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Το 2015 θα μνημονεύεται ως η χρονιά κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) άδραξε μια ιστορική ευκαιρία. Ο γενικός 
κανονισμός για την προστασία των δεδομένων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ τα τελευταία χρόνια. 
Πρόκειται για μια δέσμη κανόνων για την προστασία των δεδομένων στην ψηφιακή εποχή, μια φιλόδοξη και μακρόπνοη 
συμφωνία για την οποία η ΕΕ δικαιούται να είναι υπερήφανη.

Ή εκθετική αύξηση του όγκου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παράγονται, αναλύονται και αποτιμώνται σε 
χρήμα με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση ή γνώση έχει θέσει σε έντονη δοκιμασία τις αρχές προστασίας των δεδομένων 
που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η επικαιροποίηση 
και η ενίσχυση των θεμελίων και της δομής της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Ή Στρατηγική του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) για την περίοδο 2015-2019 θέτει στόχο το άνοιγμα 
ενός νέου κεφαλαίου στην προστασία δεδομένων μέσω της θέσπισης και εφαρμογής επικαιροποιημένων κανόνων περί 
προστασίας δεδομένων. Κατά το πρώτο έτος της εντολής του ο ΕΕΠΔ υποστήριξε πλήρως την ανάληψη σχετικής 
πρωτοβουλίας παρέχοντας ενθάρρυνση και συμβουλές στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και κατ’ 
άρθρο συστάσεις επί των κειμένων του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων. Ή συμβολή του ΕΕΠΔ 
έλαβε τη μορφή διαδικτυακής εφαρμογής —μια άνευ προηγουμένου ενέργεια προς την κατεύθυνση της ψηφιακής 
διαφάνειας— η οποία χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση ως οδηγός αναφοράς.

Ωστόσο, η συμφωνία επί του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εκσυχρονισμού. Ο ΕΕΠΔ στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στην εφαρμογή του γενικού 
κανονισμού. Αυτό συνεπάγεται τη διασφάλιση της λογοδοσίας των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων, τη βελτίωση της 
συνεργασίας με τις ανεξάρτητες αρχές προστασίας των δεδομένων (ΑΠΔ) και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους με 
την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), καθώς και την αποτελεσματική ανταπόκριση 
στην απόφαση Schrems μέσω της εφαρμογής βιώσιμων κανόνων για τις διαβιβάσεις δεδομένων. Επιπλέον, οι αρχές του 
γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως σε ένα εκσυγχρονισμένο 
πλαίσιο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε όλους τους τομείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω της αναθεώρησης 
της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.

Ο ΕΕΠΔ ανέλαβε επίσης πρωτοβουλίες για την ενεργό αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνεπάγονται οι τεχνολογικές 
αλλαγές μέσω της σύστασης συμβουλευτικής ομάδας δεοντολογίας. Ή ομάδα θα εξετάζει τις συνέπειες που ενέχουν για 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία οι τεχνολογίες με βάση τα δεδομένα. Το έργο της ομάδας θα τελεί υπό πλήρη 
δημοσιότητα και θα αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου στο πλαίσιο ενός διεθνούς φόρουμ που θα διοργανωθεί το 2017. 
Ο ΕΕΠΔ είναι βέβαιος ότι το έργο αυτό θα έχει μακροχρόνιο και θετικό αντίκτυπο.

Το 2015 ο ΕΕΠΔ εντατικοποίησε τις προσπάθειές του στο πλαίσιο της άσκησης των βασικών εποπτικών του καθηκόντων. 
Ή έρευνα του 2015 σχετικά με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της 
ΕΕ καταδεικνύει ότι διαθέτουν πλέον καλύτερο εξοπλισμό από ποτέ, π.χ. για την υπεύθυνη επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Εν κατακλείδι, ο ΕΕΠΔ επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στα μέλη του προσωπικού του. Το πρώτο έτος της 
εντολής του υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητικό, αισθάνεται δε υποχρεωμένος να εξάρει την ενεργητικότητα, τη δημιουργικότητα 
και τον ζήλο των συναδέλφων του, χωρίς τους οποίους δεν θα ήταν δυνατή η εξαιρετικά επιτυχής άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του ΕΕΠΔ κατά το πρώτο αυτό έτος. Με την υποστήριξή τους, ο ΕΕΠΔ θα παραμείνει ένας τολμηρός και 
ασυμβίβαστος υπέρμαχος των αξιών της ΕΕ με οικουμενικό όραμα για τη βιώσιμη επεξεργασία των δεδομένων. Ο στόχος 
αυτός απαιτεί την ενίσχυση της συνεργασίας με τις ρυθμιστικές αρχές προστασίας της ιδιωτικής ζωής και με τους διεθνείς 
εταίρους, καθώς και τη σύναψη νέων εταιρικών σχέσεων, ώστε να εξακολουθήσουμε να διασφαλίζουμε ότι η ΕΕ αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση στο πλαίσιο του παγκόσμιου διαλόγου για την προστασία δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής 
στην ψηφιακή εποχή.

Giovanni Buttarelli Wojciech Wiewiórowski
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Αναπληρωτής Επόπτης



4

2 0 1 5  —  Ε π ι σ κ ό π η σ η  

 | 2 0 1 5  —  Ε π ι σ κ ό π η σ η

Προστασία δεδομένων και ΈΈΠΔ το 2015

@EU_EDPS

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

Τον Μάρτιο του 2015 ο ΕΕΠΔ δημοσίευσε τo Strategy 
2015-2019 — Leading by Example (Στρατηγική 
2015-2019 — Παράδειγμα προς μίμηση). Στόχος του 
ΕΕΠΔ ήταν να αξιοποιήσει την ιστορική ευκαιρία για την 
ανάπτυξη της προστασίας δεδομένων κατά τη διάρκεια 
της νέας του εντολής. Ή Στρατηγική καθορίζει τους 
στόχους του ΕΕΠΔ για την προσεχή πενταετία και τις 
δράσεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξή τους. Οι 
βασικοί δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) που παρουσιάζονται 
στην παρούσα έκθεση αναπτύχθηκαν με γνώμονα τη 
διασφάλιση της πλήρους λογοδοσίας και διαφάνειας 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του ΕΕΠΔ.

Πρωτίστως, ο ΕΕΠΔ δεσμεύεται να ανοίξει ένα νέο 
κεφάλαιο στην προστασία δεδομένων στην Ευρώπη 
μέσω της παροχής υποσ τήρ ιξης γ ια  τη 
διαπραγμάτευση και τη θέσπιση καινοτόμων και 
προσανατολισμένων στο μέλλον κανόνων περί 
προστασίας δεδομένων. Παρείχαμε στους νομοθέτες 
της ΕΕ αναλυτικές συστάσεις επί της προταθείσας 
μεταρρύθμισης του καθεστώτος προστασίας 
δεδομένων, τις οποίες θέσαμε επίσης στη διάθεση του 
ευρέος κοινού μέσω μια φιλικής προς τον χρήστη 
εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπει στους 
χρήστες να συγκρίνουν τα κείμενα των προτάσεων της 
Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με 
τις συστάσεις του ΕΕΠΔ. Το έργο αυτό, για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του οποίου καταβλήθηκαν τεράστιες 
προσπάθειες, ενίσχυσε τη διαφάνεια της νομοθετικής 
διαδικασίας τόσο έναντι του κοινού όσο και έναντι των 
ίδιων των νομοθετών, καθόσον διασφάλισε τη 
δυνατότητα λογοδοσίας των τριών νομοθετικών 

οργάνων και των οικείων αρχών προστασίας 
δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας. Τον Δεκέμβριο 
του 2015 επιτεύχθηκε η τελική συμφωνία επί του 
γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων. 
Ή εξαιρετικά σημαντική αυτή μεταρρύθμιση αποτελεί 
ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ τα 
τελευταία χρόνια.

