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Το 2018 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για την προστασία των 
δεδομένων. Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο από 
πολλού αναμενόμενος γενικός κανονισμός για την προστασία 
δεδομένων (ΓΚΠΔ). Πέραν της προσαρμογής των ενωσιακών 
κανόνων για την προστασία των δεδομένων στην ψηφιακή 
εποχή, με τον εν λόγω Κανονισμό συστάθηκε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), με βασικό καθήκον 
να διασφαλίζει τη συνεκτική εφαρμογή των νέων κανόνων σε 
ολόκληρο τον ΕΟΧ.

Το ΕΣΠΔ αποτελεί, επομένως, νεοπαγή οργανισμό της ΕΕ. 
Ωστόσο, ήδη κατά τους πρώτους επτά μήνες της ύπαρξής μας, 
πετύχαμε αρκετά ορόσημα, επί των οποίων μπορούμε πλέον να 
αναστοχαστούμε.

Ρόλος μας είναι να διασφαλίζουμε την εναρμονισμένη 
εφαρμογή του ΓΚΠΔ σε ολόκληρο τον ΕΟΧ. Προς τον σκοπό 
αυτό, εγκρίναμε τα 16 έγγραφα κατευθυντήριων γραμμών 
της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 που αφορούν τον ΓΚΠΔ, 
εκδώσαμε 4 επιπλέον συναφή έγγραφα κατευθυντήριων 
γραμμών, εκδώσαμε 26 γνώμες αναφορικά με τις εκτιμήσεις 
αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων τις οποίες 
διενεργούν εθνικές εποπτικές αρχές και πραγματοποιήσαμε 
πέντε συνεδριάσεις ολομέλειας στις οποίες εξετάσαμε 
διάφορα ζητήματα, από το σχέδιο απόφασης επάρκειας ΕΕ-
Ιαπωνίας έως τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 
Τα σχόλια που λάβαμε από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά 
με το πρώτο έτος της δράσης μας ήταν ενθαρρυντικά. Πολλοί 
άνθρωποι και εταιρείες ζητούν πλέον περισσότερη παγκόσμια 

Andrea Jelinek
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

ευθυγράμμιση όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Πιστεύουμε ότι με τον συντονισμό 
μιας συνεκτικής προσέγγισης για την προστασία των 
δεδομένων, η ΕΕ δείχνει ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των 
φυσικών προσώπων στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των 
δεδομένων μπορεί να συμβαδίζει με μια ανθηρή οικονομία, 
μεταξύ άλλων επειδή παρέχει στις επιχειρήσεις ένα σαφές 
πλαίσιο και δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, 
όπως αυξημένη πίστη των πελατών στην επιχείρηση και 
αποδοτικότερη λειτουργία.

Το επόμενο έτος αναμένεται ακόμη πιο εργώδες. Στις αρχές του 
2019 εγκρίναμε το πρόγραμμα εργασιών μας για την περίοδο 
2019-2020. Το πρόγραμμα εργασιών του ΕΣΠΔ αποσκοπεί 
στην ικανοποίηση των αναγκών προτεραιότητας όλων των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετών της 
ΕΕ. Δεδομένου ότι έχει ήδη εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την ερμηνεία των νέων διατάξεων που εισήγαγε ο 
ΓΚΠΔ, το ΕΣΠΔ θα στρέψει πλέον την προσοχή του σε ειδικά 
ζητήματα και τεχνολογίες.

Κατά την άποψή μου, με τις εθνικές εποπτικές αρχές να 
εργάζονται ομαδικά επί ίσοις όροις και με την υποστήριξη 
μιας δυναμικής Γραμματείας, το ΕΣΠΔ διαθέτει τα μέσα 
για να ανταποκριθεί στην αποστολή του να διασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρο 
τον ΕΟΧ. Ατενίζοντας το μέλλον, είμαι πεπεισμένη ότι θα 
εξακολουθήσουμε να αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση 
στην προσπάθεια για διαφάνεια και συνεργασία εντός του ΕΟΧ 
αλλά και ευρύτερα.
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο 
συστάθηκε με τον γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων (ΓΚΠΔ), είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός 
οργανισμός ο οποίος συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή των 
κανόνων προστασίας δεδομένων σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των 
αρχών προστασίας δεδομένων του ΕΟΧ.  

