή ερευνών 
σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων 
από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το 2019 ο ΕΕΠΔ 
ξεκίνησε τέσσερις έρευνες για την εξέταση διαφόρων 
ζητημάτων. Στόχος μας είναι να εξασφαλιστεί ότι οι εν 
λόγω έρευνες έχουν μακροπρόθεσμο και θετικό 
αντίκτυπο, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ του 
ΕΕΠΔ και των οικείων θεσμικών οργάνων, βελτιώνοντας 
τις πρακτικές προστασίας δεδομένων των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και διασφαλίζοντας τα υψηλότερα 
επίπεδα προστασίας γιαόλους.

@EU_EDPS

#EDPS investigation into IT contracts: 
stronger cooperation to better protect 
#rights of all individuals - Read the press 
release: europa.eu/!uk73nK

Η έρευνά μας σχετικά με τη χρήση προϊόντων και 
υπηρεσιών της Microsoft από τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ αποτελεί εξαιρετικά θετικό παράδειγμα εν 
προκειμένω, δεδομένου ότι οδήγησε στη δημιουργία 

του φόρουμ της Χάγης. Το φόρουμ, το οποίο έχει 
προγραμματιστεί να συνεδριάσει για δεύτερη φορά στις 
αρχές του 2020, παρέχει μια πλατφόρμα συζήτησης 
τόσο σχετικά με τον τρόπο ανάκτησης του ελέγχου των 
υπηρεσιών και των προϊόντων Τεχνολογίας 
Πληροφοριών (ΤΠ) που προσφέρουν οι μεγάλοι 
πάροχοι υπηρεσιών ΤΠ όσο και σχετικά με την ανάγκη 
συλλογικής δημιουργίας τυποποιημένων συμβάσεων 
αντί της αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων που 
συντάσσονται από τους εν λόγω παρόχους.

Επίσης, εφαρμόζεται νέα νομοθεσία για δύο από τους 
οργανισμούς επιβολής του νόμου της ΕΕ. Ο ΕΕΠΔ έχει 
πλέον καθιερωθεί ως ο επόπτης προστασίας 
δεδομένων για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της 
Ευρωπόλ, του οργανισμού της ΕΕ που είναι αρμόδιος 
για την παροχή στήριξης στις αρχές επιβολής του 
νόμου των κρατών μελών για την καταπολέμηση του 
σοβαρού διεθνούς εγκλήματος και της τρομοκρατίας. 
Στο τέλος του 2019 αναλάβαμε επίσης παρόμοιες 
αρμοδιότητες στην Eurojust, τον οργανισμό της ΕΕ που 
είναι αρμόδιος για την υποστήριξη και τη βελτίωση του 
συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων 
δικαστικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ σε 
υποθέσεις που άπτονται του σοβαρού οργανωμένου 
εγκλήματος.

@EU_EDPS

#EDPS takes on a new supervisory role at 
Eurojust - A new supervisory framework for 
the processing of personal data at the EU 
Agency for Criminal Justice Cooperation 
(Eurojust) comes into force today. Read 
press release europa.eu/!qG87gn

Δεδομένου ότι η δημόσια ασφάλεια θα εξακολουθήσει 
οπωσδήποτε να αποτελεί σημαντικό μέλημα για την ΕΕ 
σε επίπεδο πολιτικής τα επόμενα έτη, είμαστε 
αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ θα είναι σε 
θέση να επιτύχει αυξημένη ασφάλεια χωρίς την επιβολή 
αδικαιολόγητων περιορισμών στα ατομικά δικαιώματα 
προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Ως 
εκ τούτου, ο ρόλος μας στην Ευρωπόλ και στην 
Eurojust επικεντρώνεται στην εξασφάλιση αυξημένης 
επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, παράλληλα με τη 
διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων και της 
ιδιωτικής ζωής.

https://twitter.com/hashtag/EDPS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/rights?src=hash
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/edps-investigation-it-contracts-stronger_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/edps-takes-new-supervisory-role-eurojust_en
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2.2  Παροχή καθοδήγησης και 
συμβουλών

Η βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων της ΕΕ 
αποτελεί προτεραιότητα για τον νομοθέτη της ΕΕ και 
αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει κατά τα επόμενα έτη. 
Ως εκ τούτου, ο ΕΕΠΔ συνεχίζει να παρέχει συμβουλές 
και καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με 
νέες πρωτοβουλίες στον εν λόγω τομέα, ενώ 
συνεργάζεται επίσης με τις εθνικές ΑΠΔ και τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ για τη διασφάλιση της συνεχούς 
ασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ.