Κατά δεύτερο λόγο, ο ΕΕΠΔ εξήρε τον ρόλο των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τη θέσπιση 
προτύπων και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης με 
τρόπο που να την καθιστά παράδειγμα προς μίμηση. 
Κατά τη διάρκεια του 2015, ο ΕΕΠΔ συνεργάστηκε 
στενά με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων 
(ΥΠΔ) για την εκτέλεση διεξοδικών επιθεωρήσεων και 
παρέσχε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ υποστήριξη και 
συμβουλές, ιδίως υπό τη μορφή των κατευθυντηρίων 
γραμμών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και για τις 
κινητές συσκευές. Ως αρχή προστασίας δεδομένων 
των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, 
ο ΕΕΠΔ θα εξακολουθήσει να παρέχει υποστήριξη στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας των οργάνων και των 
οργανισμών της ΕΕ για τις αλλαγές που αναμένεται να 
επέλθουν κατά τη διάρκεια του 2016.

Στο διεθνές επίπεδο, το 2015 ο ΕΕΠΔ πρωταγωνίστησε 
τόσο στο πλαίσιο του διαλόγου εντός της ΕΕ όσο και 
στο πλαίσιο του παγκόσμιου διαλόγου σχετικά με την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας 
δεδομένων. Επί του παρόντος, 109 χώρες έχουν 
θεσπίσει νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, ενώ 
για πολλές χώρες η ΕΕ αποτελεί παράδειγμα προς 
μίμηση. Ως πρεσβευτής της ΕΕ στον τομέα της 
προστασίας δεδομένων, το 2015 ο ΕΕΠΔ αντάλλαξε 
επισκέψεις με διάφορες αρχές προστασίας δεδομένων 
από ολόκληρο τον κόσμο. Ο ΕΕΠΔ ενίσχυσε τη 
συνεισφορά του σε διεθνές επίπεδο μέσω της 
συνεχιζόμενης συμμετοχής του στα διεθνή φόρα και 
της συνεργασίας του με διεθνείς οργανισμούς, καθώς 
και μέσω νέων πρωτοβουλιών, όπως είναι 
η προετοιμασία για τη σύσταση συμβουλευτικής 
ομάδας δεοντολογίας.

Καθώς η τεχνολογία εξακολουθεί να αναπτύσσεται και 
να αλλάζει τον τρόπο ζωής μας, η μετάβαση της 
προστασίας δεδομένων στην ψηφιακή εποχή είναι 
ζωτικής σημασίας. Πρέπει να προωθήσουμε 
τεχνολογικές λύσεις οι οποίες ταυτόχρονα θα 
υποστηρίζουν την καινοτομία και θα ενισχύουν την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Strategy/15-07-30_Strategy_2015_2019_Update_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Strategy/15-07-30_Strategy_2015_2019_Update_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/74#data_protection_officer
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/15-12-16_eCommunications_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/15-12-17_Mobile_devices_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-09-11_Data_Ethics_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-09-11_Data_Ethics_EN.pdf
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ιδίως μέσω της βελτίωσης της διαφάνειας, του ελέγχου 
από τους χρήστες και της λογοδοσίας κατά την 
επεξεργασία των μαζικών δεδομένων. Το έργο του 
ΕΕΠΔ το 2015 τον έθεσε στο επίκεντρο αυτών των 
συζητήσεων. Οι γνωμοδοτήσεις του ΕΕΠΔ για τα 
μαζικά δεδομένα, την «κινητή» υγεία (mHealth) και την 
παρεμβατική επιτήρηση προτείνουν στο σύνολό τους 
τη λήψη ειδικών μέτρων για τη μεγιστοποίηση των 
πλεονεκτημάτων της νέας τεχνολογίας, χωρίς να 
θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα περί προστασίας 
των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Ή εντολή και η Στρατηγική του ΕΕΠΔ σχεδιάστηκαν με 
γνώμονα την αντιμετώπιση της τρέχουσας συγκυρίας, 
η οποία χαρακτηρίζεται από πρωτόγνωρες και 
ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας αλλαγές για το 
καθεστώς προστασίας των δεδομένων και της 
ιδιωτικής ζωής, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως, 
καθώς και την επιθυμία του ΕΕΠΔ να διασφαλίσει ότι 
η ΕΕ θα εξακολουθήσει να πρωτοστατεί στον σχετικό 
διάλογο. Το 2016 θα συνεχιστεί η περαιτέρω 
υλοποίηση της Στρατηγικής του ΕΕΠΔ, η οποία δίνει το 
«Παράδειγμα προς μίμηση», καθώς ο ΕΕΠΔ 
προσβλέπει στην αξιοποίηση των επιτευγμάτων του 
2015 και στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την 
αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων για την 
προστασία δεδομένων.

Μεταρρύθμιση του καθεστώτος 
προστασίας δεδομένων

@EU_EDPS

Our experience as a supervisor gives 
us knowledge and credibility to 
advise on the reform of #EUdataP 
@Buttarelli_G #EDPS

Μετά από τέσσερα σχεδόν χρόνια έντονων 
διαπραγματεύσεων και δημόσιου διαλόγου, τον 
Δεκέμβριο του 2015 επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία 
σχετικά με τον γενικό κανονισμό για την προστασία 
των δεδομένων. Ο ΕΕΠΔ διαδραμάτισε ενεργό 
συμβουλευτικό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, περιλαμβανομένης της συνάντησης με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών τον Μάιο.

Το τελικό μήνυμα του ΕΕΠΔ προς τους νομοθέτες 
δόθηκε τον Ιούλιο, όταν τους διαβίβασε την πρώτη 
δέσμη ολοκληρωμένων, άρθρο προς άρθρο, 
συστάσεων για την ενίσχυση των εγγυήσεων, την 
πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διασφάλιση της 
προσφορότητας της μεταρρύθμισης κατά τη διάρκεια 
των επόμενης γενιάς τεχνολογικών αλλαγών. Ο ΕΕΠΔ 
εξέδωσε την εν λόγω γνωμοδότηση υπό μορφή 
εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας που μεταφορτώνεται 
χωρίς χρέωση, ούτως ώστε οι χρήστες να μπορούν να 
συγκρίνουν τα κείμενα προτάσεων της Επιτροπής, του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τις συστάσεις 
του ΕΕΠΔ στην ίδια οθόνη.

Τον Οκτώβριο ο ΕΕΠΔ πρόσθεσε στην εν λόγω 
εφαρμογή αναλυτικές συστάσεις σχετικά με την 
προτεινόμενη οδηγία για την αστυνομία και τη 
δικαιοσύνη, με τις οποίες καλούσε τους νομοθέτες να 
θεσπίσουν συνεκτικά πρότυπα για όλους τους 
υπεύθυνους επεξεργασίας,  προβλέπον τας 
περιορισμένες αποκλίσεις αποκλειστικά για την 
αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων στο πλαίσιο 
της επεξεργασίας δεδομένων για λόγους επιβολής του 
νόμου.

Το 2016 το ενδιαφέρον του ΕΕΠΔ θα επικεντρωθεί 
στην παροχή συμβουλών προς τους νομοθέτες για την 
ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης, μέσω της 
αποτελεσματικής εφαρμογής αυτών των αρχών στα 
θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ —η 
οποία θα επιτευχθεί με την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001—, και για την 
εμπιστευτικότητα όλων των επικοινωνιών, μέσω της 
τροποποίησης της οδηγίας για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

«Παράδειγμα προς μίμηση»

Τον Σεπτέμβριο ο ΕΕΠΔ απηύθυνε έκκληση για μια 
νέα ψηφιακή ηθική, η οποία θα θέτει την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια στο επίκεντρο της τεχνολογικής 
ανάπτυξης η οποία βασίζεται στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. Ή εν λόγω γνωμοδότηση 
αποτέλεσε τη βάση για τη συζήτηση μεταξύ του ΕΕΠΔ 
και των επιχειρήσεων, των ρυθμιστικών αρχών και της 
πανεπιστημιακής κοινότητας των Ήνωμένων Πολιτειών 
(στο San Francisco και στη Silicon Valley) εντός του 
ίδιου μήνα, καθώς και της συζήτησης που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς 
συνεδρίου που διοργανώθηκε στο Άμστερνταμ τον 
Οκτώβριο. Ανακοινώθηκε επίσης η πρόθεση του ΕΕΠΔ 
να συστήσει μια συμβουλευτική ομάδα δεοντολογίας 
της οποίας τα μέλη επρόκειτο να διορισθούν τον 
Ιανουάριο του 2016 και η οποία θα είχε ως αντικείμενο 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-11-19_Big_Data_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-05-21_Mhealth_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-12-15_Intrusive_surveillance_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/GDPR_civil_soc
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/GDPR_civil_soc
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Reform_package
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-10-28_Directive_Recommendations_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-09-11_Data_Ethics_EN.pdf
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την εξέταση των μακροπρόθεσμων «παρενεργειών» 
των μαζικών δεδομένων, του Διαδικτύου των 
Πραγμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης.

