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Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο αποτελεί συνοπτική παρουσίαση της τέταρτης Ετήσιας Έκθεσης για 
τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Η εν λόγω 
έκθεση καλύπτει το 2007 το οποίο είναι το τρίτο πλήρες έτος δραστηριοτήτων του ΕΕΠΔ 
ως νέου θεσμικού φορέα. 

Ο Peter Hustinx (Επόπτης) και ο Joaquín Bayo Delgado (Αναπληρωτής Επόπτης) ανέλαβαν 
τα καθήκοντά τους τον Ιανουάριο του 2004 με σκοπό τη σύσταση της ανεξάρτητης 
αρχής η οποία ασχολείται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 45/2001 (1), οι βασικές 
τους δραστηριότητες είναι:

η εποπτεία της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τις υπηρεσίες της ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των προσώπων 
τα δεδομένα των οποίων υφίστανται επεξεργασία (εποπτεία),

η παροχή συμβουλών σχετικά με νέες προτάσεις νομοθετικών πράξεων ΕΕ οι οποίες 
έχουν αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων (διαβούλευση),

η συνεργασία με άλλες αρχές προστασίας των δεδομένων με σκοπό την εξασφάλιση 
υψηλού και σταθερού επιπέδου προστασίας των δεδομένων σε όλη την Ευρώπη 
(συνεργασία).

Από την έκθεση προκύπτει ότι έχει συντελεσθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα της 
εποπτείας. Η έμφαση στη μέτρηση των αποτελεσμάτων έχει οδηγήσει σε επενδύσεις όσον 
αφορά την ικανοποίηση των απαιτήσεων περί προστασίας των δεδομένων στα περισσότερα 
κοινοτικά όργανα και οργανισμούς. Δικαιολογείται κάποια ικανοποίηση αλλά απαιτούνται 
συνεχείς προσπάθειες για πλήρη συμμόρφωση.

Στον τομέα της διαβούλευσης έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην ανάγκη συνεκτικού και 
αποτελεσματικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, τόσο στον πρώτο όσο και 
στον τρίτο πυλώνα, όχι όμως πάντα με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η έκθεση τονίζει επίσης 
ότι όλο και περισσότεροι διαφορετικοί τομείς πολιτικής επωφελούνται των δραστηριοτήτων 
του ΕΕΠΔ στον τομέα των διαβουλεύσεων. 

Κατά το 2007 υπεγράφη η Συνθήκη της Λισσαβώνας, η οποία προβλέπει ενισχυμένη 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων περί ανεξάρτητης 
εποπτείας. Η νέα Συνθήκη αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της ΕΕ, αλλά θα 
πρέπει να νοείται επίσης ως πρόκληση. Οι βασικές διασφαλίσεις οι οποίες προβλέπονται 
στις Συνθήκες πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Αυτό ισχύει τόσο για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων από τα όργανα και τους οργανισμούς όσο και για την υπ άυτών 
ανάπτυξη κανόνων και πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των Ευρωπαίων πολιτών.

(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 45/2001 της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 

8, 12.01.2001, σ. 1.
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Αποτελεσματα κατα το 2007

Η ετήσια έκθεση του 2006 ανέφερε ότι για το 2007 επελέγησαν οι ακόλουθοι βασικοί στόχοι. 
Οι περισσότεροι από τους στόχους αυτούς έχουν πραγματοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει.

 Πεδίο δράσης του δικτύου των αρμοδίων για την προστασία των
δεδομένων υπαλλήλων

Το δίκτυο των υπαλλήλων προστασίας των δεδομένων είναι πλήρες, με συμμετοχή όλων 
των κοινοτικών οργάνων και οργανισμών. Ο ΕΕΠΔ συνέχισε τη θερμή υποστήριξη και 
καθοδήγησή του όσον αφορά την ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων προστασίας 
των δεδομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νεοδιορισθέντες υπαλλήλους.

Συνέχιση των προκαταρκτικών ελέγχων

Ο αριθμός των προκαταρκτικών ελέγχων σε σχέση με τις τρέχουσες διαδικασίες επεξεργασίας 
έχει αυξηθεί σημαντικά, αλλά τα περισσότερα όργανα και οργανισμοί πρέπει ακόμη να 
καταβάλουν κάποιες προσπάθειες για την τήρηση των υποχρεώσεών τους.

Επιθεωρήσεις και έλεγχοι

Ο ΕΕΠΔ έχει αρχίσει την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αρ. 45/2001 από την άνοιξη του 2007. Όλα τα όργανα και οι οργανισμοί 
έλαβαν μέρος στην άσκηση αυτή. Τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί, τόσο γενικά όσο 
και κατά περίπτωση (βλ. κεφάλαιο 2 της Ετήσιας Έκθεσης).

Βιντεοπαρακολούθηση

Έχουν ολοκληρωθεί έρευνες για τις πρακτικές βιντεοπαρακολούθησης τόσο σε επίπεδο 
ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, και έχουν ρυθμιστεί διάφορες περιπτώσεις που αφορούν 
μεμονωμένα όργανα ή οργανισμούς. Η εμπειρία αυτή θα αποτελέσει τη βάση για την 
προετοιμασία σχεδίων κατευθυντήριων γραμμών.

Οριζόντια θέματα

Οι γνωμοδοτήσεις περί προκαταρκτικών ελέγχων και οι αποφάσεις επί προσφυγών 
υποβάλλονται συνεχώς σε ανάλυση για οριζόντια ζητήματα. Τα πρώτα έγγραφα που 
περιέχουν οδηγίες για όλα τα κοινοτικά όργανα και οργανισμούς θα δημοσιευθούν το 2008. 
Θέματα τα οποία αφορούν τη διατήρηση ιατρικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν 
πειθαρχικά μέτρα έχουν συζητηθεί με τις αρμόδιες αρχές.
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Διαβουλεύσεις για τη νομοθεσία

Ο ΕΕΠΔ συνέχισε την έκδοση γνωμοδοτήσεων επί νέων προτάσεων νομοθετικών 
πράξεων και εξασφάλισε την κατάλληλη παρακολούθηση. Ο συμβουλευτικός του ρόλος 
καλύπτει ευρύτερο φάσμα θεμάτων και βασίζεται σε συστηματική καταγραφή και επιλογή 
προτεραιοτήτων.