Στόχος του ΕΣΠΔ είναι να διασφαλίζει τη συνεκτική εφαρμογή 
στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο του ΓΚΠΔ και της ευρωπαϊκής 
οδηγίας στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Το ΕΣΠΔ μπορεί να εκδίδει γενικές κατευθυντήριες γραμμές 
για την περαιτέρω αποσαφήνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
για την προστασία των δεδομένων, παρέχοντας, αφενός, 
στους ενδιαφερομένους —συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
προσώπων— μια συνεκτική ερμηνεία των δικαιωμάτων και των 

Σχετικά με το ΕΣΠΔ
υποχρεώσεών τους και, αφετέρου, στις εποπτικές αρχές ένα 
σημείο αναφοράς για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, το ΕΣΠΔ έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει γνώμες ή 
αποφάσεις για να διασφαλίζει τη συνεκτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ 
από τις εθνικές εποπτικές αρχές («γνώμες συνεκτικότητας» 
ή «αποφάσεις συνεκτικότητας»). Περαιτέρω, το ΕΣΠΔ 
συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε ζήτημα σχετικό 
με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
κάθε νέα νομοθετική πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ΕΣΠΔ ενεργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του και 
τις κατευθυντήριες αρχές του.

Το ΕΣΠΔ απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών αρχών 
προστασίας δεδομένων και από τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Οι εποπτικές αρχές των κρατών 

 3. About the European Data Protection Board

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/rules-procedure/rules-procedure_el
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_el#Guiding%20principles
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Σχετικά με το ΕΣΠΔ

ΕΖΕΣ-ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) είναι επίσης 
μέλη του ΕΣΠΔ όσον αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με 
τον ΓΚΠΔ, αν και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε το δικαίωμα 
του εκλέγεσθαι στις θέσεις του προέδρου ή των αναπληρωτών 
προέδρων. Ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή και —όσον αφορά τα 
ζητήματα που σχετίζονται με τον ΓΚΠΔ— η Εποπτεύουσα Αρχή 
της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) έχουν 
το δικαίωμα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις 
συνεδριάσεις του ΕΣΠΔ, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Το ΕΣΠΔ διαθέτει Γραμματεία, η οποία παρέχεται από τον 
ΕΕΠΔ. Ένα μνημόνιο συνεργασίας καθορίζει τους όρους της 
συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ. Το εν λόγω 
μνημόνιο υπεγράφη κατά την πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στις 25 
Μαΐου 2018.

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/edpb-secretariat_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_el
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Ο εσωτερικός κανονισμός εγκρίθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση 
της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2018. Στις 
23 Νοεμβρίου 2018 εγκρίθηκαν διάφορες τροποποιήσεις του. 

Εντός του ΕΣΠΔ έχουν συσταθεί διάφορες επιμέρους ομάδες 
εμπειρογνωμόνων, για να το βοηθούν στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του. Επιπλέον, δημιουργήθηκε η Γραμματεία ΕΣΠΔ 
για να παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης και διοικητική και υλικοτεχνική 
υποστήριξη στο ΕΣΠΔ.  
 
3.1.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΌΥ ΕΣΠΔ
Κατά το διάστημα από τις 25 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, 
το ΕΣΠΔ πραγματοποίησε πέντε συνεδριάσεις ολομέλειας. 
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 36 συνεδριάσεις επιμέρους 
ομάδων. 

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειάς του στις 25 Μαΐου 
2018, το ΕΣΠΔ ενέκρινε 16 έγγραφα κατευθυντήριων γραμμών 
τα οποία είχαν καταρτιστεί προγενέστερα από την Ομάδα 
Εργασίας του άρθρου 29. Κατά τους επόμενους μήνες του 2018, 
το ΕΣΠΔ εξέδωσε τέσσερα ακόμη έγγραφα κατευθυντήριων 
γραμμών που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση διαφόρων 

διατάξεων του ΓΚΠΔ. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές είχαν 
ως αντικείμενο την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό κριτηρίων 
πιστοποίησης, τις παρεκκλίσεις σε σχέση με τις διεθνείς 
διαβιβάσεις, το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ και τη 
διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης. 

Προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεκτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισμένη αρμόδια εποπτική 
αρχή επιθυμεί να θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα 
έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, το ΕΣΠΔ εκδίδει γνώμες 
συνεκτικότητας. Ή αρμόδια εποπτική αρχή οφείλει να λάβει 
ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη αυτή. Κατά το διάστημα από τις 
25 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ΕΣΠΔ εξέδωσε 26 
γνώμες αναφορικά με τους εθνικούς καταλόγους των πράξεων 
επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια 
εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
(ΕΑΠΔ). Σκοπός της διαδικασίας αυτής ήταν να διασφαλιστεί η 
συνεκτικότητα του συνόλου των εθνικών καταλόγων. 