@EU_EDPS

DPO meeting today @Buttarelli_G 
@W_Wiewiorowski supporting EU 
bodies towards better accountability 
when  p roc ess ing  persona l 
information

Επιπλέον, το 2015 ο ΕΕΠΔ δρομολόγησε ένα έργο για 
την ανάπτυξη πλαισίου ενίσχυσης της λογοδοσίας 
κατά την επεξεργασία των δεδομένων. Το πλαίσιο αυτό 
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τον ίδιο τον ΕΕΠΔ, 
υπό την ιδιότητά του ως θεσμικού οργάνου, ως 
δ ι α χε ι ρ ι σ τ ή  α ν θρ ώπ ι νο υ  δ υ ναμ ι κο ύ  κα ι 
χρηματοοικονομικών πόρων και ως υπεύθυνου 
επεξεργασίας· χρησιμοποιήθηκε δε για την ανάπτυξη 
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, την 
κατάρτιση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την 
καταγγελία παρατυπιών σε επίπεδο θεσμικού οργάνου 
και την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας.

Κατά τη διάρκεια του 2015, ο ΕΕΠΔ διοργάνωσε 
επίσης δύο συναντήσεις με υπεύθυνους προστασίας 
δεδομένων (ΥΠΔ) στις οποίες συζητήθηκαν θέματα 
όπως η λογοδοσία, η ασφάλεια ΤΠ και οι εκτιμήσεις 
αντίκτυπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων. 
Ο ΕΕΠΔ ζήτησε ακόμη από τους ΥΠΔ να 
συμμετάσχουν στην προετοιμασία της συνεισφοράς 
του στην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  
45/2001. Κατά τη διάρκεια του έτους ο ΕΕΠΔ εξέδωσε 
70 γνωμοδοτήσεις επί κοινοποιήσεων επεξεργασίας 
δεδομένων, πολλές από τις οποίες αφορούσαν 
προσλήψεις και αξιολόγηση προσωπικού, ενώ 
επιλήφθηκε 143 καταγγελιών. Αυτό αντιπροσωπεύει 
αύξηση 30 % σε σχέση με το 2014. Ο ΕΕΠΔ 
επισκέφθηκε πέντε οργανισμούς της ΕΕ και 
διενήργησε την πραγματοποιούμενη κάθε δύο χρόνια 
έρευνα συμμόρφωσης, τα αποτελέσματα της οποίας 
θα δημοσιευθούν τον Ιανουάριο του 2016.

Έπιτόπια προστασία των δεδομένων

Το 2015 ο ΕΕΠΔ ανέλαβε τη διενέργεια πέντε 
σημαντ ικών επιθεωρήσεων. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβανόταν η επιθεώρηση των δραστηριοτήτων 
πρόσληψης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινων 
Πόρων («DG HR») της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς 
και η επιθεώρηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σχετικά με την επεξεργασία 
ευαίσθητων δεδομένων στο πλαίσιο ερευνών για την 
καταπολέμηση της απάτης και διαδικασιών πρόληψης 
της παρενόχλησης.  Εξέδωσε επίσης δύο 
γνωμοδοτήσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(ΕΤΕ) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στο 
πλαίσιο ελέγχων δέουσας επιμέλειας για την πάταξη 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας.

Μέσω της διενέργειας επιθεωρήσεων και της 
ανταπόκρισης σε διαβουλεύσεις και κοινοποιήσεις, 
ο ΕΕΠΔ διασφαλίζει επίσης ότι τα συστήματα ΤΠ 
μεγάλης κλίμακας της ΕΕ —το Eurodac (για την 
επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου), το σύστημα 
πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS), το σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το σύστημα τελωνειακών 
πληροφοριών (CIS) και το σύστημα πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά (IMI)— συμμορφώνονται 
προς τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων. Το 
2015 ο ΕΕΠΔ επιθεώρησε τα συστήματα SIS και VIS. 
Εξέδωσε επίσης γνωμοδότηση σχετικά με τα σχέδια 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική 
Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον 
Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(eu-LISA) να εξετάσει τη χρήση συσκευών 
πολυφασματικής απεικόνισης για τη σάρωση των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ασύλου και για την αποθήκευση των 
δεδομένων αυτών σε βάση δεδομένων που διατηρεί 
ο Οργανισμός. Το 2016 ο ΕΕΠΔ θα καλέσει τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ να ενοποιήσουν 
τις υπάρχουσες πλατφόρμες στον τομέα της επιβολής 
του νόμου με στόχο την ενίσχυση της συνοχής και της 
αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων εποπτείας.

Το 2015 ο ΕΕΠΔ επιλήφθηκε πέντε αιτημάτων βάσει 
του κανονισμού του 2001 για την πρόσβαση του κοινού 
στα έγγραφα. Δύο σημαντικές αποφάσεις του 
Δικαστηρίου της ΕΕ που εκδόθηκαν το 2015 
συνέβαλαν επίσης στην αποσαφήνιση της σχέσης 
μεταξύ διαφάνειας και προστασίας δεδομένων. Στην 
α πό φ αση Dennekamp κα τά  Ευρωπα ϊκού 
Κοινοβουλίου, το Δικαστήριο έκρινε ότι η αποκάλυψη 
συγκρούσεων συμφερόντων αποτελεί επαρκή 
δικαιολογητική βάση για τη χορήγηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες σχετικά με την υπαγωγή ευρωβουλευτών 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/74#data_protection_officer
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/74#data_protection_officer
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165829&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=621876
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165829&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=621876
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σε συνταξιοδοτικό σύστημα που έχει πλέον 
καταργηθεί. Στην απόφαση ClientEarth και Pesticide 
Action Network Europe (PAN Europe) κατά 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(EFSA), το Δικαστήριο έκρινε ότι η ταυτότητα των 
εμπλεκομένων στο σχέδιο κατευθυντήριας οδηγίας του 
EFSA εξωτερικών εμπειρογνωμόνων αποτελεί 
αναγκαίο στοιχείο για την κατάδειξη της αμεροληψίας 
και τη διασφάλιση της λογοδοσίας της Αρχής. Ο ΕΕΠΔ 
παρενέβη σε αμφότερες τις υποθέσεις.

Στην απόφασή του της 3ης Δεκεμβρίου, το Δικαστήριο 
συντάχθηκε με τη νομική αιτιολόγηση του ΕΕΠΔ ως 
προς το ζήτημα των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχονται στον εκάστοτε αιτούντα οσάκις ζητείται 
η συγκατάθεσή του για τη δημοσίευση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα υγείας.

Συνεργασία με αρχές προστασίας 
δεδομένων στην ΈΈ

Ο ΕΕΠΔ συνέχισε να συμμετέχει ως ενεργό μέλος στις 
εργασίες της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 
εστιάζοντας τις προσπάθειές του στη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται 
η γνωμοδότησή του σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο 
για τον προταθέντα από την Επιτροπή κώδικα 
δεοντολογίας περί προστασίας δεδομένων για τους 
παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, καθώς 
και η συνεργασία με την επιτροπή του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο. Στην ετήσια εαρινή σύνοδο ο ΕΕΠΔ 
παρακ ίνησε τ ις συνεργαζόμενες αρχές να 
παρουσιάσουν από κοινού αξιόπιστες λύσεις για την 
αν τ ιμε τώπιση των παγκόσμιων ψηφιακών 
προκλήσεων.

Σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας του άρθρου 29, 
ο ΕΕΠΔ ξεκίνησε, για δημοσιονομικούς λόγους, τη 
διενέργεια προκαταρκτικής ανάλυσης όσον αφορά τις 
ρυθμίσεις περί υλικοτεχνικής υποδομής για τη 
δημιουργία της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), η οποία 
θα αρχίσει να λειτουργεί μόλις ολοκληρωθεί η νέα 
μεταρρύθμιση του καθεστώτος προστασίας 
δεδομένων. Σε στενή συνεργασία με την ομάδα 
εργασίας του άρθρου 29, συγκροτήθηκε εσωτερική 
ομάδα εργασίας η οποία θα διευκολύνει τη μετάβαση, 
ώστε η γραμματεία και το Συμβούλιο να καταστούν 
πλήρως επιχειρησιακά από την πρώτη ημέρα 
λειτουργίας τους. Ο ΕΕΠΔ συνεισφέρει επίσης σε μια 
άλλη προπαρασκευαστική ομάδα εργασίας, η οποία 
συγκροτήθηκε από εθνικές αρχές προστασίας 
δεδομένων κατά την τελευταία συνεδρίαση της 

ολομέλειας της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 το 
2015.