Προστασία των δεδομένων στον τρίτο πυλώνα

Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη γενικού πλαισίου προστασίας δεδομένων 
στον τρίτο πυλώνα και την υποβολή προτάσεων για τη διασυνοριακή ανταλλαγή 
προσωπικών δεδομένων. Σε αμφότερες περιπτώσεις υπήρξε δυστυχώς περιορισμένος 
μόνο αντίκτυπος.

Προβολή της προστασίας δεδομένων

Ο ΕΕΠΔ υποστήριξε θερμά τις δραστηριότητες παρακολούθησης της «Πρωτοβουλίας του 
Λονδίνου» με σκοπό την μεγαλύτερη προβολή και αποτελεσματικότητα της προστασίας 
των δεδομένων.

Εσωτερικός κανονισμός

Ο εσωτερικός κανονισμός θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια του 2008. Η ανάπτυξη διαφόρων 
εγχειριδίων εσωτερικής διαχείρισης έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο.

Διαχείριση των πόρων

Η διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων έχει βελτιωθεί (ανανέωση της 
δομής του προϋπολογισμού, εσωτερικοί κανόνες για την αξιολόγηση του προσωπικού 
και ανάπτυξη πολιτικής κατάρτισης). Η εφαρμογή εσωτερικού συστήματος ελέγχου και 
ο διορισμός υπαλλήλου αρμόδιου για την προστασία των δεδομένων συνετέλεσαν στην 
περαιτέρω βελτίωση.
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Στοχοι για το 2008

Για το 2008 έχουν επιλεγεί οι ακόλουθοι βασικοί στόχοι. Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα 
θα δημοσιευθούν στην επόμενη Ετήσια Έκθεση.

Υποστήριξη του δικτύου των υπαλλήλων προστασίας των δεδομένων

Θα συνεχιστεί αδιαλείπτως η υποστήριξη των υπαλλήλων προστασίας των δεδομένων, 
ιδίως για τις νεοσυσταθείσες υπηρεσίες. Ο ΕΕΠΔ θα υποστηρίξει επίσης την περαιτέρω 
ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ τους.

Ρόλος των προκαταρκτικών ελέγχων

Θα ολοκληρωθούν οι προκαταρκτικοί έλεγχοι των τρεχουσών διαδικασιών επεξεργασίας 
για τα περισσότερα όργανα και οργανισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των 
συστάσεων.

Οριζόντιος προσανατολισμός

Θα αναπτυχθούν προσανατολισμοί επί θεμάτων κοινών στα περισσότερα όργανα και 
οργανισμούς (π.χ. επεξεργασία δεδομένων σχετικών με την υγεία, παροχή πρόσβασης στα 
υποκείμενα των δεδομένων, και ρύθμιση του θέματος της βιντεοπαρακολούθησης).

Εκτίμηση της συμμόρφωσης

Θα συνεχισθεί η εκτίμηση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 45/2001 και θα 
αυξηθούν οι επιτόπιοι έλεγχοι. Θα δημοσιευθεί επίσης γενική πολιτική επιθεωρήσεων.

Συστήματα μεγάλης κλίμακας

Ο ΕΕΠΔ θα αναπτύξει περαιτέρω συντονισμένη εποπτεία του Eurodac, μαζί με τις εθνικές 
εποπτικές αρχές, και θα αναπτύξει την απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη για την εποπτεία 
άλλων συστημάτων μεγάλης κλίμακας, όπως το SIS II και το VIS, στο εγγύς μέλλον.

Γνωμοδοτήσεις επί νομοθετικών θεμάτων

Ο ΕΕΠΔ θα συνεχίσει την έκδοση γνωμοδοτήσεων επί νέων προτάσεων νομοθετικών 
πράξεων, βάσει συστηματικής καταγραφής των σχετικών θεμάτων και προτεραιοτήτων, 
και θα εξασφαλίσει την κατάλληλη παρακολούθηση.

Συνθήκη της Λισσαβώνας

Ο ΕΕΠΔ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 
και θα αναλύει εκ του σύνεγγυς — και εν ανάγκη θα παρέχει συμβουλές σχετικά με — τις 
επιπτώσεις της για την προστασία των δεδομένων.
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Επιγραμμικές πληροφορίες

Ο ΕΕΠΔ σκοπεύει να ενημερώσει και να εμπλουτίσει τις διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
πληροφορίες και να βελτιώσει περαιτέρω το ηλεκτρονικό δελτίο.

Εσωτερικός κανονισμός

Ο ΕΕΠΔ θα εκδώσει και θα δημοσιεύσει Εσωτερικό Κανονισμό που θα καλύπτει τους 
διάφορους ρόλους και δραστηριότητές του. Στην ιστοσελίδα θα προβλέπονται πρακτικά 
μέσα που είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Διαχείριση πόρων

Ο ΕΕΠΔ θα ενοποιήσει και θα αναπτύξει περαιτέρω κάποιες δραστηριότητες όσον αφορά 
τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, και θα βελτιώσει άλλες εσωτερικές διαδικασίες 
εργασίας.
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Εποπτεια

Ένας από τους βασικούς ρόλους του ΕΕΠΔ είναι να εποπτεύει με ανεξάρτητο τρόπο τις 
επεξεργασίες που διενεργούν τα κοινοτικά όργανα και οι οργανισμοί. Το νομικό πλαίσιο 
είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001, με τον οποίο θεσπίζονται ορισμένες υποχρεώσεις 
για όσους επεξεργάζονται δεδομένα καθώς και ορισμένα δικαιώματα για τα άτομα των 
οποίων τα δεδομένα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας.