Παρότι αναγνωρίζουμε την ανάγκη ενίσχυσης της 
ασφάλειας της ΕΕ, η ενίσχυση αυτή δεν θα πρέπει να 
επιτευχθεί εις βάρος της προστασίας των δεδομένων και 
της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Σκοπός όλων των 
γνωμοδοτήσεων του ΕΕΠΔ σχετικά με προτάσεις όπως 
αυτή  που αφορά τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ σχετικά με τη 
διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά 
στοιχεία και την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την 
ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών 
αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις είναι η 
διασφάλιση της προστασίας, αφενός, των δικαιωμάτων 
που αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
ενδιαφερόμενων προσώπων και, αφετέρου, των 
συνόρων της ΕΕ.

Συνεχίσαμε επίσης, τη στενή συνεργασία μας με τις ΑΠΔ 
για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και 
συντονισμένης εποπτείας των βάσεων δεδομένων ΤΠ 
μεγάλης κλίμακας της ΕΕ, οι οποίες χρησιμοποιούνται 
για τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ σχετικά με το 
άσυλο, τη διαχείριση των συνόρων, την αστυνομική 
συνεργασία και τη μετανάστευση.

Επιπλέον, προσπαθήσαμε να παράσχουμε στους 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής εργαλεία τα οποία θα 
διευκολύνουν την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
προτεινόμενων μέτρων της ΕΕ που θα έχουν αντίκτυπο 
στα θεμελιώδη δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στις  
19 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύσαμε τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση της αναλογικότητας. Σε 
συνδυασμό με το πρακτικό εργαλείο για την αξιολόγηση 
της αναγκαιότητας που έχουμε αναπτύξει, οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν καθοδήγηση στους 
υπευθύνους χάραξης πολιτ ικής πρακτικής,  
συμβάλλοντας στην απλούστευση των προκλήσεων που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν κατά την αξιολόγηση της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας ορισμένων 
προτάσεων πολιτικής και, ως εκ τούτου, διασφαλίζουν 
επαρκές επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.

Ωστόσο, η καθοδήγησή μας δεν περιορίζεται στους 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Το 2019 εκδώσαμε επίσης 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους ρόλους και τις 
έννοιες του υπευθύνου επεξεργασίας, του εκτελούντος την 
επεξεργασία και των από κοινού υπευθύνων 
επεξεργασίας, σε μια προσπάθεια να αποσαφηνίσουμε τις 
συγκεκριμένες έννοιες και να βοηθήσουμε όσους 
εργάζονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να κατανοήσουν 
καλύτερα τον ρόλο τους και να συμμορφωθούν με τους 
κανόνες για την προστασία των δεδομένων.

Επιπλέον, σημαντικό πεδίο στο οποίο επικεντρώθηκαν 
οι εργασίες μας το 2019 αποτέλεσε η ανάπτυξη και η 
ανταλλαγή τεχνολογικής εμπειρογνωσίας. Δεδομένου 
ότι πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας στηρίζεται πλέον 
στη χρήση τεχνολογίας, η εν λόγω εμπειρογνωσία είναι 
αναγκαία για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
προστασίας των δεδομένων και ο ΕΕΠΔ έχει ως πάγιο 
στόχο του να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ανταλλαγή 
χρήσιμων αναλύσεων όσον αφορά τις νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις.