Ομοίως, ο ΕΕΠΔ προετοιμάστηκε για τη διεύρυνση του 
ρόλου που διαδραματίζε ι στο πλαίσιο της 
συντονισμένης εποπτείας, η οποία αναμένεται να 
καλύπτει την Ευρωπόλ, τα «ευφυή σύνορα», την 
Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ανεξαρτήτως των εποπτικών του αρμοδιοτήτων, 
ο ΕΕΠΔ εξακολούθησε να παρέχει υπηρεσίες 
γραμματε ιακής υποσ τήρ ιξης σ τ ις  ομάδες 
συντονισμένης εποπτείας για το CIS, το EURODAC, το 
VIS, το SIS II και το IMI. Στόχος του ΕΕΠΔ είναι η εντός 
του 2016 δημιουργία ενός νέου δικτυακού τόπου 
ο οποίος θα αποτελεί πόρο αυτών των ομάδων.

Προσδιορισμός λύσεων πολιτικής

@EU_EDPS

#EDPS supports EU legislator on 
#secur i t y  but  recommends 
re-thinking on #EUPNR

Ή έντονη συζήτηση για τα μαζικά δεδομένα 
συνεχίστηκε μετά τη δημοσίευση της γνωμοδότησης 
του ΕΕΠΔ επί του θέματος. Εκτός από τις πολυάριθμες 
ομιλίες του, τον Σεπτέμβριο του 2015 ο ΕΕΠΔ 
φιλοξένησε την εκδήλωση «Competition Rebooted» σε 
συνεργασία με την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, ένα 
εργαστήριο για την εμβάθυνση των γνώσεων των 
συμμετεχόντων στον εν λόγω τομέα. Ο ΕΕΠΔ 
ανακοίνωσε ότι μια δεύτερη γνωμοδότησή του για 
θέματα ανταγωνισμού επρόκειτο να δημοσιευθεί το 
2016. Ανακοίνωσε επίσης ότι το επόμενο έτος σκόπευε 
να ενθαρρύνει τη διεξαγωγή ενός πανευρωπαϊκού 
διαλόγου μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας, της 
κοινότητας ΤΠ και των οργανώσεων για την προστασία 
των καταναλωτών σχετικά με τα μαζικά δεδομένα, το 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Περαιτέρω, ο ΕΕΠΔ παρέσχε συμβουλές στα θεσμικά 
όργανα σχετικά με την νέα νομοθεσία, π.χ. την 
προταθείσα οδηγία της ΕΕ σχετικά με τους φακέλους 
στοιχείων επιβατών (PNR). Ή εν λόγω οδηγία ενδέχεται 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165906&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=618745
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165906&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=618745
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165906&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=618745
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165906&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=618745
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Cooperation/SupervisionCoordination/CCIS
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Cooperation/SupervisionCoordination/CEurodac
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Cooperation/SupervisionCoordination/CVIS
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Cooperation/SupervisionCoordination/CSIS
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Cooperation/SupervisionCoordination/CIMIS
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-11-19_Big_Data_EN.pdf
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να επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όλων των επιβατών των αεροπορικών 
εταιρειών στην ΕΕ. Τον Σεπτέμβριο του 2015 ο ΕΕΠΔ 
εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά με την PNR, στην 
οποία τόνιζε την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων που 
να δικαιολογούν ένα τόσο σαρωτικό μέτρο.

Ο ΕΕΠΔ παρακολούθησε στενά τις εξελίξεις σχετικά με 
τη Διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και 
επενδύσεων (TTIP). Ο ΕΕΠΔ, Giovanni Buttarelli, σε 
ομιλία του που εκφώνησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κάλεσε την ΕΕ να διασφαλίσει ότι 
η TTIP, καθώς και κάθε νέα συμφωνία, θα σέβεται 
πλήρως τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων.

Ή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ ενόψει 
των πρωτοφανών μεταναστευτικών ροών αποτέλεσε 
ίσως μια από τις σημαντικότερες πολιτικές ανησυχίες 
στην ΕΕ το 2015. Ή διαχείριση των συνόρων 
συνεπάγεται την επεξεργασία των προσωπικών 
πληροφοριών εκατομμυρίων ατόμων.

Κατά τη διάρκεια του 2015 ο ΕΕΠΔ παρέσχε 
συμβουλές στον Frontex, τον οργανισμό που είναι 
αρμόδιος για τη διαχείριση των συνόρων της ΕΕ, 
σχετικά με το έργο PeDRA, το οποίο θα επιτρέπει στον 
οργανισμό να ενεργεί ως κέντρο ανταλλαγής 
πληροφοριών που συλλέγονται από τα κράτη μέλη για 
άτομα τα οποία κρίνονται ύποπτα για λαθρεμπόριο 
ή εμπορία ανθρώπων. Ο ΕΕΠΔ συμμετείχε σε διάφορα 
στάδια της ανάπτυξης του εν λόγω έργου και εξέδωσε 
γνωμοδότηση προκαταρκτικού ελέγχου τον Ιούλιο, με 
στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των δεδομένων και την αποτροπή των διακρίσεων 
βάσει χαρακτηριστικών.

Ο ΕΕΠΔ συνεργάστηκε επίσης με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) στο θέμα της 
ανωνυμοποίησης των κλινικών εκθέσεων που 
πρόκειται να δημοσιευθούν. Στην πρώτη γνωμοδότηση 
για θέματα πολιτικής στο πλαίσιο της νέας εντολής 
ο ΕΕΠΔ αναφέρθηκε στις ευκαιρίες και τους κινδύνους 
που ενέχουν οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες «κινητής» 
υγείας. Επίσης, διατύπωσε συστάσεις για την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της ενίσχυσης της 
διαφάνειας και του ελέγχου από τους χρήστες, καθώς 
και της εφαρμογής εγγυήσεων περί προστασίας των 
δεδομένων.

Τον Ιούλιο ο ΕΕΠΔ εξέδωσε γνωμοδότηση επί της 
συμφωνίας ΕΕ-Ελβετίας για την αυτόματη ανταλλαγή 
φορολογικών πληροφοριών, με στόχο τον καθορισμό 
των αρχών που θα διέπουν τη σύναψη διεθνών 
συμφώνων στο πλαίσιο της εκστρατείας του ΟΟΣΑ 
κατά του τραπεζικού απορρήτου για φορολογικά 
θέματα. Ο ΕΕΠΔ παρέσχε επίσης συμβουλές στην 

Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) σχετικά με τη μεταρρύθμιση των αγορών 
κινητών αξιών, την πρόληψη της κατάχρησης αγοράς 
και τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών πληροφοριών.

Το 2016 ο ΕΕΠΔ θα συνεχίσει να αναπτύσσει την 
ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη που θα επιτρέπει στους 
οργανισμούς της ΕΕ να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις επί θεμάτων προστασίας δεδομένων, 
ανάλογα με τις ανάγκες.

Τεχνολογία

@EU_EDPS

Need to find new ways for applying 
data protection principles to the latest 
technologies  #bigdata  # IoT 
#cloudcomputing #eudatap

Ο εντεινόμενος προβληματισμός όλων των 
οργανισμών για την ασφάλεια των δεδομένων 
αποτέλεσε το έναυσμα ώστε ο ΕΕΠΔ να εκδώσει το 
2015 κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των κινητών συσκευών 
στον χώρο εργασίας. Ο ΕΕΠΔ συνεργάστηκε επίσης 
με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους οικείους 
υπεύθυνους προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής αποτελεσματικών μέτρων 
προστασίας, π.χ. της κρυπτογράφησης, ενώ 
συμμετείχε και σε ένα διοργανικό έργο για την 
κρυπτογράφηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Το 2016 αναμένεται να ολοκληρωθούν 
οι κατευθυντήριες γραμμές για τις υπηρεσίες 
διαδικτύου, τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας και το 
υπολογιστικό νέφος, οι οποίες θα συμπληρωθούν με 
καθοδήγηση σε συγκεκριμένους τομείς, π.χ. όσον 
αφορά τη λογοδοσία στο πλαίσιο της διαχείρισης ΤΠ 
και της διαχείρισης κινδύνων.