Οι επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων οι οποίες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους 
για τα άτομα τα οποία αφορούν τα δεδομένα κοινοποιούνται στον αρμόδιο για την 
προστασία δεδομένων υπάλληλο του σχετικού οργάνου ή οργανισμού. Όταν η επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων παρουσιάζει ιδιαίτερους κινδύνους για το άτομο του οποίου τα 
δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, πρέπει να ελέγχεται προκαταρκτικά από τον ΕΕΠΔ, ο 
οποίος εν συνεχεία ορίζει κατά πόσον η επεξεργασία συμμορφούται προς τον κανονισμό.

Τα εποπτικά καθήκοντα, των οποίων ηγείται ο Αναπληρωτής Επόπτης, ποικίλλουν από 
την παροχή συμβουλών και συνδρομής στους αρμόδιους για την προστασία δεδομένων 
υπαλλήλους, μέσω προκαταρκτικού ελέγχου επικίνδυνων επεξεργασιών έως τη διεξαγωγή 
ερευνών και το χειρισμό προσφυγών. Το καθήκον αυτό περιλαμβάνει επίσης την παροχή 
κατατοπιστικών εγγράφων και εγγράφων θέσης καθώς και την εποπτεία της κεντρικής 
μονάδας του Eurodac.

Κατά το 2007, ο προκαταρκτικός έλεγχος εξακολούθησε να αποτελεί μείζων δραστηριότητα 
στα πλαίσια του εποπτικού καθήκοντος του ΕΕΠΔ.

Όπως αναφέρθηκε στις Ετήσιες Εκθέσεις του 2005 και του 2006, ο ΕΕΠΔ ενθαρρύνει σταθερά 
τους υπαλλήλους προστασίας δεδομένων να αυξήσουν τον αριθμό των κοινοποιήσεων 
προτέρων ελέγχων προς τον ΕΕΠΔ. Η άνοιξη του 2007 ορίσθηκε ως προθεσμία για την 
παραλαβή κοινοποιήσεων που θα αποτελέσουν αντικείμενο προκαταρκτικού ελέγχου 
από τον ΕΕΠΔ — υποθέσεις εκ των υστέρων — με σκοπό να παρακινηθούν τα κοινοτικά 
όργανα και οι οργανισμοί ώστε να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την πλήρη εκπλήρωση 
της υποχρέωσής τους για κοινοποίηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση 
των κοινοποιήσεων.

Από τις 101 κοινοποιήσεις, 90 γνώμες προκαταρκτικού ελέγχου διατυπώθηκαν το 2007 (2). 
Οι 101 αυτές υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν με επίσημη γνώμη ισοδυναμούν με αύξηση 
κατά 77.19 % της εργασίας όσον αφορά τον προκαταρκτικό έλεγχο σε σχέση με το 2006. Ο 
φόρτος εργασίας συνδέεται ασφαλώς με την προθεσμία της «άνοιξης του 2007».

Μόνο 11 εκ των εν λόγω υποθέσεων ήταν «αμιγείς» υποθέσεις προκαταρκτικού ελέγχου·
αυτό σημαίνει ότι τα όργανα ακολούθησαν τη διαδικασία του προκαταρκτικού ελέγχου πριν 

(2)  Από τις 101 κοινοποιήσεις, για πρακτικούς λόγους και εξαιτίας της διασύνδεσης ορισμένων υποθέσεων, 15 κοινοποιήσεις της OLAF εξετάσθηκαν κατά 

τρόπο κοινό σε τέσσερις διαφορετικές γνώμες. Ως εκ τούτου, διατυπώθηκαν 90 γνώμες για 101 κοινοποιήσεις.
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από την επεξεργασία. Πέραν των 101 υποθέσεων για τις οποίες διατυπώθηκε γνώμη, ο ΕΕΠΔ 
ασχολήθηκε επίσης με 31 υποθέσεις οι οποίες δεν αποτέλεσαν αντικείμενο προκαταρκτικού 
ελέγχου — 11 εξ αυτών ανήκαν στην κατηγορία της ηλεκτρονικής παρακολούθησης.

Όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα για τον ΕΕΠΔ και τα κοινοτικά όργανα και οργανισμούς, 
ο αριθμός των ημερών που χρειάστηκε ο ΕΕΠΔ για τη διατύπωση γνωμών ήταν μία ημέρα 
λιγότερο σε σχέση με το 2006 (ο μέσος όρος ανήλθε σε 56.9 το 2007), αριθμός που μπορεί 
να θεωρηθεί ιδιαιτέρως ικανοποιητικός, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αύξηση των αριθμών 
και την πολυπλοκότητα των κοινοποιήσεων. Ο αριθμός των ημερών παράτασης για τον 
ΕΕΠΔ ισοδυναμεί επίσης με σχεδόν μία ημέρα λιγότερο σε σχέση με το 2006. Ακόμη, 
παρότι η παράταση μπορεί να φθάσει τους δύο μήνες το πολύ, συνήθως το διάστημα ήταν 
λιγότερο από ένας μήνας.

Ωστόσο, ο ΕΕΠΔ προβληματίζεται εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας συμπλήρωσης 
των πληροφοριών από τα κοινοτικά όργανα και οργανισμούς. Εν προκειμένω, ο ΕΕΠΔ 
υπενθυμίζει έτι μία φορά στα όργανα και στους οργανισμούς την υποχρέωσή τους να 
συνεργάζονται μαζί του και να του παρέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες.

Κατά το 2007, οι υποθέσεις εκ των υστέρων προκαταρκτικών ελέγχων (3) κάλυψαν κυρίως 
τα ακόλουθα θέματα: ιατρικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζονται τα κοινοτικά όργανα και οι 
οργανισμοί, πρόσληψη προσωπικού και επιλογή υποψηφίων, αξιολόγηση προσωπικού (ιδίως 
διαδικασίες πιστοποίησης και βεβαίωσης καθώς και διαδικασία πρόωρης συνταξιοδότησης), 
διαδικασίες OLAF, φάκελοι κοινωνικών υπηρεσιών και ηλεκτρονική παρακολούθηση.

Όσον αφορά τα βασικά ζητήματα στους αμιγείς προκαταρκτικούς ελέγχους, τα συστήματα 
διαχείρισης χρόνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδείχθηκαν χρήσιμα κατά το 2007.

