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Το 2018 ανέδειξε τόσο την δύναμη όσο και τους περιορισμούς της προστασίας δεδομένων.
Δύο έτη μετά την έκδοσή του, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή
στις 25 Μαΐου 2018.
Η εφαρμογή του κανονισμού έγινε αισθητή, καθώς οι άνθρωποι άρχισαν να λαμβάνουν ένα καταιγισμό πανομοιότυπων
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία τους ενημέρωναν για την επικαιροποίηση της πολιτικής απορρήτου
του αποστολέα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, τους ζητούσαν να αποδεχθούν την εν λόγω πολιτική για να
μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την εκάστοτε υπηρεσία. Μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις, αντί
να προσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργίας τους ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερη προστασία των συμφερόντων των
ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους, αντιμετωπίζουν τον ΓΚΠΔ περισσότερο σαν έναν νομικό
γρίφο τον οποίο πρέπει να επιλύσουν προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν με τον δικό τους τρόπο.
Ωστόσο, η παραπάνω πρακτική αναμένεται να αλλάξει μέσα στο επόμενο έτος.
Η μεγαλύτερη απειλή για την ατομική ελευθερία και αξιοπρέπεια πηγάζει από την υπερβολική πληροφοριακή ισχύ που
έχουν συγκεκριμένες ν εταιρειες, ή υπευθύνοι επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και από το ευρύτερο και πολύπλοκο
οικοσύστημα μηχανισμών ιχνηλάτησης, δημιουργίας προφίλ και στόχευσης που μπορούν να συλλέγουν και να
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές.
Μόλις τρεις μήνες προτού ο ΓΚΠΔ τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, η κατάχρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έγινε
πρωτοσέλιδο και αποτέλεσε αντικείμενο επίσημων ερευνών, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και σε εθνικές
πρωτεύουσες, από την Ουάσινγκτον έως το Λονδίνο και το Δελχί. Οι υπεύθυνοι χάραξης δημόσιας πολιτικής έχουν
πλέον αντιληφθεί πολύ καλά τον κίνδυνο που ελλοχεύει με την τρέχουσα κατάσταση, όχι μόνο για την ελευθερία των
καταναλωτών στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και για την ίδια τη δημοκρατία.
Το όλο σύστημα είναι ευάλωτο όχι μόνο σε παραβιάσεις αλλά και σε χειραγώγηση από παράγοντες με πολιτικά
κίνητρα, οι οποίοι αποσκοπούν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής. Η λυδία λίθος για το
πόσο ισχυρό είναι στην πραγματικότητα το νομικό καθεστώς της ΕΕ θα είναι το αδιάβλητο των εκλογών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019.
Η συνεκτική επιβολή όλων των κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων προστασίας δεδομένων, για την
πρόληψη και την τιμωρία παράνομων παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια των εκλογών θα είναι ζωτικής σημασίας. Ως εκ
τούτου, εκφράζουμε την έντονη απογοήτευσή μας για την καθυστέρηση της έκδοσης επικαιροποιημένων κανόνων
σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Χωρίς τους εν λόγω επικαιροποιημένους
κανόνες που διασφαλίζουν τον σεβασμό των πιο προσωπικών και ευαίσθητων πληροφοριών μας καθώς και των
ιδιωτικών μας επικοινωνιών, οι επιχειρήσεις και τα πρόσωπα παραμένουν εκτεθειμένα και ευάλωτα, καθώς υπόκεινται
σε ένα συνονθύλευμα νομικών πράξεων της ΕΕ και θίγονται από ανασφάλεια δικαίου, στοιχεία που μας στερούν τον
έλεγχο του ψηφιακού μας εαυτού.
Παρ’ όλα αυτά, στο πλαίσιο του θεματολογίου της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση στον τομέα της προστασίας δεδομένων
επιτεύχθηκε μια σημαντική νίκη πριν από το τέλος του έτους. Στις 11 Δεκεμβρίου 2018, η έναρξη ισχύος ενός ΓΚΠΔ
για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διασφάλισε ότι για το σύνολο των 66 θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ που
εποπτεύουμε, καθώς και για τον ίδιο τον ΕΕΠΔ, ισχύουν πλέον εξίσου αυστηροί κανόνες με αυτούς που ισχύουν για
τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ.
Έπειτα από δύο έτη εντατικής προετοιμασίας, κατά τη διάρκεια των οποίων συνεργαστήκαμε στενά όχι μόνο με τους
ομολόγους μας του τομέα της προστασίας δεδομένων στα θεσμικά όργανα, αλλά και με ανώτερα διοικητικά στελέχη
και άλλους υπαλλήλους της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι πλέον σε θέση να δίνουν το παράδειγμα όσον αφορά
την εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων.
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Στη Διεθνή Διάσκεψη των Επιτρόπων για την Προστασία των Δεδομένων και την Ιδιωτική Ζωή που πραγματοποιήθηκε
τον Οκτώβριο, είχαμε την τιμή να αναδείξουμε τη δέσμευση της ΕΕ για τη διασφάλιση της δεοντολογίας και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οι αρχές προστασίας δεδομένων ανά τον κόσμο χάραξαν τον δρόμο για τον έλεγχο του
αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης στον άνθρωπο, ενώ παρουσιάστηκε επίσης ένα εξαιρετικά πλούσιο και
πολυποίκιλο σύνολο απόψεων από ολόκληρη την υφήλιο κατά τη δημόσια συνεδρίαση της διάσκεψης, στο πλαίσιο
της οποίας συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία παρεμβαίνει στις ζωές μας και διατυπώθηκε έκκληση για
την επίτευξη νέας συμφωνίας σχετικά με το τι είναι σωστό και τι λάθος στον ψηφιακό χώρο. Θα συνεχίσουμε να
διευκολύνουμε αυτή τη συζήτηση κατά τη διάρκεια του 2019 και μετά.
Σε παγκόσμια κλίμακα, εξακολουθεί να είναι εμφανής η γεωστρατηγική σημασία της προστασίας δεδομένων, η οποία
καταδεικνύεται από τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την ασπίδα προστασίας και την επικείμενη
(αμοιβαία) απόφαση σχετικά με την επάρκεια των εγγυήσεων προστασίας δεδομένων στην Ιαπωνία. Καταδεικνύεται
επίσης από τη σημασία που αποδίδει στην προστασία δεδομένων η κοινότητα των φορέων επιβολής του νόμου.
Ο ρόλος του ΕΕΠΔ ως ρυθμιστής σε θέματα προστασίας δεδομένωντης ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας, της
Ευρωπόλ, έχει πλέον εδραιωθεί, ενώ από το τέλος του 2019, ο ΕΕΠΔ θα αναλάβει τον ίδιο ρόλο για τη μονάδα
δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ, τη Eurojust.
Το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), το οποίο άρχισε να λειτουργεί στις 25 Μαΐου 2018,
αντιμετωπίζει την τεράστια πρόκληση να αποδείξει ότι οι 29 ανεξάρτητες αρχές μπορούν να λειτουργήσουν ως ενιαίο
σύνολο, όπου καθεμία σέβεται τις προσεγγίσεις και τις μεθόδους των άλλων, αλλά ταυτόχρονα συγκλίνουν όλες προς
μια αναγνωρισμένη και αξιόπιστη ευρωπαϊκή νοοτροπία επιβολής του νόμου. Εκφράζουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή
μας για το γεγονός ότι η γραμματεία την οποία παρείχε ο ΕΕΠΔ ήταν σε πλήρη λειτουργία από την πρώτη ημέρα
εφαρμογής του ΓΚΠΔ και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στήριξη όπου μπορούμε.
Ο Wojciech και εγώ διανύουμε πλέον το τελευταίο έτος της θητείας μας. Τον Μάρτιο του 2015, δημοσιεύσαμε μια
στρατηγική στην οποία παραθέταμε το όραμα, τους στόχους και τις δράσεις μας για τα επόμενα έτη. Εντός των
επόμενων μηνών, θα δημοσιεύσουμε ανασκόπηση των προσπαθειών μας σε σχέση με τη στρατηγική, διασφαλίζοντας
τη λογοδοσία μας έναντι των στόχων που θέσαμε το 2015.