Το ΕΣΠΔ ενεργεί επίσης ως φορέας επίλυσης διαφορών και 
εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις. Ωστόσο, κατά το διάστημα 
από τις 25 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 δεν κινήθηκε 
καμία διαδικασία επίλυσης διαφοράς. Το γεγονός αυτό δείχνει 

 5. European Data Protection Board activities in 2018

Σύσταση του ΕΣΠΔ και της 
Γραμματείας το 2018 — Επισκόπηση

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/rules-procedure/rules-procedure_el
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τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν τα δικαιώματα των υποκειμένων 
των δεδομένων, τα δικαιώματα των καταναλωτών και οι 
παραβιάσεις δεδομένων.

Το 2018 κινήθηκαν 43 διαδικασίες του μηχανισμού μίας 
στάσης από τις εποπτικές αρχές 14 διαφορετικών χωρών του 
ΕΟΧ. Στο τέλος του έτους, οι διαδικασίες αυτές βρίσκονταν σε 
διαφορετικά στάδια: 20 βρίσκονταν στο επίπεδο της άτυπης 
διαβούλευσης, 20 βρίσκονταν στο επίπεδο του σχεδίου 
απόφασης και σε δύο είχαν εκδοθεί τελικές αποφάσεις. Οι εν 
λόγω πρώτες τελικές αποφάσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού 
μίας στάσης αφορούσαν την άσκηση των δικαιωμάτων φυσικών 
προσώπων, την κατάλληλη νομική βάση για την επεξεργασία 
δεδομένων και γνωστοποιήσεις παραβιάσεων δεδομένων.

Ή διαδικασία της αμοιβαίας συνδρομής επιτρέπει στις 
εποπτικές αρχές να ζητούν από άλλες εποπτικές αρχές 
πληροφορίες, καθώς και άλλα μέτρα για την αποτελεσματική 
συνεργασία τους. Κατά το διάστημα από τις 25 Μαΐου έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2018, υποβλήθηκαν 397 επίσημα ή ανεπίσημα 
αιτήματα αμοιβαίας συνδρομής. Το 89 % των αιτημάτων αυτών 
απαντήθηκε εντός 23 ημερών.

Το 2018 δεν δρομολογήθηκε καμία κοινή επιχείρηση.

Το 2018 οι εποπτικές αρχές των 31 χωρών του ΕΟΧ ανέφεραν 
περισσότερες από εκατό χιλιάδες υποθέσεις στο εθνικό επίπεδο. 
Οι περισσότερες από τις υποθέσεις αυτές είτε σχετίζονταν με 
καταγγελίες είτε κινήθηκαν βάσει γνωστοποιήσεων παραβιάσεων 
δεδομένων από υπευθύνους επεξεργασίας.

3.3.  ΔΙΑΒΌΥΛΕΥΣΕΙΣ
Το ΕΣΠΔ διοργανώνει δημόσιες διαβουλεύσεις επί των 
κατευθυντήριων γραμμών του, προκειμένου να συγκεντρώσει τις 
απόψεις και τους προβληματισμούς όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών και πολιτών. Το 2018 το ΕΣΠΔ διοργάνωσε τρεις 
διαβουλεύσεις επί των σχεδίων κατευθυντήριων γραμμών του 
σχετικά με την πιστοποίηση, το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του 
ΓΚΠΔ και τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης, αντίστοιχα.

ότι, κατά το εν λόγω διάστημα, οι εποπτικές αρχές κατόρθωσαν 
να επιτύχουν συναίνεση σε όλες τις διασυνοριακές υποθέσεις 
που ήλθαν ενώπιόν τους. 

Το ΕΣΠΔ συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε 
ζήτημα σχετικό με την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων σε τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς. Το 2018 το ΕΣΠΔ εξέδωσε δύο τέτοιες 
γνώμες, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής: μία σχετικά με τα 
ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και μία σχετικά με το σχέδιο 
απόφασης επάρκειας ΕΕ-Ιαπωνίας. Με δική του πρωτοβουλία, το 
ΕΣΠΔ εξέδωσε επίσης μια δήλωση σχετικά με τις επιπτώσεις της 
οικονομικής συγκέντρωσης. 
 
Το 2018 το ΕΣΠΔ εξέδωσε επίσης δύο επιστολές, μία για την 
παροχή καθοδήγησης προς το Σώμα του Διαδικτύου για την 
εκχώρηση ονομάτων και αριθμών (ICANN) σχετικά με την 
ανάπτυξη ενός συμβατού με τον ΓΚΠΔ μοντέλου πρόσβασης 
στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία στο πλαίσιο του συστήματος WHOIS, και 
μία σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες 
πληρωμών («οδηγία PSD2»). 
 