Σχετικά με τη συνέχεια των γνωμών προκαταρκτικού ελέγχου, ο ΕΕΠΔ έκλεισε 38 υποθέσεις 
κατά το 2007, υπερδιπλάσιες σε σύγκριση με το 2006, ασφαλώς λόγω της συστηματικής 
συνέχειας που δόθηκε στις συστάσεις του ΕΕΠΔ.

Γενικά, η διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου του ΕΕΠΔ κατά το 2007 καταδεικνύει ότι η 
προθεσμία «άνοιξη του 2007» είχε ως αποτέλεσμα τεράστια αύξηση των κοινοποιήσεων 
από πολλούς υπαλλήλους προστασίας δεδομένων, ιδίως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. 
Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα το οποίο 
έχουν στη διάθεσή τους τα όργανα και οι οργανισμοί προκειμένου να απαντήσουν στις 
αιτήσεις του ΕΕΠΔ για παροχή περαιτέρω πληροφοριών.

Ως εκ τούτου, το 2008 οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στα ακόλουθα σημεία:

τα όργανα θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κοινοποίησης εκ των υστέρων και 
οι οργανισμοί θα πρέπει να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο για την επίτευξη του ίδιου 
στόχου κατά το 2008·

θα εξακολουθήσει να δίδεται συνέχεια στις συστάσεις κατά τρόπο συστηματικό μέσω 
της παροχής πληροφοριών από τον ελεγκτή και θα συνδυάζεται με τις επιτόπιες έρευνες. 

(3)  «Οι εκ των υστέρων» προκαταρκτικοί έλεγχοι αφορούν τις διαδικασίες επεξεργασίας οι οποίες άρχισαν πριν από το διορισμό του ΕΕΠΔ και του 

Αναπληρωτή Επόπτη (17 Ιανουαρίου 2004), και οι οποίες για το λόγο αυτό δεν μπορούσαν να ελεγχθούν στην αρχή.
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Σε αυτές θα περιλαμβάνονται επίσης η πλήρης εφαρμογή της διαδικασίας κοινοποίησης 
στους υπαλλήλους προστασίας δεδομένων και η πλήρης τήρηση της υποχρέωσης 
κοινοποίησης αμιγών υποθέσεων προκαταρκτικού ελέγχου στον ΕΕΠΔ πριν από την 
έναρξη της διαδικασίας επεξεργασίας.

65 προσφυγές (παράπονα) παρελήφθησαν κατά το 2007, 29 εκ των οποίων κρίθηκαν 
παραδεκτές και εξετάσθηκαν περαιτέρω από τον ΕΕΠΔ. Οι περισσότερες από τις 
παραληφθείσες προσφυγές δεν εμπίπτουν στο πεδίο των εποπτικών αρμοδιοτήτων του 
ΕΕΠΔ, διότι π.χ. αφορούν αποκλειστικά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε 
επίπεδο κρατών μελών (πράγμα για το οποίο είναι αρμόδιες οι εθνικές αρχές προστασίας 
δεδομένων). Οι υποθέσεις που κρίθηκαν παραδεκτές αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: συλλογή 
πλεοναζόντων δεδομένων σχετικά με τους επισκέπτες, πρόσβαση σε δεδομένα, διαβίβαση 
και αντιγραφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, απαίτηση κοινοποίησης στοιχείων πιστωτικής 
κάρτας, επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, δικαίωμα διόρθωσης και υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών.

Το 2006 υπογράφηκε Μνημόνιο Συμφωνίας με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, προκειμένου 
να αποφεύγεται η περιττή επικάλυψη των εργασιών και να εξασφαλίζεται η συνεκτική 
προσέγγιση των θεμάτων προστασίας δεδομένων τα οποία εγείρουν οι προσφυγές. Στην 
πράξη, το Μνημόνιο είχε ως αποτέλεσμα την χρήσιμη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
του ΕΕΠΔ και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, κατά περίπτωση.

Το 2007 διεξήχθησαν ορισμένες έρευνες σε διαφόρους τομείς. Σε δύο από αυτές απαιτήθηκε 
ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους του ΕΕΠΔ, ήτοι στον έλεγχο ασφαλείας της OLAF και στο 
ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην υπόθεση SWIFT (4).

Η πρώτη αφορά επεξεργασίες δεδομένων που βασίζονται στην ίδια υποδομή ΤΠ. Ο ΕΕΠΔ 
αποφάσισε να διενεργήσει έρευνα ασφαλείας και ανέλυσε τα μέτρα ασφαλείας της OLAF 
οριζοντίως. Μετά την παροχή κατευθυντηρίων γραμμών μέσω συστάσεων, ο ΕΕΠΔ δήλωσε 
ότι είναι πολύ ικανοποιημένος με τα μέτρα ασφαλείας τα οποία ισχύουν στα συστήματα 
και τις εφαρμογές ΤΠ που τελούν υπό την ευθύνη της OLAF.

Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση, ο ΕΕΠΔ διατύπωσε γνώμη τον Φεβρουάριο του 2007 η 
οποία εστίασε στο ρόλο της ΕΚΤ ως επόπτη, χρήστη και φορέα διαμόρφωσης πολιτικής. 
Επίσης, ο ΕΕΠΔ ζήτησε επίσης από τα βασικά όργανα της ΕΚ να παράσχουν διευκρινίσεις 
σχετικά με τα ισχύοντα συστήματα πληρωμών και τις συμβατικές σχέσεις με τη SWIFT. 
Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν, ο ΕΕΠΔ πρότεινε στα αρμόδια κοινοτικά όργανα 
μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται η παροχή επαρκών πληροφοριών σε μέλη του προσωπικού 
και άλλα πρόσωπα με τα οποία έχουν συναφθεί συμβατικές σχέσεις. Η πρόοδος στο 
συγκεκριμένο τομέα θα παρακολουθηθεί εκ του σύνεγγυς κατά το 2008.