Μέσω των ενημερωτικών δελτ ίων και των 
γνωμοδοτήσεών του σχετικά με τα μαζικά δεδομένα 
και την «κινητή» υγεία, ο ΕΕΠΔ συνέχισε να 
παρακολουθεί και να επισημαίνει τις επιπτώσεις που 
συνεπάγονται οι νέες τεχνολογίες στην προστασία 
δεδομένων. Εν τω μεταξύ, το δίκτυο εφαρμογών 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο («IPEN») 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-09-24_PNR_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2015/15-07-03_Risk_Analysis_Frontex_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-05-21_Mhealth_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-07-08_EU_Switzerland_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/15-12-16_eCommunications_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/15-12-17_Mobile_devices_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/74#data_protection_officer
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/IPEN
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/IPEN
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συνέχισε να αναπτύσσεται, επικεντρώνοντας το έργο 
του σε πρωτοβουλίες τυποποίησης στους τομείς της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της ηλεκτρονικής 
ανίχνευσης και των μηχανισμών προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής.

Καθώς το υπολογιστικό νέφος θα αποτελέσει σύντομα 
τον κανόνα στον τομέα των υπολογιστικών 
συστημάτων, το 2015 ο ΕΕΠΔ διεύρυνε τη συνεργασία 
του με τους νομοθέτες, τη βιομηχανία και τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, εστιάζοντας 
στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της εν λόγω 
τεχνολογίας με την ταυτόχρονη διατήρηση του ελέγχου 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ΕΕΠΔ 
καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ 
να θεσπίσουν κοινή στρατηγική ΤΠ και υποστήριξε την 
πρώτη διοργανική πρόσκληση υποβολής προσφορών 
για την παροχή υπηρεσιών με βάση το υπολογιστικό 
νέφος —της Cloud I.

Ή υπόθεση Hacking Team αποκάλυψε τις δυνατότητες 
του λογισμικού να διεισδύει στα συστήματα ΤΠ με 
σκοπό τη συγκεκαλυμμένη παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων τους. Τον Δεκέμβριο ο ΕΕΠΔ εξέδωσε 
γνωμοδότηση για το συγκεκριμένο θέμα, με την οποία 
ζήτησε την ενίσχυση της εποπτείας και της ρύθμισης 
της αγοράς για κατασκοπευτικό υλικό, ιδίως δε εν όψει 
της ανάπτυξης του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Ο ΕΕΠΔ θα συνεχίσει να αναπτύσσει την 
εμπειρογνωμοσύνη του στον τομέα της ασφάλειας ΤΠ 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016 και, μέσω 
δραστηριοτήτων επιθεώρησης και ελέγχου, θα 
διασφαλίσει την εφαρμογή των συναφών κανόνων. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η σύναψη εταιρικών 
σχέσεων με όλα τα μέλη της κοινότητας ασφάλειας ΤΠ, 
με έμφαση στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 
της ΕΕ.

Διεθνής συνεργασία

Το 2015 ο ΕΕΠΔ συνέχισε να προωθεί διεθνή πρότυπα 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη 
συνεργασία στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου 
μεταξύ των αρχών προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ).

Ή προδικαστική απόφαση που έλαβε το Δικαστήριο 
της ΕΕ τον Οκτώβριο κήρυξε την απόφαση της ΕΕ και 
των Ήνωμένων Πολιτειών περί ασφαλούς λιμένα 
άκυρη. Σε συνεργασία με τους εταίρους του στην 
ομάδα εργασίας του άρθρου 29, ο ΕΕΠΔ κάλεσε την 
ΕΕ και τις ΉΠΑ να θεσπίσουν μια πιο βιώσιμη νομική 
πράξη η οποία θα σέβεται την ανεξαρτησία των ΑΠΔ. 
Ο ΕΕΠΔ συνεργάστηκε επίσης με τους υπεύθυνους 
προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) για την κατάρτιση ενός 

χάρτη των διαβιβάσεων που πραγματοποιούνται στα 
θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ στο 
πλαίσιο του συστήματος ασφαλούς λιμένα.

Καθώς το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει λάβει 
πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος 
προστασίας δεδομένων, ο ΕΕΠΔ συνέχισε να 
συνεισφέρει και το 2015 στο έργο των αρμόδιων 
επιτροπών για τον εκσυγχρονισμό της σύμβασης 108. 
Ο ΕΕΠΔ έχει επίσης μετάσχει στο έργο της ομάδας 
εργασίας του ΟΟΣΑ για την ασφάλεια και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στην ψηφιακή οικονομία 
υποβάλλοντας προτάσεις για μια προσέγγιση της 
προστασίας δεδομένων με βάση τον κίνδυνο, οι οποίες 
θα συζητηθούν στη σύνοδο των υπουργών για την 
ψηφιακή οικονομία που θα πραγματοποιηθεί στο 
Cancun τον Ιούνιο του 2016.

Ο ΕΕΠΔ συνέχισε τη συνεργασία με την οικονομική 
συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC), το παγκόσμιο 
δίκτυο επιβολής προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
(GPEN), τη γαλλόφωνη ένωση αρχών προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (AFAPDP), το 
ιβηροαμερικανικό δίκτυο προστασίας δεδομένων, την 
ομάδα του Βερολίνου και τη διεθνή διάσκεψη 
επιτρόπων για την προστασία δεδομένων και την 
ιδιωτική ζωή, προσβλέπει δε στη σύναψη νέων 
εταιρικών σχέσεων το 2016.

Έπικοινωνώντας το μήνυμά μας

Τον Μάιο άρχισε να χρησιμοποιείται το νέο λογότυπο 
του ΕΕΠΔ. Στα τέλη του έτους ολοκληρώθηκε το 
πρώτο στάδιο των επικαιροποιήσεων του δικτυακού 
τόπου του ΕΕΠΔ. Τα έργα αυτά σηματοδοτούν μια νέα 
εποχή για τον ΕΕΠΔ και για την προστασία δεδομένων.

@EU_EDPS

EDPS’ new logo - new era in the 
history of our organisation

Ή συμμετοχή στις πλατφόρμες που διατηρεί ο ΕΕΠΔ 
στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε 
πρωτοφανή αύξηση, ιδίως στο Twitter όπου αυξήθηκε 
σημαντικά τόσο ο αριθμός των ακολούθων όσο και 
ο αριθμός των αναρτήσεων. Ανάλογη τάση 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-12-15_Intrusive_surveillance_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/74#data_protection_authority
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd6aaad024c8a74525ba77e2587d9df229.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbN90?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=614623
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/74#data_protection_officer
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/74#data_protection_officer
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παρατηρήθηκε και στο Linkedln και στο YouTube, όπου 
ο ΕΕΠΔ ενίσχυσε τις προσπάθειες επικοινωνίας.

Εκτός από την έκδοση τριών ενημερωτικών δελτίων, 
ο ΕΕΠΔ εξέδωσε 13 δελτία Τύπου και απάντησε σε 31 
γραπτά ερωτήματα των μέσων ενημέρωσης. Επίσης, 
ο ΕΕΠΔ και ο αναπληρωτής επόπτης παραχώρησαν 
39 ζωντανές συνεντεύξεις σε ευρωπαίους και ξένους 
δημοσιογράφους. Ή σημαντική ενίσχυση της 
προβολής των δραστηριοτήτων του ΕΕΠΔ 
αποδεικνύεται από την αναφορά του το 2015 σε 
περισσότερα από 400 άρθρα, σε ραδιοφωνικές 
εκπομπές, σε βίντεο και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Το 2015 επεκτάθηκαν επίσης οι δραστηριότητες 
απήχησης του ΕΕΠΔ. Ο αριθμός των ατόμων που 
επισκέφθηκαν το περίπτερο του ΕΕΠΔ κατά τη 
διάρκεια της ετήσιας ανοιχτής ημερίδας ΕΕ, η οποία 
διοργανώθηκε στις 9 Μαΐου, ξεπέρασε κάθε 
προηγούμενο. Επιπλέον, ο ΕΕΠΔ διοργάνωσε επτά 
επισκέψεις μελέτης για ομάδες από ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια και οργανώσεις νέων. Εκτός από τις 
ανοιχτές συναντήσεις με την κοινωνία των πολιτών για 
τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος προστασίας 
δεδομένων, τόσο ο ΕΕΠΔ και ο αναπληρωτής επόπτης 
όσο και το προσωπικό του Γραφείου αναλαμβάνουν 
ολοένα πιο ενεργό δράση ως πρεσβευτές της 
ευρωπαϊκής προσέγγισης απέναντι στην ιδιωτική ζωή, 
όπως αποδεικνύεται από τη χορηγία που πρόσφερε 
ο ΕΕΠΔ στο ετήσιο συνέδριο Computers, Privacy & 
Data Protection.