Giovanni Buttarelli
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων
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Wojciech Wiewiórowski
Αναπληρωτής Επόπτης
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@EU_EDPS
#EDPS strategy envisions #EU as a whole
not any single institution, becoming a
beacon and leader in debates that are
inspiring at global level

Στη στρατηγική του ΕΕΠΔ για την περίοδο 2015-2019
υπογραμμίζεται το όραμά μας για μια ΕΕ που θα
αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση στον παγκόσμιο
διάλογο για την προστασία των δεδομένων και της
ιδιωτικής ζωής στην ψηφιακή εποχή. Στη στρατηγική
αυτή θέσαμε απαιτητικούς και φιλόδοξους στόχους,
τους οποίους επιδιώκουμε να υλοποιήσουμε κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας θητείας μας.
Το 2018 σημειώθηκαν πολύ σημαντικά βήματα
προόδου προς την επίτευξη των εν λόγω στόχων,
καθώς το έτος αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί
καθοριστικής σημασίας στην ιστορία της προστασίας
δεδομένων και στην ιστορία του ΕΕΠΔ.

αποτέλεσε το πρώτο βήμα προς τη διασφάλιση
ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής
ζωής για όλα τα πρόσωπα στην ΕΕ.

@EU_EDPS
Memorandum of Understanding signed
between European Data Protection Board
(EDPB) & European Data Protection
Supervisor (EDPS) during 1st EDPB
plenary meeting today outlining way in
which EDPB and EDPS will cooperate
@Buttarelli_G & Andrea Jelinek
#GDPRDay https://t.co/piKtWb5Yys

Ένας από τους τρεις στόχους που θέσαμε στη
στρατηγική μας ήταν το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου
για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ.
Η τεχνολογική εξέλιξη κινείται με ταχείς ρυθμούς και
ο τρόπος με τον οποίο ζούμε, ως μεμονωμένα άτομα
και ως κοινωνία, μεταβάλλεται επίσης γρήγορα
προσαρμοζόμενος στις αλλαγές αυτές. Ως λογικό
επακόλουθο, απαιτείται επίσης επικαιροποίηση των
κανόνων της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, με
σκοπό όχι την επιβράδυνση της καινοτομίας αλλά τη
διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών
δικαιωμάτων των ατόμων στην ψηφιακή εποχή.

Με τη νέα αυτή νομοθετική πράξη ιδρύθηκε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
(ΕΣΠΔ). Στο νέο αυτό όργανο, το οποίο απαρτίζεται
από τις αρχές προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ) των 28
κρατών μελών της ΕΕ και από τον ΕΕΠΔ, έχει ανατεθεί
το καθήκον να διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή του
ΓΚΠΔ σε ολόκ ληρη την ΕΕ. Καθώς ο ΕΕΠΔ
επιφορτίστηκε με την παροχή γραμματειακής
υποστήριξης για το νέο αυτό όργανο της ΕΕ, σημαντικό
μέρος του χρόνου και των προσπαθειών μας στις
αρχές του 2018 επενδύθηκε στη διασφάλιση της
πρ οε τοιμασίας του Συμβουλίου Πρ ο σ τασίας
Δεδομένων ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει
στον μεγάλο φόρτο εργασίας του από την πρώτη
ημέρα εφαρμογής του νέου κανονισμού. Συνεχίσαμε να
παρέχουμε διοικητική υποστήριξη στη γραμματεία του
ΕΣΠΔ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και να
συμμετέχουμε πλήρως ως μέλος του ίδιου του
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

Στις 25 Μαΐου 2018 η νέα νομοθεσία για την προστασία
δεδομένων τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή για όλες τις
επιχειρήσεις και τους οργα νισμούς που
δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Επίσης, κάναμε ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη
ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία
δεδομένων με τη θέσπιση νέων κανόνων για τα
θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.
Ο Kανονισμός 2018/1725 τέθηκε σε ισχύ στις 11

Νέα νομοθεσία για μια νέα εποχή
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Δεκεμβρίου 2018, εναρμονίζοντας τους κανόνες που
διέπουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τους κανόνες
που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ.
Ως εποπτεύουσα αρχή για την προστασία δεδομένων
στα θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ,
α ν τιμετωπίσαμε τη σημα ν τική πρόκ ληση να
διασφαλίσουμε ότι όλα τα όργανα είναι
προετοιμασμένα για την εφαρμογή των νέων αυτών
κανόνων. Το 2017 ξεκινήσαμε μια σειρά επισκέψεων,
μαθημά των κα τάρτισης και συνα ν τήσεων
(βλ. Κατάρτιση ΕΕΠ 2018), και οι προσπάθειες αυτές
εντατικοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018. Στόχος
ήταν η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους
νέους κανόνες και η παροχή συνδρομής ώστε να
διασφαλιστεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαθέτουν
τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για την
εφαρμογή τους στην πράξη.

@EU_EDPS
Regulation 2018/1725 on protection of
natural persons w/ regard to processing of
#personaldata by #EUInstitutions, bodies,
offices & agencies enters into force today,
bringing #dataprotection rules for #EUI in
line w/ standards imposed by #GDPR
https://europa.eu/!Kx84fu #GDPRforEUI

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης
μιας νοοτροπίας λογοδοσίας εντός των θεσμικών
οργάνων της ΕΕ. Επιθυμία μας ήταν να διασφαλίσουμε
τόσο τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες για την
προστασία δεδομένων, όσο και τη δυνατότητά τους να
αποδεικνύουν τη συμμόρφωση αυτή. Αναπόσπαστο
μέρος αυτών των προσπαθειών ήταν
η ευαισθητοποίηση σχετικά με το ότι η επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και όταν
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί να
θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των
ατόμων. Οι δραστηριότητες αυτές θα συνεχιστούν το
2019, καθώς καταβά λ λουμε προσ πάθειες να
διασφαλίσουμε ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα
λειτουργούν ως παράδειγμα προς μίμηση κατά την
εφαρμογή των νέων κανόνων για την προστασία των
δεδομένων.
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Η κατάχρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για
σκοπούς παρακολούθησης και δημιουργίας προφίλ και
ο ρόλος της τεχνολογίας στην κοινωνία μας ήταν ένα
από τα θέματα σημαντικού δημόσιου διαλόγου το
2018. Ο ΕΕΠΔ και η κοινότητα των φορέων
προστασίας δεδομένων εν γένει πρωτοστάτησαν στον
διάλογο αυτόν, ενώ ο ΕΕΠΔ συνέβαλε σε δύο βασικά
μέτωπα: μέσω της γνωμοδότησής του σχετικά με τη
χειραγώγηση στο διαδίκτυο και τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα και της γνωμοδότησής του
σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη από
τον σχεδιασμό.
Ενώ η πρώτη γνωμοδότηση εστιάζει στην ανάγκη
επέκτασης του πεδίου προστασίας των συμφερόντων
των ατόμων που παρέχεται στη σημερινή ψηφιακή
κοινωνία, η δεύτερη εξετάζει τρόπους αντιμετώπισης
των νέων προκλήσεων που δημιουργούνται από τις
τεχνολογικές και νομικές εξελίξεις. Από νομική άποψη,
η νέα γενιά κανόνων για την προστασία δεδομένων
που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, στην οδηγία 2016/680
και στον κανονισμό 2018/1725 σχετικά με την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ απαιτεί από τους
υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων να λαμβάνουν
υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τα τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα για την εφαρμογή των αρχών και
των εγγυήσεων προστασίας δεδομένων. Για τον σκοπό
αυτόν, απαιτείται επίσης οι εποπτικές αρχές να
γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα και να
παρακολουθούν την ανάπτυξή του. Η συνεργασία εν
προκειμένω είναι καίριας σημασίας προκειμένου να
διασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή των αρχών αυτών.
Η γνωμοδότηση βασίστηκε επίσης στη συνεργασία
μας με το δίκτυο μηχανικών για την ιδιωτικότητα στο
διαδίκτυο (IPEN) για την ενθάρρυνση του διαλόγου
μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των
ρυθμι σ τικών φ ορέων, της βι ομη χα ν ίας, της
ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών
σχετικά με τρόπους σχεδιασμού των νέων τεχνολογιών
ώστε να αποφέρουν οφέλη για το άτομο και την
κοινωνία.
Οι νέοι κανόνες για την προστασία δεδομένων
θεσπίζουν επίσης την αρχή της λογοδοσίας. Όλοι οι
υπεύθυνοι
επεξεργασίας
δ ε δ ο μ έ ν ω ν,
συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων και
των οργανισμών της ΕΕ, πρέπει να διασφαλίζουν ότι
είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους
με τους νέους κανόνες. Αυτό ισχύει επίσης και για τη
διαχείριση και τη διακυβέρνηση της οικείας υποδομής
και των οικείων συστημάτων ΤΠ. Για να συνδράμουμε
σε αυτό, επεκ τείναμε τον κα τά λογο ειδικών
κα τευθυν τήριων γρ αμμών μας, ώσ τε να
συμπεριλάβουμε, μεταξύ άλλων, κατευθυντήριες

Κατάρτιση ΕΕΠΔ
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Βρυξέλλες - 31 Ιανουαρίου

Λουξεμβούργο - 30-31 Ιανουαρίου

Ξεκινήσαμε τη χρονιά κοντά στο σπίτι μας,
παρέχοντας ένα πρόγραμμα κατάρτισης για
τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στις Βρυξέλλες
(το οποίο ήταν επίσης διαθέσιμο στους
υπαλλήλους του Διαμεσολαβητή στο
Στρασβούργο μέσω συνδέσμου βίντεο). Στην
κατάρτιση
συμμετείχαν
προϊστάμενοι
μονάδων και τομέων, καθώς και άλλα σχετικά
μέλη του προσωπικού.