Ο ΕΕΠΔ εξακολούθησε επίσης να παρέχει συμβουλές σχετικά με τα διοικητικά μέτρα τα 
οποία σχεδιάζουν τα κοινοτικά όργανα και οι οργανισμοί όσον αφορά την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων. Εθίγησαν ορισμένα ακανθώδη ζητήματα, όπως καθορισμός 
περιόδων διατήρησης για ορισμένες κατηγορίες φακέλων, έγγραφα πολιτικής για το 

(4)  Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Εταιρεία Παγκόσμιων Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών).



ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ 2007 — ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

11

Διαδίκτυο, διαδικασίες έρευνας κατά απάτης και διαφθοράς, ανταλλαγή πληροφοριών, 
εκτελεστικοί κανόνες σχετικά με την προστασία δεδομένων και δυνατότητα εφαρμογής 
της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Ο ΕΕΠΔ εξακολούθησε να εργάζεται σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του για 
τη βιντεοπαρακολούθηση με στόχο την παροχή πρακτικών οδηγιών σε όργανα και 
οργανισμούς σχετικά με τη συμμόρφωση προς τους κανόνες προστασίας δεδομένων κατά τη 
χρήση συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης. Την άνοιξη του 2007 διεξήγαγε διεθνή έρευνα 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με τη συνδρομή των αρχών προστασίας δεδομένων. 
Η έρευνα κάλυψε τους κανόνες προστασίας δεδομένων που εφαρμόζονται σε πρακτικές 
βιντεοπαρακολούθησης σε όλη την ΕΕ. Ο ΕΕΠΔ έδωσε τη γνώμη του σχετικά με τρεις 
αιτήσεις για παροχή συμβουλών σχετικά με τη βιντεοπαρακολούθηση τις οποίες έλαβε από 
τους υπαλλήλους προστασίας δεδομένων δύο οργάνων. Και οι τρεις περιπτώσεις αφορούσαν 
τη χρήση τεχνολογίας βίντεο για σκοπούς που δεν σχετίζονταν με την ασφάλεια.

Η συνεργασία με τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων για την κοινή εποπτεία του 
Eurodac συνεχίσθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2007. Μετά τη έναρξη διαδικασίας διεξοδικού 
ελέγχου ασφαλείας τον Σεπτέμβριο του 2006, η τελική έκθεση του ελέγχου υποβλήθηκε 
τον Νοέμβριο του 2007.

Δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ του ΕΕΠΔ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών, ο Οργανισμός παρέσχε επαφές με εθνικούς οργανισμούς 
εμπειρογνωμόνων και συμβουλές σχετικά με τη μέθοδο του ελέγχου ασφαλείας. Ο ΕΕΠΔ 
προσυπόγραψε τα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι τα 
μέτρα ασφαλείας τα οποία εφαρμόστηκαν αρχικά όσον αφορά το Eurodac και ο τρόπος με 
τον οποίο διατηρήθηκαν κατά τα πρώτα τέσσερα έτη λειτουργίας είχαν ως αποτέλεσμα ένα 
επαρκές επίπεδο προστασίας έως σήμερα. Ωστόσο, ορισμένα μέρη του συστήματος και η 
οργανωτική ασφάλεια παρουσιάζουν αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπισθούν.
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Παροχη συμβουλων

Κατά το 2007, ο ΕΕΠΔ έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στο καθήκον του ως συμβούλου σε 
προτάσεις για νομοθεσία της ΕΕ και άλλα συναφή έγγραφα.

Περισσότερο από τα προηγούμενα έτη, το ίδιο το μέλλον του νομικού πλαισίου για την 
προστασία δεδομένων αποτέλεσε το αντικείμενο των δράσεων του ΕΕΠΔ.

Πρώτον, ο ΕΕΠΔ εξακολούθησε να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην πρόταση απόφασης-
πλαισίου του Συμβουλίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας 
σε ποινικές υποθέσεις.

Δεύτερον, στη γνώμη του σχετικά με την ανακοίνωση της επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας περί προστασίας δεδομένων, ο ΕΕΠΔ εξέφρασε την άποψη ότι οι αλλαγές όσον 
αφορά την οδηγία μοιάζουν αναπόφευκτες μακροπρόθεσμα και πρότεινε να μελετηθούν οι 
μελλοντικές αλλαγές το ταχύτερο δυνατό. Τρίτον, η Συνθήκη της Λισσαβώνα υπεγράφη, 
πράγμα το οποίο έχει σημαντικές επιπτώσεις στην προστασία δεδομένων.

Ο ΕΕΠΔ εξέτασε για πρώτη φορά το ενδεχόμενο να χρειασθεί στο μέλλον ειδικό νομικό 
πλαίσιο για την προστασία δεδομένων στον τομέα της τεχνολογίας της Ραδιοσυχνικής 
Αναγνώρισης (RFID). Ο συγκεκριμένος τομέας είναι ουσιαστικά καινούργιος και ενδέχεται 
να προκαλέσει σημαντικές συνέπειες στην κοινωνία και στην προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, όπως της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.

Κατά το 2007, οι δράσεις του ΕΕΠΔ έλαβαν χώρα στα πλαίσια διαφόρων εξελίξεων που 
είχαν ως κοινό παρονομαστή ότι όλες συνέβαλαν στην ανάδυση μιας «Κοινωνίας της 
Παρακολούθησης». Στις εξελίξεις αυτές περιλαμβάνονται νέες πράξεις επιβολής του νόμου 
για τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, η μεγαλύτερη χρήση 
βιομετρικών στοιχείων και RFID, καθώς και η αυξανόμενη σημασία των ροών δεδομένων 
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο ΕΕΠΔ διατύπωσε 12 γνώμες για προτάσεις νομοθεσίας της ΕΕ κατά το 2007. Επιπλέον, 
αξιοποίησε περισσότερο άλλα μέσα παρέμβασης, όπως τη διατύπωση παρατηρήσεων. 
Ωστόσο, αυτή η αλλαγή μέσων δεν πρέπει να θεωρηθεί ως δομική τροποποίηση της 
προσέγγισης.