Διοίκηση του Γραφείου

Αντιμέτωπος με τις προκλήσεις που απορρέουν από 
τη νέα του εντολή και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες 
στον τομέα της προστασίας δεδομένων, ο ΕΕΠΔ, από 
κοινού με μια μικρή ομάδα δυναμικών, ταλαντούχων 
και αφοσιωμένων στο καθήκον τους αξιωματούχων της 
ΕΕ, έθεσε ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους.

Το 2015 το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε για τέταρτη 
συνεχόμενη χρονιά την έκθεση ελέγχου των 
δραστηριοτήτων του ΕΕΠΔ χωρίς διαπιστώσεις 
δημοσιονομικών παραβάσεων. Επίσης, συνεχίστηκε 
η αύξηση του ποσοσ τού εκ τέλεσης του 
προϋπολογισμού. Ο ΕΕΠΔ θέσπισε νέες πολιτικές 
σχετικά με τη μάθηση και την επαγγελματική εξέλιξη, 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις ίσες 
ευκαιρίες και, με τη συνδρομή της EPSO, διοργάνωσε 
διαγωνισμό για την πρόσληψη εμπειρογνώμονα στον 
τομέα της προστασίας δεδομένων. Το αποτέλεσμα 
ήταν η κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων με 
21 εξαιρετικούς υποψηφίους οι οποίοι θα καλύψουν τις 

μελλοντικές ανάγκες σε προσωπικό του ΕΕΠΔ και του 
υπό σύσταση ΕΣΠΔ.

Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για τον ΕΕΠΔ το 
2015 ήταν 8 760 417 ευρώ, γεγονός που συνιστά 
αύξηση 1,09 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 
του 2014. Ο ΕΕΠΔ βελτίωσε την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του, καθώς το ποσοστό εκτέλεσης 
ανήλθε το 2015 στο 94 % έναντι 85 % το 2011. 
Ταυτόχρονα, συμμορφώθηκε προς τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής για την πολιτική λιτότητας και 
δημοσιονομικής εξυγίανσης. Το 2015 ο ΕΕΠΔ 
πραγματοποίησε δύο συναντήσεις με την ομάδα 
αξιοποίησης δημοσιονομικών πόρων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή με στόχο των καθορισμό κοινών 
αναγκών ως βάση για στενότερη συνεργασία το 2016.

Βασικοί δείκτες επιδόσεων 2015-2019

Μετά την έγκριση της Στρατηγικής 2015-2019, τον 
Μάρτιο του 2015, κρίθηκε αναγκαία η επαναξιολόγηση 
των βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ) ώστε να 
ληφθούν υπόψη οι στόχοι και οι προτεραιότητες της 
νέας Στρατηγικής. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία 
μιας νέας δέσμης ΒΔΕ που θα συμβάλουν στην 
παρακολούθηση και προσαρμογή από τον ΕΕΠΔ, 
εφόσον χρειαστεί, του αντίκτυπου του έργου του και 
της αποτελεσματικότητας της χρήσης των πόρων του.

Στον πίνακα παρουσιάζεται η εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων του ΕΕΠΔ το 2015 σύμφωνα με τους 
στρατηγικούς στόχους και το σχέδιο δράσης που 
ορίζονται στη Στρατηγική 2015-2019.

Στον πίνακα ΒΔΕ περιλαμβάνεται σύντομη περιγραφή 
κάθε ΒΔΕ, τα αποτελέσματα την 31η Δεκεμβρίου 2015 
και ο καθορισμένος στόχος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δείκτες μετρώνται 
σε σχέση με τους αρχικούς στόχους. Για τρεις από τους 
δείκτες, τα αποτελέσματα του 2015 θα αποτελέσουν 
σημείο αναφοράς. Ο υπολογισμός δύο ΒΔΕ θα αρχίσει 
το 2016. Ή εφαρμογή της Στρατηγικής φαίνεται ότι 
αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και σε αυτό το 
στάδιο δεν απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες.

Ένας βασικός δείκτης επιδόσεων (ο ΒΔΕ 7) δεν πέτυχε 
τον αρχικό στόχο. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο σε 
αλλαγές του σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
οι οποίες προκάλεσαν την αναβολή των σχετικών 
πρωτοβουλιών ως το 2016. Επιπλέον, σε μία 
περίπτωση η Επιτροπή παρέλειψε να ζητήσει τη 
γνώμη του ΕΕΠΔ.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Strategy/15-07-30_Strategy_2015_2019_Update_EN.pdf
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΈΙΚΤΈΣ ΈΠΙΔΟΣΈΩΝ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΑ 
ΣΤΙΣ 31.12.2015 ΣΤΟΧΟΣ 2015

Στόχος 1 — Ή προστασία των δεδομένων ψηφιοποιείται

ΒΔΕ 1 

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

9 Το 2015 αποτελεί σημείο 
αναφοράς

ΒΔΕ 2
Αριθμός δραστηριοτήτων επικεντρωμένων σε 
διεπιστημονικές λύσεις πολιτικής (εσωτερικές και 
εξωτερικές)

9 8

Στόχος 2 — Δημιουργία παγκόσμιων συμπράξεων

ΒΔΕ 3 Αριθμός πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν σε 
σχέση με διεθνείς συμφωνίες 3 Το 2015 αποτελεί σημείο 

αναφοράς

ΒΔΕ 4

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

13 13

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

ΒΔΕ 5
Ανάλυση του αντίκτυπου της συμβολής του ΕΕΠΔ 
στον γενικό κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων. 

Ο υπολογισμός θα αρχίσει 
το 2016

ΒΔΕ 6

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

79,5 % 60 %

ΒΔΕ 7

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

83 % 90 %

Παράγοντες διευκόλυνσης — Επικοινωνία και διαχείριση πόρων

ΒΔΕ 8 Αριθμός επισκέψεων στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ 195 715 Το 2015 αποτελεί σημείο 
αναφοράς

(σύνθετος 
δείκτης)

Αριθμός ακολούθων στον λογαριασμό του ΕΕΠΔ 
στο Twitter 3631 Το 2015 αποτελεί σημείο 

αναφοράς

ΒΔΕ 9 Επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού Ο υπολογισμός θα αρχίσει 
το 2016
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Για το 2016 επελέγησαν οι ακόλουθοι βασικοί στόχοι, οι 
οποίοι εντάσσονται στη Στρατηγική 2015-2019. Τα 
αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός του 2017.

Μετάβαση της προστασίας δεδομένων 
στην ψηφιακή εποχή

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων 
θα επιβάλλει στους υπεύθυνους επεξεργασίας την 
υποχρέωση να εφαρμόζουν τις αρχές και τις εγγυήσεις 
της προστασίας δεδομένων κατά την ανάπτυξη και τη 
λειτουργία των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων. 
Ή νομική αυτή υποχρέωση αυξάνει τη σημασία της 
προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και 
εξ ορισμού. Ή παροχή καθοδήγησης σχετικά με την 
τεχνική εφαρμογή της προστασίας δεδομένων θα 
αποτελεί ένα ολοένα και πιο σημαντικό καθήκον για όλες 
τις εποπτικές αρχές, περιλαμβανομένου του ΕΕΠΔ.