Άλλοι συνάδελφοι από τον ΕΕΠΔ μετακινήθηκαν
λίγο πιο μακριά και προσέφεραν διήμερο
πρόγραμμα κατάρτισης για τους εργαζομένους
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ που έχουν την έδρα
τους στο Λουξεμβούργο. Στο πρόγραμμα
έλαβαν μέρος περισσότεροι από 200
προσκεκλημένοι. Στο πλαίσιο της επίσκεψης
αυτής, προσφέραμε ένα μάθημα κατάρτισης για
ανώτερα διοικητικά στελέχη σε εκπροσώπους
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής,
του ΔΕΕ, του ΕΕΣ, της ΕΤΕπ, του CDT, του ΕΤΕ και
του CHAFEA.

Βρυξέλλες - 16 Φεβρουαρίου (και σε
άλλες ημερομηνίες)
Διοργανώσαμε
δίωρη
κατάρτιση
για
διευθυντικά στελέχη της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (EUSA). Ωστόσο, δεν
επρόκειτο για μία μεμονωμένη επίσκεψη –
επιστρέψαμε στην EUSA άλλες έξι φορές κατά τη
διάρκεια του έτους. Χάρη στα μαθήματα που
προσφέραμε, το προσωπικό της EUSA βρίσκεται
πλέον σε καλύτερη θέση να διαπραγματευτεί
τον νέο κανονισμό 2018/1725.

Λισαβόνα - 25 Μαΐου
Στις 25 Μαΐου, γιορτάσαμε την έναρξη ισχύος
του ΓΚΠΔ με συναδέλφους από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
(EMSA)
και
το
Ευρωπαϊκό
Κέντρο
Παρακολούθησης
Ναρκωτικών
και
Τοξικομανίας
(EMCDDA)
στο
πλαίσιο
εκδήλωσης κατάρτισης που προσφέραμε με
σκοπό την προετοιμασία των συναδέλφων μας
για τη μετάβαση στον νέο κανονισμό.

Βρυξέλλες - 7 Ιουνίου
Με τον ερχομό του καλοκαιριού, επισκεφθήκαμε
την Avenue de Beaulieu στις Βρυξέλλες για να
προσφέρουμε κατάρτιση σχετικά με τις νέες
δεσμεύσεις προστασίας δεδομένων στους
υπαλλήλους της ΓΔ CLIMA και της ΓΔ MOVE,
καθώς και σε άλλους ενδιαφερόμενους
συναδέλφους.

Μάαστριχτ - 26 Ιουνίου
Στις 26 Ιουνίου, και πάλι στις 3 Δεκεμβρίου, ο
προϊστάμενος επιθεωρήσεων του ΕΕΠΔ
ταξίδεψε στο Μάαστριχτ για να παρουσιάσει
στους συμμετέχοντες την πιστοποίηση
προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού
Ιδρύματος Δημόσιας Διοίκησης. Η δίωρη ομιλία
είχε τον τίτλο: «Εποπτεία της συμμόρφωσης με
την προστασία δεδομένων: ο ρόλος των αρχών
προστασίας δεδομένων».

Αθήνα - 1-2 Μαρτίου
Η διήμερη αυτή εκδήλωση κατάρτισης, η οποία
διοργανώθηκε για το προσωπικό που εργάζεται
στον ENISA και στο CEDEFOP, αποτέλεσε μια
άριστη ευκαιρία να επαναλάβουμε τις
υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων που
ισχύουν
επί
του
παρόντος
και
να
παρουσιάσουμε τις νέες υποχρεώσεις βάσει του
αναθεωρημένου κανονισμού. Παρουσιάσαμε
επίσης μια περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με
τη
διαχείριση
εκδηλώσεων,
η
οποία
αποδείχθηκε
τόσο
χρήσιμη
που
χρησιμοποιήθηκε ξανά στο πλαίσιο και άλλων
μαθημάτων κατάρτισης κατά τη διάρκεια του
έτους.

Βρυξέλλες - 29 Μαΐου
Μόλις τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη ισχύος
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο ΕΕΠΔ καλωσόρισε 23
πρόσφατα
διορισθέντες
υπευθύνους
προστασίας
δεδομένων
και
βοηθούς
υπευθύνων προστασίας δεδομένων από τα
θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ σε πρόγραμμα
κατάρτισης σχετικά με την αποτελεσματική
προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στο πλαίσιο του νέου ρόλου που
ανέλαβαν. Μια δεύτερη παρόμοια εκδήλωση
κατάρτισης για τους υπευθύνους προστασίας
δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις 10
Δεκεμβρίου.

Βρυξέλλες - 14 Ιουνίου
Παρουσιάσαμε ένα διαδικτυακό σεμινάριο στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ και σε άλλα μέλη του
προσωπικού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού
Ινστιτούτου (EUI) που εργάζονται στις ομάδες
εκδόσεων, επικοινωνίας, μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και διαδικτύου. Ωστόσο, το έργο μας
δεν περιορίστηκε στο σεμινάριο αυτό. Την ίδια
ημέρα, διοργανώσαμε εκδήλωση κατάρτισης
για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης (ΕΥΕΔ).

Στοκχόλμη - 18 Σεπτεμβρίου

Τορίνο - 20-21 Σεπτεμβρίου

Προσφέραμε ένα μάθημα κατάρτισης στο
πλαίσιο της ετήσιας συνεδρίασης του δικτύου
υπευθύνων διαχείρισης ιστοτόπων των οργάνων
και οργανισμών της ΕΕ. Το μάθημα αυτό
αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για συζήτηση
θεμάτων προστασίας δεδομένων απευθείας με
υπαλλήλους της ΕΕ αρμόδιους για την
επικοινωνία.

Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF), εξετάσαμε
περιπτωσιολογικές
μελέτες
προστασίας
δεδομένων με συναδέλφους από ευρύ φάσμα
τομέων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν
συμμετέχοντες από το ETF, την Ευρωπαϊκή Αρχή
για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), το Κοινό
Κέντρο Ερευνών (JRC) και το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI).

Λουξεμβούργο - 1-2 Οκτωβρίου
Κατόπιν πρόσκλησης του Δικαστηρίου της ΕΕ
(ΔΕΕ), επιστρέψαμε στο Λουξεμβούργο για την
παροχή κατάρτισης σχετικά με τον νέο
κανονισμό. Παραβρέθηκαν περισσότεροι από
400 προσκεκλημένοι, οι οποίοι προέρχονταν από
διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Βρυξέλλες - 7 Νοεμβρίου
Διοργανώσαμε εκδήλωση κατάρτισης σχετικά με
την προστασία δεδομένων για τη ΓΔ FISMA, η
οποία είναι αρμόδια για την πολιτική της ΕΕ στους
τομείς
της
τραπεζικής
και
των
χρηματοοικονομικών, στο πλαίσιο της οποίας
καλύφθηκαν τα βασικά σημεία της προστασίας
δεδομένων, τα δικαιώματα των υποκειμένων των
δεδομένων και μια περιπτωσιολογική μελέτη
διαχείρισης εκδηλώσεων.

Βρυξέλλες - 20 Νοεμβρίου
Μόλις μία ημέρα πριν από τη δημοσίευση του
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η τελευταία
κατάρτιση για το 2018 διοργανώθηκε για το
προσωπικό της Εποπτεύουσας Αρχής της
ΕΖΕΣ.

Παρίσι - 26 Νοεμβρίου
Προς το τέλος του ημερολογιακού έτους, ο
ΕΕΠΔ ταξίδεψε στο Παρίσι στο πλαίσιο
επίσκεψης συμμόρφωσης στο Ινστιτούτο
Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα
Ασφάλειας.
Παρουσία
επίσης
του
αναπληρωτή επόπτη Wojciech Wiewiórowski,
η ομάδα του ΕΕΠΔ που είναι αρμόδια για την
εποπτεία και την επιβολή του νόμου
προσέφερε κατάρτιση σχετικά με τον νέο
κανονισμό.
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Βρυξέλλες - 23 Οκτωβρίου
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές
ανταγωνισμού όλων των κρατών μελών της ΕΕ
συνεργάζονται μεταξύ τους μέσω του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ΕΔΑ). Τον
Οκτώβριο, επισκεφθήκαμε τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού (ΓΔ COMP) για να προσφέρουμε
καθοδήγηση
στο
Ευρωπαϊκό
Δίκτυο
Ανταγωνισμού
σε
θέματα
προστασίας
δεδομένων
στο
πλαίσιο
ερευνών
και
επιθεωρήσεων.