Με τη δημοσίευση των εκθέσεων TechDispatch, η 
οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019, συμβάλλουμε στην 
υπό εξέλιξη συζήτηση για τις νέες τεχνολογίες και την 
προστασία των δεδομένων. Εστιάζοντας σε διαφορετική 
αναδυόμενη τεχνολογία σε κάθε έκδοση, επιδιώκουμε 
να παράσχουμε πληροφορίες για την ίδια την 
τεχνολογία, εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεών της 
στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, 
καθώς και συνδέσμους για περαιτέρω βιβλιογραφία 
σχετικά με το ίδιο θέμα.

@EU_EDPS

#EDPS Website Evidence Collector 
receives Global #Privacy & #DataProtection 
Award for innovation at #ICDPPC2019! 
@W_Wiewiorowski The award emphasises 
that DPAs can approach enforcement tasks 
in technically sophisticated way to address 
new DP challenges europa.eu/!ph37BY

Μετά τον πρώτο γύρο των εξ αποστάσεως 
επιθεωρήσεων που διενεργήσαμε στους δικτυακούς 
τόπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, προχωρήσαμε 
επίσης στη δημοσιοποίηση του εργαλείου συλλογής 
αποδεικτικών στοιχείων από δικτυακούς τόπους (WEC) 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/eu-us-agreement-electronic-evidence_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/eu-us-agreement-electronic-evidence_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/eu-us-agreement-electronic-evidence_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/electronic-evidence-criminal-matters_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/electronic-evidence-criminal-matters_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/electronic-evidence-criminal-matters_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/assessing-proportionality-measures-limit_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/assessing-proportionality-measures-limit_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/techdispatch_en
https://twitter.com/hashtag/EDPS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Privacy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DataProtection?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ICDPPC2019?src=hash
https://twitter.com/W_Wiewiorowski
https://t.co/YaYrDAcr7L
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το οποίο αναπτύχθηκε από τον ΕΕΠΔ. Το εργαλείο είναι 
διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ και στη 
συνεργατική πλατφόρμα κώδικα GitHub ως ελεύθερο 
λογισμικό και παρέχει τη δυνατότητα συλλογής 
αυτοματοποιημένων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Προσφέροντας το WEC προς κοινή χρήση, ευελπιστούμε 
να παράσχουμε στις ΑΠΔ, στους επαγγελματίες του 
τομέα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, στους 
υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και στους 
σχεδιαστές δικτυακών τόπων, τα εργαλεία που 
απαιτούνται για τη διεξαγωγή των δικών τους 
επιθεωρήσεων δικτυακών τόπων.

Τέλος, συνεχίσαμε τις εργασίες μας για την ανάπτυξη του 
δικτύου εφαρμογών προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο 
διαδίκτυο (IPEN), το οποίο φέρνει σε επαφή 
εμπειρογνώμονες από ευρύ φάσμα διαφορετικών 
τομέων με σκοπό την ενθάρρυνση της ανάπτυξης 
τεχνικών λύσεων σε προβλήματα σχετικά με την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής. Μετά την παρέλευση 
πέντε ετών από τη σύστασή του, το IPEN είναι πλέον σε 
θέση να προχωρήσει πέρα από τη γενικότερη συζήτηση 
σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τις εφαρμογές 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και να προσανατολιστεί 
προς μια περισσότερο στοχευμένη προσέγγιση, δίνοντας 
έμφαση στην ανάπτυξη πρακτικών λύσεων σε 
προβλήματα εφαρμογών προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής.

@EU_EDPS

Looking back on 5 years #EDPS #IPEN -  
The Internet Privacy Engineering Network 
(IPEN) aims to encourage privacy-friendly 
technological development through the 
promotion of state of the art practices in 
#privacy engineering

2.3 Διεθνής προσέγγιση για την 
προστασία των δεδομένων

Κατά την τελευταία πενταετία, ο ΕΕΠΔ αφιέρωσε πολύ 
χρόνο και κόπο για την εξασφάλιση μεγαλύτερης σύγκλισης 
όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Σε αντίθεση με τις ροές δεδομένων οι οποίες είναι 
διεθνούς και διασυνοριακού χαρακτήρα, οι κανόνες 
προστασίας των δεδομένων εξακολουθούν να 
αποφασίζονται εν γένει σε εθνικό και, στην καλύτερη 
περίπτωση, σε περιφερειακό επίπεδο.