Ο ΕΕΠΔ έχει διευκρινίσει ότι στόχος της συμμετοχής του στη νομοθετική διαδικασία της 
ΕΕ είναι να προαγάγει ενεργώς την ιδέα ότι τα νομοθετικά μέτρα θεσπίζονται μόνο εφόσον 
έχουν δεόντως εξετασθεί οι επιπτώσεις των μέτρων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και 
των δεδομένων. Κατά τις αξιολογήσεις των επιπτώσεων που διενεργεί, η Επιτροπή πρέπει 
να δίδει τη δέουσα προσοχή στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.
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Κατάλογος
Τον Δεκέμβριο του 2007, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΕΠΔ ο Κατάλογος 2008
(ο δεύτερος ετήσιος κατάλογος). Εμφορείται από το ίδιο πνεύμα με τον Κατάλογο του 
2007.

Το Παράρτημα του Καταλόγου καταδεικνύει ότι η δράση του ΕΕΠΔ καλύπτει πλέον 
ευρύ πεδίο τομέων πολιτικής. Οι προτάσεις που αναφέρονται αφορούν 13 διαφορετικές 
υπηρεσίες της Επιτροπής (ADMIN, EMPL, ENT, ESTAT, INFSO, JLS, MARKT, OLAF, 
RELEX, SANCO, SG, TAXUD και TREN).

Γνώμες
Στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης («τρίτος πυλώνας», 
σημαντικός τομέας παρέμβασης για τον ΕΕΠΔ), προβληματισμό προκάλεσε η έγκριση νέων 
προτάσεων για τη διευκόλυνση της αποθήκευσης και της ανταλλαγής πληροφοριών από 
τις αρχές επιβολής του νόμου, χωρίς τη σωστή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
ισχυόντων νομοθετημάτων. Καταρτίζονται νέες πράξεις πριν την ορθή θέση σε εφαρμογή 
των ισχυουσών πράξεων. Το θέμα αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία για τη μεταφορά των 
διατάξεων της Σύμβασης του Prüm στο επίπεδο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Σύστημα για 
τις καταστάσεις ονομάτων των επιβατών.

Ένα ακόμη ζήτημα το οποίο έπαιξε βασικό ρόλο στις γνώμες του ΕΕΠΔ όσον αφορά τον τρίτο 
πυλώνα ήταν η έλλειψη συνολικού νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων.

Ένα τρίτο ζήτημα προβληματισμού είναι το γεγονός ότι οι ενωσιακοί κανόνες υποχρεώνουν 
τα κράτη μέλη να συγκροτούν εθνικές αρχές για ορισμένα καθήκοντα αλλά τους αφήνουν 
μεγάλο βαθμό ευχέρειας όσον αφορά τους όρους λειτουργίας τους. Αυτό παρακωλύει την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και επηρεάζει τη νομική ασφάλεια 
του προσώπου του οποίου τα δεδομένα διαβιβάζονται μεταξύ των αρχών διαφορετικών 
κρατών μελών.

Η ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες για λόγους επιβολής του νόμου αποτέλεσε 
χωριστό ζήτημα το οποίο εξετάσθηκε σε διάφορες γνώμες του ΕΕΠΔ.

Δύο γνώμες διατυπώθηκαν όσον αφορά τις βασικές ανακοινώσεις της Επιτροπής για το 
μελλοντικό πλαίσιο της προστασίας δεδομένων. Στη γνώμη του σχετικά με την εφαρμογή 
της Οδηγίας για την Προστασία Δεδομένων (5) , ο ΕΕΠΔ εντόπισε διάφορες προοπτικές 
αλλαγών, μία εκ των οποίων είναι η αμοιβαία σχέση με την τεχνολογία. Οι νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις έχουν σαφείς επιπτώσεις στις απαιτήσεις για αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο 
προστασίας δεδομένων. Μια βασική πτυχή των τεχνολογικών εξελίξεων είναι η RFID, που 
αποτέλεσε αντικείμενο χωριστής γνώμης του ΕΕΠΔ.

Οι άλλες πέντε γνώμες που διατυπώθηκαν το 2007 ήταν ποικίλες και αφορούσαν 
τομείς πολιτικής όπως τελωνεία, στατιστικές, οδικές μεταφορές, γεωργία και κοινωνική 
ασφάλεια.

(5)  Γνώμη της 25ης Ιουλίου 2007 για την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την παρακολούθηση του 

Προγράμματος Εργασιών για καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας για την Προστασία Δεδομένων, ΕΕ C 255, 27.10.2007, σ. 1.
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Νέες εξελίξεις
Στη γνώμη του ΕΕΠΔ για την ανακοίνωση για την εφαρμογή της Οδηγίας για την Προστασία 
Δεδομένων εντοπίζονται πέντε προοπτικές για μελλοντικές αλλαγές:

αμοιβαία σχέση με την τεχνολογία•

επιπτώσεις της Συνθήκης της Λισσαβώνας•

επιβολή του νόμου•

προστασία της ιδιωτικής ζωής σε παγκόσμια κλίμακα και αρμοδιότητες• και

πλήρης εφαρμογή της οδηγίας.

Θα αποτελέσουν το θεματολόγιο των μελλοντικών δράσεων του ΕΕΠΔ.

Όσον αφορά την αμοιβαία σχέση με τη τεχνολογία, θα πρέπει να τονισθούν οι ακόλουθες 
κύριες τάσεις:

η ψηφιοποίηση εισβάλλει συνεχώς περισσότερο στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων μέσω 
εφαρμογών που είναι προσαρμοσμένες στο χρήστη και τροφοδοτούνται από δεδομένα 
ως επί το πλείστον προσωπικά•

τα κέντρα δεδομένων μπορούν να ανακοινώσουν το τέλος των επιτραπέζιων υπολογιστών 
όταν τα δεδομένα και συγκεκριμένα τα προσωπικά έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας 
έως σήμερα•

οι προσπάθειες στο χώρο της Ευρωπαϊκής Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) παρέχουν μια 
εξαιρετική ευκαιρία για τη συμπερίληψη απαιτήσεων προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
και των δεδομένων και η αρχή του «σεβασμού της ιδιωτικής ζωής κατά το σχεδιασμό» 
θα πρέπει να αποτελεί συμφυές στοιχείο των πρωτοβουλιών Ε&Α.

Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ πρόκειται να αλλάξει με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας. Αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τις δράσεις του ΕΕΠΔ ως συμβούλου.

Τέλος, ο ΕΕΠΔ θα συμμετάσχει ενεργώς και σε ορισμένες περιπτώσεις θα εγκαινιάσει 
τις συζητήσεις περί ενδεχόμενων μελλοντικών αλλαγών της οδηγίας για την προστασία 
δεδομένων.
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Συνεργασια

Το βασικό φόρουμ συνεργασίας μεταξύ των αρχών προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη 
είναι η Ομάδα του άρθρου 29. Ο ΕΕΠΔ συμμετέχει στις δράσεις της Ομάδας, η οποία 
συμβάλλει σημαντικά στην ενιαία εφαρμογή και ερμηνεία των γενικών αρχών της οδηγίας 
95/46.

Η Ομάδα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει γνώμες για νομοθετικές προτάσεις ή παρεμφερή 
έγγραφα ιδιαίτερα χρήσιμες ιδίως διότι μπορούν να περιέχουν ειδικά σημεία εθνικού 
ενδιαφέροντος. Ο ΕΕΠΔ χαιρετίζει αυτές τις γνώμες, οι οποίες παρουσιάζουν συνοχή με 
τις δικές τους και στις οποίες συνέβαλε ενεργώς. Παραδείγματα των καλών συνεργιών 
μεταξύ των γνωμών της Ομάδας και του ΕΕΠΔ κατά το 2007 ήταν στον τομέα της Κοινής 
Προξενικής Εγκυκλίου προς τις διπλωματικές και έμμισθες προξενικές αρχές σε σχέση 
με την εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων καθώς και οι διαβιβάσεις στοιχείων επιβατών 
αεροπορικών πτήσεων στις ΗΠΑ και η χρήση καταστάσεων με ονόματα επιβατών για 
λόγους επιβολής του νόμου.

Ο ΕΕΠΔ και η Ομάδα συνεργάσθηκαν επίσης στενά για την ανάλυση δύο μεγάλων 
συστημάτων στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα, ήτοι του συστήματος συνεργασίας για 
την προστασία των καταναλωτών και του συστήματος πληροφοριών για την εσωτερική 
αγορά.

Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα συνεργασίας αφορά το Eurodac, στα πλαίσια 
του οποίου οι αρμοδιότητες της εποπτείας της προστασίας δεδομένων μοιράζονται 
μεταξύ των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων και του ΕΕΠΔ. Τον Ιούλιο του 2007, η 
Συντονιστική Ομάδα για την Εποπτεία του Eurodac — η οποία απαρτίζεται από τις εθνικές 
αρχές προστασίας δεδομένων και τον ΕΕΠΔ — εξέδωσε έκθεση σχετικά με την πρώτη 
συντονισμένη εποπτεία του Eurodac την οποία διενήργησε. Η Ομάδα δεν διαπίστωσε 
κατάχρηση του συστήματος Eurodac. Ωστόσο, ορισμένες πτυχές, όπως η ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων, πρέπει να βελτιωθούν.

Ο ΕΕΠΔ έχει καθήκον συνεργασίας με τους φορείς εποπτείας της προστασίας των δεδομένων 
στον τρίτο πυλώνα της ΕΕ. Ο ΕΕΠΔ επιδιώκει την εξασφάλιση υψηλού και συνεπούς 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων στις εργασίες των Κοινών Εποπτικών Φορέων του 
Σένγκεν, της Ευρωπόλ, της Eurojust και του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών. 
Το 2007 δόθηκε προσοχή κυρίως σε δύο βασικά θέματα: την πρόταση της Επιτροπής 
για απόφαση πλαίσιο σχετικά με την προστασία δεδομένων στον τρίτο πυλώνα και την 
ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της επιβολής του νόμου σύμφωνα με την αρχή της 
διαθεσιμότητας. Επιπλέον, ο ΕΕΠΔ συνέβαλε ενεργά στις τρεις συνεδριάσεις της ομάδας 
εργασίας για την αστυνομία και τη δικαιοσύνη κατά το 2007.

Ο ΕΕΠΔ έλαβε επίσης μέρος στις ευρωπαϊκές και διεθνείς διασκέψεις σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Η διεθνής διάσκεψη, η οποία έλαβε 
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χώρα στο Μόντρεαλ τον Σεπτέμβριο του 2007, συγκεντρώθηκε στα πολλά θέματα με τα 
οποία ασχολούνται οι αρμόδιοι για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής 
επίτροποι, όπως η δημόσια ασφάλεια, η παγκοσμιοποίηση, ο νόμος και η τεχνολογία, 
η «πανταχού παρούσα» ηλεκτρονική τεχνολογία και το «σώμα ως δεδομένο». Ο ΕΕΠΔ 
προήδρευσε κλειστής συνεδρίασης των επιτρόπων σχετικά με την πρωτοβουλία του 
Λονδίνου και συνέβαλε σε εργαστήριο για την παγκοσμιοποίηση.
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Επικοινωνια

Οι δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας παραμένουν βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής και της καθημερινής εργασίας του οργάνου. Παρόλο που δεν περιλαμβάνονται 
μεταξύ των βασικών ρόλων του ΕΕΠΔ, η ζωτική σημασία των δραστηριοτήτων ενημέρωσης 
και επικοινωνίας για τον πρακτικό αντίκτυπο των βασικών του καθηκόντων δεν μπορεί 
να τονισθεί αρκετά.

Η μεγαλύτερη προβολή του ΕΕΠΔ στον πολιτικό χάρτη της ΕΕ ήταν ο σαφής στόχος των 
ενεργειών επικοινωνίας του ΕΕΠΔ κατά τα πρώτα έτη των δραστηριοτήτων του. Τρία έτη 
μετά την έναρξη των εργασιών φαίνονται τα θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών του 
στον τομέα της επικοινωνίας. Παράδειγμα αποτελεί η επιλογή του Επόπτη ως ενός των 50 
υποψηφίων του European Voice για το βραβείο «Ευρωπαίος της Χρονιάς» 2007.