Φρανκφούρτη - 12 Νοεμβρίου
Στα μέσα Νοεμβρίου μεταβήκαμε στη Γερμανία
όπου και διοργανώσαμε εκδήλωση κατάρτισης
σχετικά με τις πτυχές της προστασίας δεδομένων
που συνδέονται με την τραπεζική εποπτεία, σε
συνεργασία με τον υπεύθυνο προστασίας
δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ) και τον ιδιωτικό τομέα (Union Investment)
για το προσωπικό της ΕΚΤ και για το προσωπικό
της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και
Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) στη
Φρανκφούρτη.

Βρυξέλλες - 21 Νοεμβρίου
Στις 21 Νοεμβρίου, ο ΕΕΠΔ πραγματοποίησε
παρουσίαση στην επιτροπή ασφάλειας της
πολιτικής αεροπορίας στη ΓΔ MOVE.

Βρυξέλλες - 3 Δεκεμβρίου
Ολοκληρώσαμε τις εκδηλώσεις κατάρτισης του
ΕΕΠΔ για το έτος στο ίδιο μέρος από το οποίο
ξεκινήσαμε, στις Βρυξέλλες. Προσφέραμε
κατάρτιση στη ΓΔ COMM και σε άλλες
αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο νέος
κανονισμός θα επηρεάσει τις εκδηλώσεις τους.

2018 – Επισκόπηση

γραμμές για τη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστικού
νέφους από τις διοικητικές αρχές της ΕΕ και περαιτέρω
καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση ΤΠ και τη
διακυβέρνηση ΤΠ. Το 2018 ξεκινήσαμε επίσης την
εφαρμογή συστηματικού προγράμματος με σκοπό την
εξακρίβωση της συμμόρφωσης των οργανισμών της
ΕΕ με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΕΠΔ.

Επίτευξη ισορροπίας μεταξύ
της ασφάλειας και της προστασίας
της ιδιωτικής ζωής
Την 1η Μαΐου 2018 συμπληρώθηκε ένα έτος από τότε
που ο ΕΕΠΔ ανέλαβε την ευθύνη της εποπτείας της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για
τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του οργανισμού της
ΕΕ για την επιβολή του νόμου, της Ευρωπόλ. Στη
στρατηγική μας, μία από τις δράσεις που αναφερόταν
ως απαραίτητη για το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου
στην προστασία των δεδομένων στην ΕΕ είναι
η προώθηση της διεξαγωγής ώριμου διαλόγου σχετικά
με την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Η Ευρωπόλ, ως οργανισμός της ΕΕ που είναι
επιφορτισμένος με τη μέριμνα για την ασφάλεια της ΕΕ
με παράλληλο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων
στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία
των δεδομένων, αποτελεί σπουδαίο παράδειγμα της
προόδου που σημειώνεται στον τομέα αυτόν.

@EU_EDPS
1.5 year of very fruitful & sincere
cooperation: #EDPS supervision of
@Europol aiming to ensure that #Europol
as #controller embeds #dataprotection in
all operations under their responsibility
#accountability @W_Wiewiorowski
at the Joint Parliamentary Scrutiny Group
on Europol

Εξακολουθούμε να διατηρούμε ισχυρές σχέσεις με τον
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και τη μονάδα
προστασίας δεδομένων της Ευρωπόλ και η σχέση
αυτή μας παρέχει τη δυνατότητα να διασφαλίζουμε ότι
είμαστε σε θέση να προβλέπουμε τυχόν πιθανά
προβλήματα και να προγραμματίζουμε μελλοντικές

δραστηριότητες. Διενεργήσαμε το δεύτερο έλεγχο
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στην Ευρωπόλ
το Μάιο του 2018 και συνεχίσαμε να παρέχουμε
συμβουλές και να χειριζόμαστε καταγγελίες όπου
κρίθηκε αναγκαίο.
Η ασφάλεια των συνόρων της ΕΕ εξακολουθεί να
αποτελεί επίκαιρο ζήτημα και ο νομοθέτης της ΕΕ
υπέβαλε διάφορες νέες προτάσεις το 2018 με σκοπό
την αύξηση της ασφάλειας και τη βελτίωση της
διαχείρισης των συνόρων. Παρότι αναγνωρίζουμε την
ανάγκη για ενίσχυση της ασφάλειας της ΕΕ,
η ενίσχυση αυτή δεν θα πρέπει να επιτευχθεί εις βάρος
της προστασίας των δεδομένων και της προστασίας
της ιδιωτικής ζωής.

@EU_EDPS
#EDPS calls for wider debate on the
future of information sharing in the #EU.
Read the EDPS opinion on the
#interoperability between the EU largescale information systems
http://europa.eu/!Rv88rR and the press
release http://europa.eu/!uW44UM

Η διευκόλυνση της υπεύθυνης και τεκμηριωμένης
χάραξης πολιτικής αποτελεί μία ακόμη δράση που
απαιτείται για το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στην
προστασία δεδομένων στην ΕΕ. Με βάση τα ανωτέρω,
εκδώσαμε διάφορες γνωμοδοτήσεις σχετικά με την
προτεινόμενη πολιτική της ΕΕ για τα σύνορα το 2018.
Μία από αυτές επικεντρώνεται στο μέλλον της
ανταλλαγής πληροφοριών στην ΕΕ, αναφερόμενη στις
προτάσεις για δύο κανονισμούς με τους οποίους θα
θεσπιστεί ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας μεταξύ των
συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας της ΕΕ.
Καθώς οι επιπτώσεις της πρότασης αυτής στην
προστασία των δεδομένων και σε άλλα θεμελιώδη
δικαιώματα και ελευθερίες είναι αβέβαιες, θα
δρομολογήσουμε διάλογο σχετικά με το ζήτημα αυτό
στις αρχές του 2019 ώστε να διασφαλίσουμε τη
λεπτομερή διερεύνησή του.
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
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για τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ σχετικά με το
άσυλο, τη διαχείριση των συνόρων, την αστυνομική
συνεργασία και τη μετανάστευση.

είναι διεθνείς και διασυνοριακές, οι κα νόνες
προστασίας δεδομένων αποφασίζονται εν γένει σε
ε θ ν ι κό κα ι, σ τ ην κα λύ τ ε ρη π ε ρ ί π τ ω σ η, σ ε
περιφερειακό επίπεδο.

Ανάπτυξη συμπράξεων

Με δεδομένο το στοιχείο αυτό, συνεχίζουμε τη
συνεργασία μας με τους περιφερειακούς και διεθνείς
εταίρους μας για την ενσωμάτωση της προστασίας
δεδομένων σε διεθνείς συμφωνίες και για τη
διασφάλιση συνεκτικής προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα παγκοσμίως.

Η διευκόλυνση της υπεύθυνης και τεκμηριωμένης
χάραξης πολιτικής δεν περιορίζεται, ωστόσο, στον
τομέα της ασφάλειας και της συνοριακής πολιτικής της
ΕΕ. Το 2018 ο ΕΕΠΔ εξέδωσε 11 γνωμοδοτήσεις,
μεταξύ των οποίων δύο κατόπιν αιτήματος του
Συμβουλίου, σχετικά με ζητήματα που κάλυπταν από
τη δικαιοδοσία σε γαμικές διαφορές έως τη
δι α λειτουργικότητα με ταξύ των συσ τημά των
πληροφοριών μεγάλης κλίμακας της ΕΕ.

@EU_EDPS

Ο ΕΕΠΔ εξέδωσε επίσης 14 δέσμες επίσημων
παρατηρήσεων. Τα κείμενα αυτά είναι ισοδύναμα με τις
γνωμοδοτήσεις, αλλά συνήθως είναι μικρότερα σε
έκ ταση και πιο τεχ νικά. Ορισμένες α πό τις
παρατηρήσεις μας διατυπώθηκαν κατόπιν ρητού
αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή μίας από
τις επιτροπές του, και δεν αφορούσαν τις αρχικές
νομοθετικές προτάσεις, αλλά σχέδια τροπολογιών και
αποτελέσματα διαπραγματεύσεων μεταξύ των
συννομοθετών.