3.2.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΌΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Βάσει του ΓΚΠΔ, οι εποπτικές αρχές έχουν καθήκον να 
συνεργάζονται για να διασφαλίζουν τη συνεκτική εφαρμογή 
του Κανονισμού στις υποθέσεις με διασυνοριακή συνιστώσα. 
Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες συνεργασίας, μεταξύ των 
οποίων οι κοινές επιχειρήσεις, η αμοιβαία συνδρομή και η 
ειδική διαδικασία συνεργασίας που αποκαλείται «μηχανισμός 
μίας στάσης» («One-Stop-Shop»). 

Κατά το διάστημα από τις 25 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2018, στο σύστημα ΙΜΙ καταχωρίστηκαν 255 υποθέσεις με 
διασυνοριακή συνιστώσα. Οι περισσότερες από τις υποθέσεις 
αυτές είχαν ως πηγή καταγγελίες φυσικών προσώπων (176 
υποθέσεις). Οι υπόλοιπες (79 υποθέσεις) προήλθαν από άλλες 
πηγές. Όσον αφορά το αντικείμενο των εν λόγω υποθέσεων, τις 

Σύσταση του ΕΣΠΔ και της 
Γραμματείας το 2018 — Επισκόπηση
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Στο πλαίσιο της ετήσιας εξέτασης των δραστηριοτήτων του 
ΕΣΠΔ, την οποία προβλέπει το άρθρο 71 του ΓΚΠΔ, διεξήχθη 
έρευνα μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, η οποία 
επικεντρώθηκε στα 20 έγγραφα κατευθυντήριων γραμμών που 
αφορούσαν τον ΓΚΠΔ. Οι συμμετάσχοντες στην έρευνα ήταν 
μέλη εμπορικών ενώσεων από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική 
και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. 

Το 65 τοις εκατό των συμμετασχόντων χαρακτήρισε τις 
κατευθυντήριες γραμμές χρήσιμες. Εξάλλου, ενώ το 45 τοις 
εκατό των συμμετασχόντων χαρακτήρισε τις κατευθυντήριες 
γραμμές επαρκώς πραγματιστικές και λειτουργικές για τις 
ανάγκες του, το 23 τοις εκατό ζήτησε βελτίωση. Για παράδειγμα, 
προτάθηκε η παροχή συντομότερων και πιο πραγματιστικών 
κατευθυντήριων γραμμών. 

Ή πλειονότητα των παρατηρήσεων σχετικά με τις διαδικασίες 
διαβούλευσης και εκπόνησης των κατευθυντήριων γραμμών 
ήταν θετική ή ουδέτερη. Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη 
παρότρυναν το ΕΣΠΔ να διευρύνει τις δυνατότητες συμμετοχής 
και συνεργασίας κατά την εκπόνηση των κατευθυντήριων 
γραμμών του. 
Ή πλειονότητα των παρατηρήσεων σχετικά με τις διαδικασίες 
διαβούλευσης και εκπόνησης των κατευθυντήριων γραμμών 
ήταν θετική ή ουδέτερη. Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη 
παρότρυναν το ΕΣΠΔ να διευρύνει τις δυνατότητες συμμετοχής 
και συνεργασίας κατά την εκπόνηση των κατευθυντήριων 
γραμμών του. 
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Το 2019 και το 2020 το ΕΣΠΔ σκοπεύει να εστιάσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές του στα δικαιώματα των υποκειμένων 
των δεδομένων, στις έννοιες του υπευθύνου επεξεργασίας 
και του εκτελούντος την επεξεργασία, και στην έννοια του 
έννομου συμφέροντος. Το ΕΣΠΔ θα συνεχίσει να συμβουλεύει 
την Επιτροπή σε ζητήματα όπως τα αιτήματα διασυνοριακής 
πρόσβασης σε δεδομένα για σκοπούς συγκέντρωσης 
ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, την αναθεώρηση ή την 
έκδοση αποφάσεων επάρκειας για τη διαβίβαση δεδομένων 

σε τρίτες χώρες και την κάθε ενδεχόμενη αναθεώρηση της 
συμφωνίας ΕΕ-Καναδά για τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών 
(PNR). 

Το 2019 το ΕΣΠΔ θα συνεχίσει, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της 
αποστολής του, να εμβαθύνει τις υφιστάμενες σχέσεις του με 
ενδιαφερόμενα μέρη και να αναπτύσσει νέες τέτοιες σχέσεις, 
συνεχίζοντας παράλληλα να συμμετέχει σε σχετικά συνέδρια και 
να διατηρεί έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 9. Main objectives for 2019

Κύριοι στόχοι για το 2019
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Ταχυδρομική διεύθυνση
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Διεύθυνση γραφείων
Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

Email
edpb@edpb.europa.eu

Στοιχεία επικοινωνίας 
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