Κατά συνέπεια, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 συνεχίσαμε 
τη συνεργασία μας με τους περιφερειακούς και διεθνείς 
εταίρους μας για την ενσωμάτωση της προστασίας των 
δεδομένων σε διεθνείς συμφωνίες, καθώς και για τη 
διασφάλιση της συνεκτικής προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε διεθνή κλίμακα. Ειδικότερα, 
συνεργαστήκαμε στενά με το ΕΣΠΔ όσον αφορά το θέμα 
των διεθνών διαβιβάσεων δεδομένων, συμμετέχοντας 
στην επανεξέταση της συμφωνίας σχετικά με την ασπίδα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τις διαβιβάσεις 
δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, καθώς και σε 
σχέση με τη συνεισφορά του ΕΣΠΔ στην επ’ ακροατηρίου 
συζήτηση για την υπόθεση Schrems ενώπιον του 
Δικαστηρίου της ΕΕ, με επίκεντρο τη νομιμότητα 
τυποποιημένων συμβατικών ρητρών για τις διαβιβάσεις 
δεδομένων.

@EU_EDPS

#ePrivacy & its future developments 
discussed by experts from #EU 
institutions and national authorities  
at Berlin Group meeting - #EDPS  
@W_Wiewiorowski, #LIBE  
@BirgitSippelMEP, #EU2019FI @kpieti, 
#EC Peter Eberl, Berlin #DataProtection 
Commissioner Maja Smoltczyk

Επιπλέον, παραμείναμε προσηλωμένοι στην επιδίωξη 
του στόχου μας για την προαγωγή του παγκόσμιου 
διαλόγου σχετικά με την ψηφιακή δεοντολογία. Με βάση 
την επιτυχία της ετήσιας διεθνούς διάσκεψης των 
επιτρόπων για την προστασία των δεδομένων και την 
ιδιωτική ζωή του 2018, η οποία συνδιοργανώθηκε από 
τον ΕΕΠΔ στις Βρυξέλλες, το 2019 επιδιώξαμε να 
διασφαλίσουμε τη συνέχιση της συζήτησης σχετικά με 
τη δεοντολογία στο ψηφιακό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, 
ξεκινήσαμε μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων, τα 
οποία δημοσιεύθηκαν με τη μορφή podcast στον 
δικτυακό μας τόπο. Κάθε διαδικτυακό σεμινάριο 
επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένο τομέα προβληματισμού 
που προσδιορίστηκε κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, 
στοιχείο που μας έδωσε τη δυνατότητα να 
διερευνήσουμε διεξοδικότερα το συγκεκριμένο θέμα.

Η συζήτηση για την ψηφιακή δεοντολογία συνεχίστηκε 
επίσης κατά την ετήσια διεθνή διάσκεψη του 2019, τόσο 
μέσω της ομάδας εργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη, 
τη δεοντολογία και την προστασία των δεδομένων όσο 
και μέσω της διοργάνωσης παράλληλης εκδήλωσης εκ 

https://edps.europa.eu/press-publications/edps-inspection-software_en
https://edps.europa.eu/press-publications/edps-inspection-software_en
https://github.com/EU-EDPS/website-evidence-collector
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://twitter.com/hashtag/EDPS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/IPEN?src=hash
https://twitter.com/hashtag/privacy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ePrivacy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EU?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EDPS?src=hash
https://twitter.com/W_Wiewiorowski
https://twitter.com/hashtag/LIBE?src=hash
https://twitter.com/BirgitSippelMEP
https://twitter.com/hashtag/EU2019FI?src=hash
https://twitter.com/kpieti
https://twitter.com/hashtag/EC?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DataProtection?src=hash
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
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μέρους του ΕΕΠΔ, η οποία επικεντρώθηκε στις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψηφιακών 
τεχνολογιών.