Glad #EDPS has strongly contributed to a
balanced @EU_EDPB opinion of
paramount importance on the first #GDPR
adequacy finding: Not a red light, but
improvements are recommended to
achieve a robust #EU & #Japan
#dataprotection deal

Δεδομένου ότι εξετάσαμε επίσης περισσότερες από 30
άτυπες διαβουλεύσεις σχετικά με σχέδια προτάσεων
της Επιτροπής, από τα αριθμητικά αυτά στοιχεία
καταδεικνύεται σαφώς η αυξημένη ανάγκη και
η σημασία της εξασφάλισης συμβουλών από
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σχετικά με τις
επιπτώσεις των πρωτοβουλιών της ΕΕ σ την
προστασία δεδομένων, καθώς και το αυξανόμενο
ενδιαφέρον των θεσμικών ενδιαφερόμενων μερών της
ΕΕ. Προσβλέπουμε στη συνέχιση αυτής της αμοιβαίας
επωφελούς συνεργασίας τα επόμενα έτη στο πλαίσιο
ενισχυμένων εξουσιών νομοθετικής διαβούλευσης
βάσει του νέου Κανονισμού 2018/1725.

Συμμετέχουμε επίσης σε συζητήσεις σχετικά με τις
διαπιστώσεις επάρκειας. Οι συμφωνίες αυτές
συνάπτονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ
ονόματος των κρατών μελών της ΕΕ και επιτρέπουν τη
διαβίβαση δεδομένων από χώρες της ΕΕ προς τρίτες
χώρες των οποίων οι κανόνες προστασίας δεδομένων
θεωρείται ότι παρέχουν επαρκή προσ τασία.
Ειδικότερα, το 2018, συμβάλαμε στη δεύτερη κοινή
επανεξέταση της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής
ζωής ΕΕ-ΗΠΑ και στη γνωμοδότηση του ΕΣΠΔ σχετικά
με πρόταση συμφωνίας επάρκειας με την Ιαπωνία.

Συνεχίσαμε επίσης τις προσ πάθειές μας να
διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητες στο εσωτερικό
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ διεξάγονται σύμφωνα
με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία
δ ε δ ο μ έ ν ω ν, ε κ δ ί δ ο ν τ α ς γ ν ω μ ο δ ο τ ή σ ε ι ς
προκαταρκτικού ελέγχου, διερευνώντας καταγγελίες
και παρακολουθώντας τη συμμόρφωση μέσω της
χρήσης των διαφόρων εργαλείων που έχουμε στη
διάθεσή μας.
Στη στρατηγική του ο ΕΕΠΔ δεσμεύτηκε για τη
δημιουργία συμπράξεων στο πλαίσιο της επιδίωξης
μεγαλύτερης σύγκλισης στον τομέα της προστασίας
δεδομένων παγκοσμίως. Ενώ οι ροές δεδομένων
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Ψηφιακή δεοντολογία και η Διεθνής
Διάσκεψη
Το 2015 δρομολογήσαμε την πρωτοβουλία του ΕΕΠΔ
για τη δεοντολογία, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για
δημιουργία παγκόσμιων συμπράξεων. Στόχος μας
ήταν η ανάπτυξη παγκόσμιας συζήτησης σχετικά με
τρόπους διαφύλαξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και
των αξιών μας στην ψηφιακή εποχή.
Έπειτα από τρία χρόνια η ψηφιακή δεοντολογία
αποτελεί πλέον κεντρικό ζήτημα της διεθνούς
ημερήσιας διάταξης.
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@EU_EDPS
#EDPS @Buttarelli_G opens the 2018
Olympic Games on #Privacy “Choose humanity: putting the dignity
back into digital”. The 40th International
Conference will explore the human
dimension of new technologies.
#DebatingEthics @icdppc2018

Ξεκινήσαμε το 2018 με τη δημοσίευση της έκθεσης της
συμβουλευτικής ομάδας δεοντολογίας. Η έκθεση
αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που μας βοηθά να
κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή
επανάσταση έχει μεταβάλει τον τρόπο ζωής μας, τόσο
ως μεμονωμένων ατόμων όσο και ως κοινωνίας.
Περιγράφονται επίσης οι αλλαγές και οι προκλήσεις
που συνεπάγεται η ψηφιακή επανάσταση για την
προστασία των δεδομένων. Από το σημείο αυτό,
ήμασταν σε θέση να επεκτείνουμε την έρευνά μας
ώστε να προσεγγίσουμε πολύ ευρύτερο κοινό, μέσω
δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε στις αρχές του
καλοκαιριού του 2018. Από τα αποτελέσματα της
διαβούλευσης α ναδείχθηκα ν η σημασία της
προώθησης της δεοντολογίας και το αίτημα προς τις
ΑΠΔ για ανάληψη προδραστικού ρόλου στο πλαίσιο
αυτό.
Ωστόσο, το ουσιαστικό έναυσμα για να ξεκινήσει
η συζήτηση για το ζήτημα της ψηφιακής δεοντολογίας
και να ενταχθεί στην παγκόσμια ημερήσια διάταξη
ήταν η Διεθνής Διάσκεψη των Επιτρόπων για την
Προστασία των Δεδομένων και την Ιδιωτική Ζωή, την
οποία ο ΕΕΠΔ, Giovanni Buttarelli, αποκάλεσε
Ολυμπιακούς Αγώνες για την Προστασία Δεδομένων.
Η δημόσια συνεδρίαση της Διεθνούς Διάσκεψης με
τίτλο Debating Ethics: Dignity and Respect in Data
Driven Life επικεντρώθηκε στον διάλογο για τη
δεοντολογία σε σχέση με την αξιοπρέπεια και τον
σεβασμό στο πλαίσιο ενός κόσμου καθοδηγούμενου
από τα δεδομένα. Με τη συμμετοχή άνω των 1 000
α τόμων πρ οερχόμε νων α πό δι αφ ορε τικά
περιβάλλοντα, εθνικότητες και επαγγέλματα, με
ομιλητές υψηλού επιπέδου και με σημαντική κάλυψη
από τα μέσα ενημέρωσης, η εκδήλωση φιλοξένησε τη
συζήτηση σχετικά με το θέμα και έθεσε νέα
δεοντολογικά και νομικά ζητήματα μεταξύ των
προτεραιοτήτων των ΑΠΔ και άλλων φορέων σε

ολόκληρο τον κόσμο. Ο ΕΕΠΔ θεωρείται πλέον ηγέτης
στον τομέα αυτόν και θα καταβάλει σημαντικές
προσπάθειες για την προαγωγή του διαλόγου.

Διοίκηση του γραφείου
Καθώς ο ρόλος και οι αρμοδιότητές μας επεκτείνονται,
η αποτελεσματική διοίκηση του γραφείου είναι πιο
σημαντική από ποτέ προκειμένου να διασφαλίσουμε
ότι είμαστε σε θέση να επιτύχουμε τους στόχους μας.
Η μονάδα ανθρώπινων πόρων, προϋπολογισμού και
διοίκησης του ΕΕΠΔ εκτέλεσε δύο ιδιαιτέρως
σημαντικές προπαρασκευαστικές εργασίες το 2018. Οι
εργασίες για την προετοιμασία της νέας γραμματείας
του ΕΣΠΔ εντατικοποιήθηκαν σημαντικά προκειμένου
να διασφαλιστεί ότι το Συμβούλιο Προστασίας
Δεδομένων θα ήταν έτοιμο από διοικητική και
υλικοτεχνική άποψη να ξεκινήσει τις εργασίες του στις
25 Μαΐου 2018. Μεταξύ άλλων, στις εργασίες αυτές
περιλαμβανόταν η διασφάλιση ότι για όλα τα μέλη του
προσωπικού του ΕΣΠΔ ισχύουν οι ίδιοι κανόνες με
εκείνους που ισχύουν για τους εργαζομένους στον
ΕΕΠΔ, καθώς επίσης και τα ίδια δικαιώματα.
Πριν από την έκδοση του νέου κανονισμού για την
προστασία δεδομένων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ,
έπρεπε επίσης να διασφαλίσουμε ότι όλες οι
αποφάσεις του ΕΕΠΔ στον τομέα των ανθρώπινων
πόρων ήταν σύμφωνες με τους νέους κανόνες. Κατά
συνέπεια, διενεργήσαμε πλήρη επανεξέταση όλων των
δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων των
ανθρώπινων πόρων του ΕΕΠΔ και αναθεωρήσαμε την
προσέγγισή μας, όπου κρίθηκε αναγκαίο.
Πέραν των διαφόρων πρωτοβουλιών με στόχο τη
βελτίωση των πολιτικών μας για τους ανθρώπινους
πόρους, προκηρύξαμε νέο ανοικτό διαγωνισμό για τη
δημιουργία εφεδρείας εμπειρογνωμόνων υψηλής
εξειδίκευσης στον τομέα της προστασίας δεδομένων
με σκοπό την κάλυψη των μελλοντικών μας αναγκών
στελέχωσης. Καθώς οδεύουμε προς το 2019, βασικός
μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ένα αποδοτικό και
ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον για όλους τους
εργαζομένους στον ΕΕΠΔ.