Ένίσχυση της διαφάνειας, του ελέγχου 
του χρήστη και της λογοδοσίας κατά 
την επεξεργασία μαζικών δεδομένων

Ή ΕΕ είναι αναγκαίο να αναπτύξει ένα μοντέλο για τις 
πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών στο πλαίσιο της 
παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Με τη χρήση 
σαφούς και απλής διατύπωσης, οι πολιτικές αυτές θα 
μπορούσαν να επεξηγούν τον τρόπο με τον οποίο 
η επεξεργασία δεδομένων από τις επιχειρήσεις ενδέχεται 
να θίγει τα ατομικά δικαιώματα στην προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων. Οι πολίτες πρέπει 
επίσης να ενημερώνονται σχετικά με τον κίνδυνο της εκ 
νέου ταυτοποίησής τους βάσει ανώνυμων, ψευδώνυμων 
ή συγκεντρωτικών δεδομένων. Για τον λόγο αυτόν, 
ο ΕΕΠΔ θα ασχοληθεί ειδικότερα με τις τράπεζες 
δεδομένων και με την αποθήκευση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Ένσωμάτωση της προστασίας δεδομένων 
στις διεθνείς πολιτικές

Μέρος της αποστολής του ΕΕΠΔ αποτελεί η παροχή 
συμβουλών στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της 
ΕΕ σχετικά με τις πτυχές της παγκοσμιοποίησης που 
επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την ιδιωτική ζωή και 
την προστασία των δεδομένων. Σε συνεργασία με τις 
αρχές προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ), ο ΕΕΠΔ θα παρέχει 
συμβουλές για τη συστηματική και συνεκτική εφαρμογή 

των αρχών περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ στο 
πλαίσιο της διαπραγμάτευσης εμπορικών συμφωνιών 
ή διεθνών συμφωνιών για την επιβολή του νόμου από 
τους εκπροσώπους της ΕΕ, ώστε να προβάλλουν τις 
θετικές συνέπειες που συνεπάγονται οι αρχές περί 
προστασίας δεδομένων της ΕΕ για τη διευκόλυνση του 
παγκόσμιου εμπορίου και της συνεργασίας για την 
επιβολή του νόμου. Ως εκ τούτου, ο ΕΕΠΔ σχεδιάζει να 
παρακολουθεί στενά συμφωνίες όπως η Διατλαντική 
εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) και 
η Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των 
υπηρεσιών (TISA). Ο ΕΕΠΔ σκοπεύει επίσης να εκδώσει 
γνωμοδότηση ιδία πρωτοβουλία σχετικά με τις διεθνείς 
διαβιβάσεις μετά από την ακύρωση των κανόνων της 
συμφωνίας ασφαλούς λιμένα από το Δικαστήριο, με στόχο 
τον συντονισμό του με τη γνωμοδότηση της ομάδας του 
άρθρου 29, της οποίας είναι μέλος. Περαιτέρω, προτίθεται 
να αξιολογήσει τη συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-ΉΠΑ όσον αφορά 
τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Ένιαία στάση της ΈΈ στο διεθνές πεδίο

Ο ΕΕΠΔ είναι αποφασισμένος να συμβάλει στην 
εδραίωση μιας παγκόσμιας συμμαχίας με τις αρχές 
προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Σε 
συνεργασία με την ομάδα εργασίας του άρθρου 29, θα 
επιδιώξει να προσδιορίσει τρόπους αντιμετώπισης, τόσο 
από τεχνική όσο και από κανονιστική άποψη, των κύριων 
προκλήσεων για την προστασία των δεδομένων, όπως 
τα μαζικά δεδομένα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και 
η μαζική παρακολούθηση.

Αναθεώρηση του κανονισμού (ΈΚ) 
αριθ. 45/2001

Μετά την οριστικοποίηση του γενικού κανονισμού για την 
προστασία των δεδομένων, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι κανόνες περί προστασίας των 
δεδομένων που εφαρμόζονται στα θεσμικά όργανα και 
τους οργανισμούς της ΕΕ συνάδουν με τους αντίστοιχους 
κανόνες που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. Ο ΕΕΠΔ 
σχεδιάζει να εκδώσει άτυπη συμβουλή και γνωμοδότηση 
για την αναθεώρηση του κανονισμού. Ο ΕΕΠΔ θα 
βοηθήσει επίσης τα θεσμικά όργανα και τους 
οργανισμούς της ΕΕ να προσαρμοστούν στους νέους 
κανόνες συνεχίζοντας να παρέχει κατάρτιση στους 
υπεύθυνους προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) και στους 
υπεύθυνους επεξεργασίας σχετικά με τις νέες απαιτήσεις.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Strategy/15-07-30_Strategy_2015_2019_Update_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/84#privacy_design
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/74#data_protection_authority
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/74#data_protection_officer
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Έργο στον τομέα της λογοδοσίας

Ο ΕΕΠΔ ενστερνίζεται και υποστηρίζει την έννοια της 
λογοδοσίας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της 
μεταρρύθμισης του καθεστώτος προστασίας των 
δεδομένων. Θα εξακολουθήσει να ζητεί από τις 
διοικητικές αρχές της ΕΕ να διασφαλίζουν με πιο ενεργό 
τρόπο τη συμμόρφωση και την ορθή τεκμηρίωση των 
μέτρων που λαμβάνουν, ώστε, αν κριθεί αναγκαίο, να 
αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους. Στο πλαίσιο της 
προσπάθειάς του να αποτελέσει παράδειγμα προς 
μίμηση, ο ΕΕΠΔ θα συνεργαστεί με τον αρμόδιο ΥΠΔ 
προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική 
εφαρμογή της αρχής της λογοδοσίας στο εσωτερικό του 
θεσμικού οργάνου. Οι ΥΠΔ και οι ΣΠΔ (συντονιστές της 
προστασίας δεδομένων/υπεύθυνοι επικοινωνίας) 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την επίτευξη του στόχου 
αυτού. Ως εκ τούτου, ο ΕΕΠΔ θα αναπτύξει πρόσθετα 
προγράμματα κατάρτισης και καθοδήγησής τους, θα 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη στενών επαφών με το δίκτυο 
και εντός του δικτύου των ΥΠΔ και θα τους ενημερώνει 
για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος εφαρμόζει την αρχή 
της λογοδοσίας.

Προετοιμασία για την Έυρωπόλ

Στις αρχές του 2017 θα αρχίσει να ισχύει το νέο πλαίσιο 
της προστασίας δεδομένων για την Ευρωπόλ. Για τον 
σκοπό αυτόν, ο ΕΕΠΔ θα χρειαστεί να αναπτύξει 
διάφορες εποπτικές δραστηριότητες, σε συνεργασία, σε 
κάποιο βαθμό, με τις εθνικές αρχές. Ο ΕΕΠΔ ήδη 
προετοιμάζεται για τον νέο του ρόλο στο οργανωτικό 
επίπεδο και στο επίπεδο των ανθρώπινων πόρων και θα 
συνεχίσει την προετοιμασία του καθ’ όλη τη διάρκεια του 
2016. Θα διοργανωθούν ειδικές δραστηριότητες 
κατάρτισης και προαγωγής της συνεργασίας με στόχο 
τον καθορισμό της βέλτιστης μεθόδου εκτέλεσης των 
δραστηριοτήτων εποπτείας και συντονισμού που 
απαιτούνται από τον κανονισμό.

Ο ΕΕΠΔ θα συνεχίσει επίσης να συμμετέχει ενεργά στα 
διεθνή και τα περιφερειακά δίκτυα προστασίας 
δεδομένων, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον 
ΟΟΣΑ, καθώς και στο ετήσιο συνέδριο Computers, 
Privacy & Data Protection. Θα διοργανωθούν ειδικά 
εργαστήρια σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, 
εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί ενδιαφερθούν για 
ανταλλαγές γνώσεων με τον ΕΕΠΔ και για την από 
κοινού ανάπτυξη καλής πρακτικής.