2.4 Εσωτερική διοίκηση

Το μέγεθος και οι αρμοδιότητες του ΕΕΠΔ εξακολουθούν 
να αυξάνονται. Ως εκ τούτου, προτεραιότητα της 
μονάδας ανθρώπινων πόρων, προϋπολογισμού και 
διοίκησης του ΕΕΠΔ το 2019 ήταν να εξασφαλίσει ότι ο 
ΕΕΠΔ διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του. Στα καθήκοντα αυτά 
περιλαμβάνονταν η ολοκλήρωση ενός διαγωνισμού για 
εμπειρογνώμονες στον τομέα της προστασίας των 
δεδομένων και τη δημοσίευση εφεδρικού πίνακα για την 
προσέλκυση νέων μελών του προσωπικού, καθώς και 
η κλιμάκωση των προσπαθειών για τη μεγιστοποίηση 
και την απόκτηση χώρων γραφείων που θα 
φιλοξενήσουν τον αυξανόμενο πληθυσμό μας.

Επίσης, προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τις ευκαιρίες 
μάθησης και ανάπτυξης για τα υφιστάμενα μέλη του 
προσωπικού, ιδίως μέσω της ανάληψης μιας 
εσωτερικής πρωτοβουλίας καθοδήγησης. Επιπλέον, 
σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στους τομείς της 
χρηματοδότησης και των δημόσιων συμβάσεων, με την 
καθιέρωση αποδοτικότερων διαδικασιών για τις 
χρηματοοικονομικές πράξεις· οι εργασίες μας στον 
τομέα αυτόν θα συνεχιστούν το 2020.

Ξεκινώντας τη νέα θητεία μας, θα επικεντρωθούμε στη 
συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας των διοικητικών 
διαδικασιών, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο ΕΕΠΔ είναι 
άρτια εξοπλισμένος για να ανταπεξέλθει σε νέες 
προκλήσεις στον τομέα της προστασίας των 
δεδομένων.

2.5  Επικοινωνιακή προβολή της 
προστασίας δεδομένων

Η εμβέλεια και η επιρροή της επικοινωνιακής προβολής 
του ΕΕΠΔ επεκτείνονται διαρκώς. Η αποτελεσματική 
επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητες του ΕΕΠΔ φτάνουν στο σχετικό 
εξωτερικό κοινό.

Στο πλαίσιο του αυξανόμενου δημόσιου ενδιαφέροντος 
και της προσήλωσης στην αύξηση της προστασίας των 
δεδομένων, οι επικοινωνιακές μας προσπάθειες το 2019 

είχαν ως στόχο την αξιοποίηση των επιτυχών 
αποτελεσμάτων των προηγούμενων ετών και την 
ενίσχυση της θέσης μας ως αναγνωρισμένου διεθνούς 
ηγέτη στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Σε 
αυτές συγκαταλέγονταν διαρκείς προσπάθειες σε 
διάφορους τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, διαδικτυακά 
μέσα ενημέρωσης, εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις, καθώς 
και εξωτερικές σχέσεις με τον Τύπο και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη.

Με την έναρξη πλέον τη νέας θητείας μας, το επόμενο 
έτος θα εστιάσουμε την προσοχή μας στη συνέχιση της 
ανάπτυξης των εργαλείων επικοινωνιακής προβολής 
μας για τη στήριξη της επιτυχούς υλοποίησης της νέας 
στρατηγικής, η οποία θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο του 
2020.

2.6 Βασικοί δείκτες επιδόσεων 2019

Για την παρακολούθηση των επιδόσεών μας 
χρησιμοποιούμε μια σειρά βασικών δεικτών επιδόσεων 
(ΒΔΕ). Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι είμαστε σε 
θέση να προσαρμόζουμε τις δραστηριότητές μας, εάν 
απαιτείται, για την αύξηση του αντίκτυπου του έργου 
μας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων μας. Οι 
ΒΔΕ που χρησιμοποιούμε αντικατοπτρίζουν τους 
στρατηγικούς στόχους και το σχέδιο δράσης που 
περιλαμβάνονταν στη στρατηγική μας για την περίοδο 
2015-2019.

Στον πίνακα των ΒΔΕ που παρατίθεται κατωτέρω 
παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή για κάθε ΒΔΕ, 
καθώς και τα αποτελέσματα ως είχαν στις  
31 Δεκεμβρίου 2019. Στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, τα αποτελέσματα αυτά μετρώνται σε 
σχέση με αρχικούς στόχους.