Επικοινωνιακή προβολή της προστασίας
δεδομένων
Η σημασία των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων του
ΕΕΠΔ έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη.
Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι απαραίτητη
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είμαστε σε θέση να
επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε στη στρατηγική
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μας. Εάν το έργο μας δεν είναι ορατό, δεν μπορεί να
έχει τον απαιτούμενο αντίκτυπο.
Πέραν της εδραίωσης των προσπαθειών μας για
βελτίωση και αύξηση του αντικτύπου της διαδικτυακής
παρουσίας μας, δρομολογήσαμε και φέραμε εις πέρας
δύο επικοινωνιακές εκστρατείες. Οι επικοινωνιακές
μας προσπάθειες για τη Διεθνή Διάσκεψη του 2018
συνέβαλαν στο να διασφαλιστεί τόσο η επιτυχία της
ίδιας της διάσκεψης όσο και η προσέγγιση όσο το
δυνατόν ευρύτερου κοινού στο πλαίσιο του διαλόγου
για την ψηφιακή δεοντολογία.

@EU_EDPS
The key word of #GDPRforEUI is
#accountability. It means that personal
data protection should be embedded in
culture of organizations. Comply with
#dataprotection law & demonstrate your
compliance! Read our factsheet https://
europa.eu/!PY43hU & watch video https://
europa.eu/!MM88bY

Τον Δεκέμβριο του 2018 στρέψαμε την προσοχή μας
στον νέο κανονισμό για την προστασία δεδομένων στα
θεσμικά όργανα της ΕΕ. Στόχος της επικοινωνιακής
εκστρατείας που διοργανώσαμε ήταν η συμπλήρωση
και η ενίσχυση των υπό εξέλιξη δραστηριοτήτων
αύξησης της ευαισθητοποίησης. Η εκστρατεία δεν
απευθυνόταν μόνο στα μέλη του προσωπικού της ΕΕ
αλλά και σε ανθρώπους εκτός των θεσμικών οργάνων
της ΕΕ με στόχο να διασφαλιστεί ότι και αυτοί
γνωρίζουν τους νέους κανόνες και τον τρόπο με τον
οποίο ενδέχεται να επηρεαστούν από αυτούς.

επιδόσεών μας. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζουμε ότι
είμαστε σε θέση να προσαρμόζουμε τις δραστηριότητές
μας, εφόσον απαιτείται, για την αύξηση του αντικτύπου
του έργου μας και της αποδοτικότητας της χρήσης των
πόρων μας. Οι εν λόγω ΒΔΕ 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
περιλαμβάνεται μια σύντομη περιγραφή για κάθε
ΒΔ Ε, κα θώ ς κα ι τα α ποτε λέσμ α τα την 31η
Δεκεμβρίου 2018. Στις περισσότερες περιπτώσεις,
τα αποτελέσματα αυτά μετρώνται σε σχέση με
αρχικούς στόχους.
Το 2018 πετύχαμε ή υπερβήκαμε, σε ορισμένες
περιπτώσεις κατά πολύ, τους στόχους που είχαμε
θέσει στην πλειονότητα των ΒΔΕ. Το γεγονός αυτό
καταδεικ νύει ότι η υλοποίηση των σ χετικών
στρατηγικών στόχων βρίσκεται πράγματι σε σωστή
πορεία και ότι δεν απαιτούνται διορθωτικά μέτρα.
Σε δύο περιπτώσεις δεν διαθέτουμε αποτελέσματα
παρακολούθησης. Στην περίπτωση του ΒΔΕ 6, κατά τη
διάρκεια του 2018, επιλέξαμε να παρακολουθήσουμε
και να δώσουμε προτεραιότητα στις δραστηριότητες
πολιτικής οι οποίες συνδέονται με τις σχετικές δράσεις
προτεραιότητας που περιγράφονται στη στρατηγική
μ ας, κα ι να μην δ ημ ο σ ι εύ σο υμε κα τά λογο
προτεραιοτήτων. Λάβαμε αυτή την απόφαση διότι
πιστεύαμε ότι αυτός ήταν ο πλέον αποδοτικός τρόπος
να διασφαλίσουμε την εκπλήρωση των στόχων που
θέσαμε στη στρατηγική του ΕΕΠΔ.

Βασικοί δείκτες επιδόσεων 2018

Στην περίπτωση του ΒΔΕ 7, δεν είμαστε σε θέση επί
του παρόντος να υπολογίσουμε με ακρίβεια τον
αριθμό των επισκεπτών του δικτυακού τόπου του
ΕΕΠ Δ , λόγω α λ λα γ ής της πολ ιτικ ής γ ι α τα
cookies και την παρακολούθηση στον δικτυακό μας
τ ό π ο. Στ όχο ς τ ης α λ λα γ ής α υ τ ής ε ί να ι να
διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες του δικτυακού μας
τόπου θα είναι σε θέση να παρέχουν συνειδητά τη
συγκατάθεσή τους για την παρακολούθηση της
διαδικτυακής τους δραστηριότητας στον δικτυακό
τόπο του ΕΕΠΔ. Η αλλαγή αυτή θα διασφαλίσει
επομένως ότι ο δικτυακός τόπος είναι όσο το
δ υ να τ όν π ι ο φ ι λ ι κό ς πρ ο ς τ ην πρ ο σ τ α σ ί α
δεδομένων. Για τον λόγο αυτόν, τα αποτελέσματα για
τον ΒΔΕ 7 δεν είναι πλήρη.

Χρησιμοποιούμε μια σειρά από βασικούς δείκτες
επιδόσεων (ΒΔΕ) για την παρακολούθηση των

Ο στόχος για τον ΒΔΕ 4 αναπροσαρμόζεται σε ετήσια
βάση, με βάση τον νομοθετικό κύκλο.

Καθώς η παγκόσμια παρουσία και επιρροή του ΕΕΠΔ
μόλις αρχίζει να αυξάνεται, αναμένουμε ότι και το 2019
θα είναι ένα ακόμη έτος γεμάτο δραστηριότητες.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ
31.12.2018

ΣΤΌΧΟΣ 2018

Στόχος 1 – Η προστασία των δεδομένων ψηφιοποιείται
ΒΔΕ 1
Εσωτερικός
δείκτης
ΒΔΕ 2
Εσωτερικός
&
εξωτερικός
δείκτης

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

9

9 πρωτοβουλίες

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

8

8 δραστηριότητες

31

10 υποθέσεις

Στόχος 2 – Δημιουργία 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

Στόχος 3 – Ένα νέο κεφάλαιο για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ
ΒΔΕ 4
Εξωτερικός
δείκτης
ΒΔΕ 5
Εξωτερικός
δείκτης

ΒΔΕ 6
Εσωτερικός
δείκτης

Επίπεδο ενδιαφέροντος των ενδιαφερόμενων μερών
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Συμβούλιο, ΑΠΔ κ.λπ.)

15

10 διαβουλεύσεις

Επίπεδο ικανοποίησης του υπεύθυνου προστασίας
δεδομένων/του συντονιστή προστασίας δεδομένων/
των υπευθύνων επεξεργασίας σχετικά με τη
συνεργασία με τον ΕΕΠΔ και την καθοδήγηση,
περιλαμβανομένης της ικανοποίησης των
υποκειμένων των δεδομένων ως προς την κατάρτιση

95%

70%

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

ά.α.

ά.α.

Παράγοντες διευκόλυνσης – Επικοινωνία και διαχείριση πόρων
ΒΔΕ 7
Σύνθετος

Αριθμός επισκέψεων στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ

ά.α.

• 195 715 επισκέψεις
(αποτελέσματα 2015)

Εξωτερικός
δείκτης

Αριθμός ακολούθων στον λογαριασμό του ΕΕΠΔ στο
Twitter

14 000

• 9 407 ακόλουθοι
(αποτελέσματα 2017)
+ 10 %

ΒΔΕ 8

Επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού

75%

75%

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

93,8%

90%

Εσωτερικός
δείκτης
ΒΔΕ 9
Εσωτερικός
δείκτης
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Βασικοί στόχοι για το 2019

|| Β α σ ι κ ο ί

σ τόχο ι γ ι α το 2019

Για το 2019 επελέγησαν οι ακόλουθοι βασικοί στόχοι,
οι οποίοι εντάσσονται στη συνολική στρατηγική για την
π ε ρ ί ο δ ο 2 015 -2 019. Τα α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α θ α
ανακοινωθούν στην ετήσια έκθεση του 2019.

Διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του
κανονισμού 2018/1725
Οι νέοι κανόνες προστασίας δεδομένων για τα θεσμικά
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ τέθηκαν σε
πλήρη εφαρμογή στις 11 Δεκεμβρίου 2018. Το 2019 θα
συνεχίσουμε την εκστρατεία μας για να διασφαλίσουμε
ότι τόσο οι εργαζόμενοι στα θεσμικά όργανα της ΕΕ
όσο και τα άτομα που δεν εργάζονται στην ΕΕ είναι σε
θέση να κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις του
νέου κανονισμού και γνωρίζουν καλύτερα τους
κινδύνους που συνδέονται με την επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, θα
συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην ενθάρρυνση της
ανάπτυξης μιας νοοτροπίας λογοδοσίας. Στο πλαίσιο
αυτό περιλαμβάνεται η προσπάθεια να παράσχουμε
στους υπευθύνους προστασίας δεδομένων, στα
διοικητικά στελέχη και στα μέλη του προσωπικού της
ΕΕ τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για να
υπερβούν το επίπεδο της απλής συμμόρφωσης, ώστε
να διασφαλιστεί ότι είναι επίσης σε θέση να
αποδεικνύουν τη συμμόρφωση αυτή.

Νέα νομική βάση για δραστηριότητες
πολιτικής και διαβούλευσης
Ο Kανονισμός 2018/1725 ενισχύει τον ρόλο του ΕΕΠΔ
στις δραστηριότητες πολιτικής και διαβούλευσης.
Προβλέπεται πλέον ρητά η υποχρέωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαβουλεύεται με τον
ΕΕΠΔ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ο ΕΕΠΔ
οφείλει να της παρέχει συμβουλές εντός οκτώ
εβδομάδων από την παραλαβή σχετικού αιτήματός
της. Η νέα νομοθεσία παρέχει επίσης τη δυνατότητα
έκδοσης κοινών γνωμοδοτήσεων με το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ).
Το 2019 θα συνεργαστούμε με την Επιτροπή και το
ΕΣΠΔ για να διασφαλίσουμε τη θέσπιση κατάλληλων
διαδικασιών για τη στήριξη των νέων αυτών διατάξεων,
ενώ ε πίσης θα ε πα νεξε τάσουμε και θα
επικαιροποιήσουμε τους εσωτερικούς κανόνες μας και
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ά λ λ α σ χε τ ι κά έ γ γρ α φ α κα θ ο δ ή γ η σ η ς. Θ α
εξακολουθήσουμε επίσης να είμαστε στη διάθεση της
Ευ ρ ω π α ϊ κ ή ς Επ ι τρ ο π ή ς , τ ο υ Ευ ρ ω π α ϊ κο ύ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή
επίσημων ή ανεπίσημων συμβουλών σε οποιοδήποτε
σημείο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Παροχή καθοδήγησης σχετικά με την
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα
Το 2019 θα ολοκληρώσουμε το έργο μας για την
παροχή μεθοδολογίας την οποία θα πρέπει να
εφαρμόζει ο νομοθέτης της ΕΕ κατά την εκτίμηση της
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας νομοθετικών
μέτρων που έχουν αν τίκτυπο στα θεμελιώδη
δικαιώματα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των
δ ε δ ο μ έ ν ω ν. Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α , θ α κ α τ α ρ τ ί σ ο υ μ ε
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναλογικότητα,
ολοκληρώνοντας το έργο που ξεκινήσαμε με τη
δημοσίευση του πρακτικού εργαλείου για την εκτίμηση
της αναγκαιότητας τον Απρίλιο του 2017. Με τον τρόπο
αυτόν αποσκοπούμε να παράσχουμε στα θεσμικά
όργανα της ΕΕ ένα πλαίσιο που θα τα συνδράμει να
υιοθετήσουν μια ενεργητική προσέγγιση όσον αφορά
την εφαρμογή εγγυήσεων προστασίας δεδομένων
στην πολιτική της ΕΕ.

Διευκόλυνση του ευρύτερου διαλόγου για
τη διαλειτουργικότητα
Στη γνωμοδότηση που εκδώσαμε το 2018 σχετικά με
τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων
πληροφοριών μεγάλης κλίμακας της ΕΕ, διατυπώσαμε
το αίτημα για διεξαγωγή ευρύτερου διαλόγου σχετικά
με το μέλλον των συστημάτων αυτών, τη διακυβέρνησή
τους και σχετικά με τρόπους διασφάλισης των
θεμελιωδών δικαιωμάτων σε αυτό το πλαίσιο. Θα
δρομολογήσουμε τον εν λόγω διάλογο το 2019, με τη
σύσταση ομάδας υψηλού επιπέδου για το θέμα αυτό
στην ετήσια Διάσκεψη για τους Υπολογιστές, την
Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής και την Προστασία των
Δεδομένων (CPDP), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις
Βρυξέλλες από τις 30 Ιανουαρίου έως την 1η
Φεβρουαρίου 2019.
Ο νέος Κανονισμός 2018/1725 προβλέπει ένα ενιαίο
μοντέλο συντονισμένης εποπτείας για τα συστήματα
πληροφοριών μεγάλης κλίμακας της ΕΕ και για τα
θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, το
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οποίο πρέπει να εφαρμόζεται από τον ΕΕΠΔ και τις
εθνικές εποπτικές αρχές. Μαζί με τους εταίρους μας
από τις εθνικές ΑΠΔ, θα εξετάσουμε το μέλλον της
συντονισμένης εποπτείας κατά τη διάρκεια του 2019.

Ασφάλεια πληροφοριών
Ο νέος κανονισμός για την προστασία δεδομένων στα
θεσμικά όργανα της ΕΕ εισάγει νέες έννοιες που
τονίζουν τη σημασία της ασφάλειας των πληροφοριών.
Σε αυτές περιλαμβά νον ται οι υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις παραβιάσεων δεδομένων και η χρήση
της ψευδωνυμοποίησης ως αναγνωρισμένου μέτρου
ασφάλειας.
Για να ανταποκριθούμε στα ανωτέρω, θα πρέπει να
αυξήσουμε την ικανότητα και την αρμοδιότητά μας
όσον αφορά την εποπτεία και την αξιολόγηση των
μέτρων που λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για
την επίτευξη της συμμόρφωσης. Πρέπει επίσης να
είμασ τε σε θέση να α ν τι δρ ούμε άμεσα σε
γνωστοποιήσεις παραβιάσεων δεδομένων και σε άλλα
συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, ώστε
να διασφαλίζουμε ότι περιορίζεται κάθε αρνητική
επίπτωση στα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων.
Θα συνεχίσουμε να διενεργούμε επιθεωρήσεις που
εστιάζουν στις τεχνολογικές πτυχές, ιδίως σε εκείνες
που σχετίζονται με τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας
και με τον τομέα της ασφάλειας και της επιβολής του
νόμου.

Διαχείριση της μετάβασης στην εποπτεία
της Eurojust
Καθώς ο ΕΕΠΔ έχει πλέον εδραιώσει τον εποπτικό του
ρόλο στην Ευρωπόλ, το 2019 θα αναλάβει το έργο της
εποπτείας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σε έναν άλλον οργανισμό της ΕΕ που
δραστηριοποιείται στον τομέα της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων: την Eurojust.
Το νέο νομικό πλαίσιο για την Eurojust, το οποίο
περιλαμβάνει νέους κανόνες προστασίας δεδομένων
ειδικά για τις δραστηριότητες του οργανισμού,
εγκρίθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2018. Προβλέπει την
ανάληψη εποπτικού ρόλου από τον ΕΕΠΔ. Με σκοπό
την προετοιμασία του για τον νέο αυτόν ρόλο, το
προσωπικό του ΕΕΠΔ θα διοργανώσει εσωτερικές και
εξωτερικές εκδηλώσεις κατάρτισης σχετικά με την
εποπτεία της Eurojust, στόχος των οποίων θα είναι να
διασφαλιστεί ότι ο ΕΕΠΔ θα είναι έτοιμος να αναλάβει
τον νέο ρόλο του στο τέλος του 2019.