Ως ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της «Πρωτοβουλίας του Λονδίνου» της οποίας 
σκοπός είναι η αποτελεσματικότερη επικοινωνία για θέματα προστασίας των δεδομένων 
καθώς και η αποτελεσματικότερη προστασία των δεδομένων, ο ΕΕΠΔ έδωσε συνέχεια 
στην πρωτοβουλία αυτή τον Φεβρουάριο του 2007 με την ενεργό του συμμετοχή στο 
εργαστήριο επικοινωνίας που φιλοξένησε η γαλλική αρχή προστασίας των δεδομένων 
(CNIL). Σημαντικό αποτέλεσμα αυτού ήταν η δημιουργία δικτύου υπαλλήλων επικοινωνίας 
το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι αρχές προστασίας των δεδομένων για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη διεκπεραίωση ειδικών σχεδίων.

Το 2007, ο ΕΕΠΔ συνέχισε να επενδύει σημαντικό χρόνο και προσπάθεια εξηγώντας 
την αποστολή του και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με θέματα 
προστασίας των δεδομένων σε ομιλίες και ανάλογες εκδηλώσεις για διάφορα όργανα και 
σε διάφορα κράτη μέλη. Επιπλέον, ο ΕΕΠΔ παραχώρησε περίπου είκοσι συνεντεύξεις σε 
δημοσιογράφους εφημερίδων, ραδιοτηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης 
διαφόρων κρατών μελών ή τρίτων χωρών. Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για τις επισκέψεις 
ομάδων φοιτητών ειδικευμένων στον τομέα της προστασίας των δεδομένων και/ ή σε 
θέματα ασφάλειας ΤΠ.

Η Υπηρεσία Τύπου εξέτασε περίπου 160 αιτήσεις πληροφοριών και παροχής συμβουλών 
από ευρύ φάσμα ιδιωτών και ενδιαφερομένων φορέων.

Με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη προβολή στις συνεχιζόμενες δραστηριότητές του, ο 
ΕΕΠΔ εξακολούθησε να κάνει χρήση των ακόλουθων πληροφοριών και εργαλείων 
επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: τον Φεβρουάριο του 2007 εγκαινιάστηκε η ιστοσελίδα στη νέα της μορφή. 
Χρησιμοποιεί την τεχνολογία του συστήματος διαχείρισης του περιεχομένου του 
διαδικτύου (WCMS) η οποία έχει σκοπό να διευκολύνει τη διαχείριση μεγάλου αριθμού 
εγγράφων,
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Ηλεκτρονικό δελτίο τύπου: το 2007 δημοσιεύθηκαν πέντε τεύχη του δελτίου τύπου του 
ΕΕΠΔ. Ο αριθμός των συνδρομητών αυξήθηκε από περίπου 460 άτομα κατά τα τέλη του 
2006 σε συνολικό αριθμό 635 ατόμων κατά τα τέλη του 2007,

Ανακοινωθέντα τύπου: το 2007 η υπηρεσία τύπου εξέδωσε δεκατέσσερα ανακοινωθέντα 
τύπου, εκ των οποίων τα περισσότερα αφορούν νέες νομοθετικές γνώμες υψηλού γενικού 
δημοσίου ενδιαφέροντος,

Εκδηλώσεις προβολής: νέα συμμετοχή του ΕΕΠΔ στην Ημέρα Προστασίας των 
Δεδομένων και την Ανοικτή Ημέρα της ΕΕ, τήρηση περιπτέρων ενημέρωσης στα βασικά 
όργανα της ΕΕ.
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Διοικηση, προϋπολογισμοσ και 
προσωπικο

Ο ΕΕΠΔ ως πρόσφατα θεσπισμένη αρχή συνέχισε να αναπτύσσεται, και απέκτησε 
πρόσθετους πόρους το 2007 σε σύγκριση με το 2006. Ο προϋπολογισμός αυξήθηκε από 
ποσό άνω των 4 εκατομμυρίων σε ποσό ελαφρώς χαμηλότερο των 5 εκατομμυρίων ευρώ 
και το προσωπικό αυξήθηκε από 24 σε 29. Διευρύνθηκαν σταδιακά οι διοικητικές δομές. 
Επιπλέον θεσπίστηκαν, βάσει ετήσιων προτεραιοτήτων και λαμβανομένων υπόψη των 
αναγκών και του μεγέθους του φορέα, νέοι εσωτερικοί κανόνες οι οποίοι απαιτούνται για 
την κανονική λειτουργία του φορέα.

Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
βελτιώθηκε περαιτέρω, επιτρέποντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας και αποφεύγοντας 
τον περιττό πολλαπλασιασμό των διοικητικών υποδομών με μείωση των μη παραγωγικών 
διοικητικών δαπανών.

Όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, πέραν των προσλήψεων, στο πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης εξακολούθησαν να συμμετέχουν δύο έως τρεις ασκούμενοι ανά εξάμηνο. 
Επιπλέον, ο ΕΕΠΔ θέσπισε εσωτερική πολιτική εκπαίδευσης βασισμένη στις συγκεκριμένες 
δραστηριότητες του φορέα, καθώς και στους στρατηγικούς του στόχους.

Η έκθεση που παρελήφθη το 2007, μετά από τη διενέργεια του πρώτου ελέγχου από την 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, επιβεβαίωσε την ικανότητα του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου του ΕΕΠΔ να παρέχει εύλογες εγγυήσεις για την επίτευξη των στόχων του 
φορέα.

Διορίστηκε υπάλληλος προστασίας των δεδομένων (ΥΠΔ) για να εξασφαλίσει την εσωτερική 
εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού. Το 2007 καταρτίστηκε κατάλογος των πράξεων 
που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Ο ΕΕΠΔ άρχισε να επεξεργάζεται την εφαρμογή νέου συστήματος διαχείρισης του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την υποστήριξη των υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.
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