Το 2019 επιτύχαμε ή υπερβήκαμε —σε ορισμένες 
περιπτώσεις σε σημαντικό βαθμό— τους στόχους που 
είχαν τεθεί σε έξι από τους οκτώ ΒΔΕ, με τον ΒΔΕ 2 να 
υπολείπεται ελάχιστα του καθορισμένου στόχου.

Τα αποτελέσματα αυτά αντανακλούν τη θετική έκβαση 
που επιτύχαμε όσον αφορά την υλοποίηση των 
σχετικών στρατηγικών στόχων κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου έτους της στρατηγικής για την περίοδο 
2015-2019.

Τέλος, ο ΒΔΕ 7 δεν μπορεί να μετρηθεί το 2019, 
δεδομένου ότι η έρευνα προσωπικού διενεργείται μόνο 
μία φορά ανά διετία.
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Στόχος 1 — Ψηφιοποίηση της προστασίας των δεδομένων

ΒΔΕ 1

Εσωτερικός 
δείκτης

Αριθμός πρωτοβουλιών για την προώθηση των 
τεχνολογιών με στόχο την ενίσχυση της προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων υπό τη 
διοργάνωση ή συνδιοργάνωση του ΕΕΠΔ

9 πρωτοβουλίες 9 πρωτοβουλίες

ΒΔΕ 2

Εσωτερικός 
και 
εξωτερικός 
δείκτης

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

7 δραστηριότητες 8 δραστηριότητες

Στόχος 2 — Διαμόρφωση παγκόσμιων συμπράξεων 

ΒΔΕ 3

Εσωτερικός 
δείκτης

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

62 υποθέσεις 10 υποθέσεις

Στόχος 3 — Ένα νέο κεφάλαιο για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ

ΒΔΕ 4

Εξωτερικός 
δείκτης

Αριθμός γνωμοδοτήσεων/παρατηρήσεων που 
εκδόθηκαν ως απάντηση σε αιτήματα διαβούλευσης 
(Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, ΑΠΔ 
κ.λπ.)

26 διαβουλεύσεις 10 διαβουλεύσεις

ΒΔΕ 5

Εξωτερικός 
δείκτης

Επίπεδο ικανοποίησης των ΥΠΔ/ΣΠΔ/υπεύθυνων 
επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τη συνεργασία με 
τον ΕΕΠΔ και την καθοδήγηση, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την ικανοποίηση των υποκειμένων των 
δεδομένων ως προς την κατάρτιση

90 % 70 %

Παράγοντες διευκόλυνσης — Επικοινωνία και διαχείριση πόρων

ΒΔΕ 6

Εξωτερικός 
δείκτης

Αριθμός ακολούθων στους λογαριασμούς του ΕΕΠΔ 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Τwitter, LinkedIn, 
YouTube)

40 421 (L: 20 357, 
T: 18 424, Y: 1 640)

Αριθμός ακολούθων του 
προηγούμενου έτους 
+ 10 %

ΒΔΕ 7

Εσωτερικός 
δείκτης

Επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού Άνευ αντικειμένου 75 %

ΒΔΕ 8

Εσωτερικός 
δείκτης

Εκτέλεση του προϋπολογισμού 91,69 % 90 %



Επικοινωνήστε με την ΕΕ

Αυτοπροσώπως

Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη 
διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία:
–  καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις 

αυτές), 
– καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή 
– μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ

Στο διαδίκτυο

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο 
Europa: https://europa.eu/european-union/index_el

Στις εκδόσεις της ΕΕ

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://op.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας 
με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. https://europa.eu/european-union/
contact_el).

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα

Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από 
το 1952 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση:  
http://eur-lex.europa.eu

Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp/el) παρέχει πρόσβαση σε 
σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να τηλεφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, 
τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.

https://europa.eu/european-union/contact_el
https://europa.eu/european-union/contact_el
https://europa.eu/european-union/index_el
https://op.europa.eu/el/publications
https://europa.eu/european-union/contact_el
https://europa.eu/european-union/contact_el
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/el
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