Εφαρμογή της προστασίας των
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ
ορισμού στα θεσμικά όργανα της ΕΕ
Βάσει των νέων κανόνων προστασίας δεδομένων, τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν την υποχρέωση να
εφαρμόζουν τις αρχές της προστασίας δεδομένων ήδη
από το σχεδιασμό και εξ ορισμού κατά την ανάπτυξη
και τη λειτουργία συσ τημάτων επεξεργασίας
δεδομένων. Επομένως, ο ΕΕΠΔ θα ενισχύσει τις
προσπάθειές του για τον προσδιορισμό και την
προώθηση πρακτικών τεχνολογικών λύσεων το 2019.
Σε αυτές θα περιλαμβάνεται η τακτική παρακολούθηση
των εξελίξεων σε επίπεδο ΤΠΕ προκειμένου να
παρέχεται καθοδήγηση και κατάρτιση για την τεχνική
εφαρμογή της προστασίας δεδομένων.

Καθοδήγηση σχετικά με την τεχνολογία
και την προστασία δεδομένων
Το 2018 ο ΕΕΠΔ εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές
σ χε τικά με την πρ ο σ τασία των δεδ ομέ νων
πρ ο σ ω π ι κο ύ χα ρ α κ τ ή ρ α σ τ ο υ ς τ ο μ ε ί ς τ ης
διακυβέρνησης και διαχείρισης της ΤΠ, του
υπολογιστικού νέφους και των γνωστοποιήσεων
παραβιάσεων δεδομένων. Το 2019 θα εκδώσει
επικαιροποιημένη καθοδήγηση με σκοπό τη βελτίωση
της λογοδοσίας στον τομέα της ΤΠ και θα παράσχει
συμβουλές πολιτικής σχετικά με συγκεκριμένες
τεχνολογίες ή μεθοδολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην
ασφάλεια.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια με τις
συμβουλές και την πρακτική άλλων αρχών προστασίας
δεδομένων (ΑΠΔ), θα ακολουθήσουμε την καθοδήγηση
του ΕΣΠΔ σχετικά με τα ζητήματα αυτά και θα
συμβά λουμε σ το έργο του για την παροχή
εναρμονισμένης καθοδήγησης.
Θα συνεχίσουμε επίσης τη συνεργασία μας με τους
διεθνείς εταίρους μας στους τομείς της τεχνολογίας και
της προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων
της Διεθνούς Διάσκεψης των Επιτρόπων για την
Προστασία των Δεδομένων και την Ιδιωτική Ζωή
(ICDPPC) και των ομάδων εργασίας της, καθώς και της
Διεθνούς Ομάδας Εργασίας για την Προστασία
Δεδομένων και τις Τηλεπικοινωνίες (IWGDPT, γνωστή
ως η ομάδα του Βερολίνου).
Μέσω της διεξαγωγής των επιθεωρήσεων και των
ερευνών μας, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την προστασία
δεδομένων στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων της
ΕΕ. Όπου είναι δυνατόν, θα καταβάλουμε προσπάθειες
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για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων και των ερευνών
αυτών εξ αποστάσεως, από το εργαστήριο του ΕΕΠΔ.

Στήριξη του δικτύου εφαρμογών
προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο
διαδίκτυο (IPEN)
Ως δίκτυο εμπειρογνωμόνων στους τομείς της
τεχνολογίας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής
προερχόμενων από τις ΑΠΔ, τη βιομηχανία, την
ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών,
το IPEN θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη
μετουσίωση των αρχών που διέπουν την προστασία
των δεδομένων σε απαιτήσεις όσον αφορά τη
δημιουργία εφαρμογών προστασίας. Θα στηρίξουμε το
δίκτυο για την εντατικοποίηση των προσπαθειών του
να προαγάγει τεχνολογία φιλική προς την προστασία
της ιδιωτικής ζωής και τεχ νικές δημιουργίας
εφαρμογών προστασίας που λαμβάνουν υπόψη την
προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ειδικότερα, θα
εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στη μετουσίωση της
αρχής της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον
σχεδιασμό σε απαιτήσεις όσον αφορά τη δημιουργία
εφαρμογών προστασίας, καθώς και στη διευκόλυνση
των ανταλλαγών μεταξύ των δημιουργών εφαρμογών
και των εμπειρογνωμόνων του τομέα της προστασίας
της ιδιωτικής ζωής σχετικά με τεχνικές λύσεις σε
θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, μέσω
εργαστηρίων και παρουσιάσεων σε δημόσιες
εκδηλώσεις.

της υποομάδας για τις βασικές διατάξεις και ως μέλος
της συντακτικής ομάδας στην οποία έχει ανατεθεί το
καθήκον της κατάρτισης τροπολογιών για τον
εσωτερικό κανονισμό του ΕΣΠΔ.
Συνεχίζον τας το έργο μας με τους διεθνείς
οργανισμούς, θα διοργανώσουμε ημερίδα στα μέσα
του 2019, η οποία θα λάβει χώρα στο Παρίσι. Οι
προσπάθειές μας για προαγωγή του διαλόγου σε
διεθνές επίπεδο με αρχές, οργανισμούς και άλλες
ομάδες από χώρες εκτός ΕΕ θα εξακολουθήσουν
επίσης να αποτελούν προτεραιότητα.

Διατήρηση της δυναμικής της
πρωτοβουλίας για τη δεοντολογία
Μετά την επιτυχία της Διεθνούς Διάσκεψης των
Επιτρόπων για την Προστασία των Δεδομένων και την
Ιδιωτική Ζωή του 2018, η πρόκληση είναι πλέον να
διασφαλιστεί η διατήρηση της δυναμικής αυτής. Σε
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της
Διάσκεψης για τους Υπολογιστές, την Προστασία της
Ιδιωτικής Ζωής και την Προστασία των Δεδομένων
(CPDP) στις αρχές του 2019, θα δρομολογήσουμε
διάφορες νέες δραστηριότητες που θα έχουν αυτόν
ακριβώς τον σκοπό. Σε αυτές θα περιλαμβάνονται τα
εξής:
•

σειρ ά δημό σι ων δ ι α λόγων με τη μορ φή
τηλεδιασκέψεων, συζητήσεων σε ζων τα νή
μετάδοση μέσω του διαδικτύου ή podcast, με
εμπειρ ογ νώμονες α πό δι άφ ορ ους τομείς,
συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΔ·

•

άρθρα από αναγνωρισμένους ειδικούς σχετικά με
το θέμα της ψηφιακής δεοντολογίας, τα οποία θα
αναρτηθούν στο διαδίκτυο·

•

Συνεχιζόμενη συνεργασία με ενωσιακούς
και διεθνείς εταίρους

νέα γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ σχετικά με τη
δεοντολογία, βάσει της γνωμοδότησης του 2015 και
της έκθεσης της συμβουλευτικ ής ομάδας
δεοντολογίας·

•

Καθώς η νέα νομοθεσία της ΕΕ έχει τεθεί πλέον σε
πλήρη εφαρμογή, η συνεργασία με τους εταίρους μας
στον τομέα της προστασίας δεδομένων τόσο εντός της
ΕΕ όσο και εκτός αυτής είναι σημαντικότερη από ποτέ
άλλοτε. Η συνεργασία με τις ΑΠΔ των κρατών μελών
θα συνεχιστεί σε πολλά επίπεδα και εντός του ΕΣΠΔ
ειδικότερα, όπου το σημείο εστίασης της προσοχής
μας θα είναι η συνεχής ενεργός συμμετοχή στο έργο

συμπληρωματική εκδήλωση σ χετικά με τη
δεοντολογία η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη
διάρκεια της Διεθνούς Διάσκεψης των Επιτρόπων
για την Προστασία των Δεδομένων και την Ιδιωτική
Ζωή του 2019.

Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, ευελπιστούμε ότι
θα εξασφαλιστεί η συνεχής πρόοδος προς την
επίτευξη διεθνούς συναίνεσης σχετικά με την ψηφιακή
δεοντολογία.

Η νέα νομική υποχρέωση για την εφαρμογή της αρχής
προστασίας δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ
ορισμού στον σχεδιασμό και στη λειτουργία των
συστημάτων ΤΠ που χρησιμοποιούνται για την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει
αυξήσει τη σημασία του έργου στον τομέα αυτόν,
ιδιαίτερα όσον αφορά τον καθορισμό της τεχνολογίας
αιχμής και της εξέλιξής της ως σημείου αναφοράς για
τις δραστηριότητες εποπτείας και επιβολής.
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Επικοινωνήστε με την ΕΕ (ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ)
Αυτοπροσώπως (ή ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ)
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 (ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ Ή ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)
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 (ή ΒΡΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ)
Στο διαδίκτυο (ή ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)
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 (ή ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ)
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη
διεύθυνση: https://publications.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν
εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. https://
europa.eu/european-union/contact_el).
Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα (ή ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
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 (ή ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 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.

w

s.e
p
d
e
.
ww

.eu
a
p
uro

EU_EDPS

EDPS

or
pervis
u
S
n
tio
Protec
a
t
a
D
ean
Europ