Προετοιμασία για το ΈΣΠΔ

Καθώς ο ΕΕΠΔ θα παρέχει υπηρεσίες γραμματειακής 
υποστήριξης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΣΠΔ), πρέπει να διασφαλίσει την 
επιχειρησιακή ετοιμότητα της Γραμματείας του από την 
πρώτη ημέρα λειτουργίας του. Ή προετοιμασία θα 
πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τις εθνικές 
αρχές μέσω της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 και της 
κοινής ομάδας εργασίας της ομάδας εργασίας του 
άρθρου 29 και του ΕΣΠΔ, σύμφωνα με το σχέδιο που 
ενέκρινε η ομάδα εργασίας του άρθρου 29. Με τον τρόπο 
αυτό θα διασφαλισθεί η θέσπιση πρόσφορων 
μεταβατικών ρυθμίσεων για την παράδοση σε κατάσταση 
λειτουργίας από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29. Το 
έργο αυτό περιλαμβάνει κυρίως τη δημιουργία 
κατάλληλης υποδομής ΤΠ, τη θέσπιση μεθόδων 
εργασίας και εσωτερικού κανονισμού και τη διασφάλιση 
επαρκών ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών πόρων. 
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω στενής συνεργασίας 
μεταξύ της μονάδας πολιτικής, της μονάδας ανθρώπινων 
πόρων, προϋπολογισμού και διοίκησης, καθώς και του 
τομέα πολιτικής ΤΠ.

Συντονισμένη εποπτεία

Τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, πρέπει 
να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότερη και καλύτερα 
συντονισμένη εποπτεία των συστημάτων ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας στο πεδίο της επιβολής του νόμου. Ο ΕΕΠΔ θα 
ενθαρρύνει επίσης τους νομοθέτες να εναρμονίσουν τις 
υφιστάμενες πλατφόρμες, οι οποίες παρουσιάζουν 
μεταξύ τους διαφορές. Καθώς ο ΕΕΠΔ παρέχει 
υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης στις ομάδες 
συντονισμένης εποπτείας για διάφορα συστήματα ΤΠ 
μεγάλης κλίμακας, θα συνεχίσει να διοργανώνει και να 
υποστηρίζει συνεδριάσεις των ομάδων και των 
υποομάδων για τα εν λόγω συστήματα καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2016. Σκοπεύει επίσης να δρομολογήσει τη 
δημιουργία ενός νέου δικτυακού τόπου για τις ομάδες 
συντονισμένης εποπτείας που θα συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων του.

Παροχή συμβουλών και εποπτεία 
συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας

Ανταποκρινόμενοι στις τρέχουσες προκλήσεις σε τομείς 
όπως η δημόσια ασφάλεια και ο έλεγχος των συνόρων, 
οι νομοθέτες υποστήριξαν τη δημιουργία νέων 
συστημάτων ΤΠ ή την ενίσχυση και τη λειτουργική 
επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων. Ο ΕΕΠΔ θα 
παράσχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και 
στους νομοθέτες συμβουλές ως προς τις τεχνολογικές 
πτυχές αυτών των συστημάτων και θα αναπτύξει 
δραστηριότητες παρακολούθησης και εποπτείας που θα 
διασφαλίζουν ότι η λειτουργία των εν λόγω συστημάτων 
εξακολουθεί να συνάδει με τους κανόνες περί 
προστασίας δεδομένων.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/71#accountability
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/74#data_protection_coordinator
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Προώθηση ενός τεκμηριωμένου διαλόγου 
για την ασφάλεια και την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής

Για να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο όροι όπως 
εθνική ασφάλεια, δημόσια ασφάλεια και σοβαρό έγκλημα 
και, ως εκ τούτου, να διασφαλίζεται ο σεβασμός των 
αρχών περί προστασίας δεδομένων, η ΕΕ πρέπει να 
διοργανώσει έναν τεκμηριωμένο διάλογο σχετικά με τον 
ορισμό και το πεδίο εφαρμογής τους. Ο ΕΕΠΔ σκοπεύει 
να προωθήσει τη διεξαγωγή ενός τέτοιου διαλόγου το 
2016, αποδίδοντας, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη έμφαση 
στην παράμετρο των ευφυών συνόρων.

Ασφάλεια ΤΠ

Ή ασφάλεια στον τομέα της ΤΠ αποκτά ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία. Το 2016 ο ΕΕΠΔ θα συνεχίσει να 
αναπτύσσει την εμπειρογνωμοσύνη του στον εν λόγω 
τομέα και να διασφαλίζει την εφαρμογή των συναφών 
κανόνων μέσω δραστηριοτήτων επιθεώρησης και 
ελέγχου. Θα εξακολουθήσει να συμμετέχει ως εταίρος 
στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων με όλα τα μέλη της 
κοινότητας ασφάλειας ΤΠ, με έμφαση στα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.

Καθοδήγηση σχετικά με την τεχνολογία και 
την προστασία δεδομένων

Εκτός από τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση των 
κινητών συσκευών, οι οποίες εκδόθηκαν το 2015, το 2016 
θα ολοκληρωθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τις 
υπηρεσίες Διαδικτύου, τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας 
και το υπολογιστικό νέφος. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές θα συμπληρωθούν από καθοδήγηση σε ειδικούς 
τομείς, όπως είναι η λογοδοσία κατά τη διαχείριση ΤΠ και 
τη διαχείριση κινδύνων.

Δίκτυο εφαρμογών προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο (IPEN)

Το εν λόγω δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε θέματα 
τεχνολογίας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής από τις 
ΑΠΔ, τη βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την 
κοινωνία των πολιτών θα κληθεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια μετουσίωσης των 
νέων υποχρεώσεων προστασίας δεδομένων σε 
πρακτικές απαιτήσεις, οι οποίες θα υποστηρίζουν την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό. 
Ο ΕΕΠΔ θα υποστηρίξει τις εντεινόμενες προσπάθειες 
του δικτύου για απτά αποτελέσματα.

Προσδιορισμός διεπιστημονικών λύσεων 
πολιτικής

Το 2016 ο ΕΕΠΔ σκοπεύει να ενθαρρύνει τη διεξαγωγή 
ενός πανευρωπαϊκού διαλόγου για τα μαζικά δεδομένα, 
το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Για τον 
σκοπό αυτόν, ο ΕΕΠΔ θα απευθυνθεί στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, τις ρυθμιστικές αρχές, την ακαδημαϊκή 
κοινότητα, τον κλάδο, την κοινότητα ΤΠ, τις οργανώσεις 
για την προστασία των καταναλωτών και άλλους φορείς 
προκειμένου να διοργανώσει ένα εργαστήριο για τα 
μαζικά δεδομένα και να καταρτίσει και να δημοσιεύσει 
ένα έγγραφο σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
και την ενιαία ψηφιακή αγορά.

Παρακολούθηση της τεχνολογίας

Ο ΕΕΠΔ θα ενισχύσει την προβολή των δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης της τεχνολογίας και την πρόσβαση των 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε αυτές, ώστε να 
αποκτήσουν μεγαλύτερη απήχηση. Εκτός από τις ΑΠΔ 
και τις ομάδες εμπειρογνωμόνων σε θέματα τεχνολογίας 
στην ΕΕ, οι εκθέσεις του ΕΕΠΔ θα διατίθενται και στο 
ευρύ κοινό.

Διευκόλυνση της υπεύθυνης και 
τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής

Ο ΕΕΠΔ σχεδιάζει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη 
εργαλειοθήκη που θα επιτρέπει στα θεσμικά όργανα και 
τους οργανισμούς της ΕΕ να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις σε θέματα προστασίας δεδομένων. Θα 
προετοιμάσει επίσης κατευθυντήριες γραμμές, 
εργαστήρια και εκδηλώσεις κατάρτισης με την 
υποστήριξη εξωτερικού δικτύου εμπειρογνωμόνων. 
Επιπλέον, κάθε χρόνο ο ΕΕΠΔ θα προσδιορίζει τα 
θέματα της πολιτικής της ΕΕ που έχουν τον μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και την 
προστασία δεδομένων. Ακολούθως θα παρέχει 
πρόσφορη νομική ανάλυση και καθοδήγηση για τα εν 
λόγω θέματα.

Ο ΕΕΠΔ θα εντείνει τη συνεργασία του με το Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τη θέσπιση 
αποδοτικών μεθόδων εργασίας και θα επιδιώξει ενεργά 
την ανατροφοδότησή τους σε σχέση με την αξία των 
συμβουλών του. Δεσμεύεται επίσης να αναπτύξει 
διάλογο με το Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να παρέχει στο Δικαστήριο συνδρομή σε 
όλες τις συναφείς υποθέσεις, είτε ως ενδιαφερόμενο 
μέρος είτε ως εμπειρογνώμονας.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/15-12-17_Mobile_devices_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/15-12-17_Mobile_devices_EN.pdf
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