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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η αποστολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) είναι να διασφαλίζει τη
συνεκτική εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων και να προωθεί την αποτελεσματική
συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

2. Το νέο θεσμικό και νομικό πλαίσιο του ΕΣΠΔ τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Το εν λόγω
πλαίσιο περιλαμβάνει τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων1 (ΓΚΠΔ) και την οδηγία για
την επιβολή του νόμου2. Βάσει του ΓΚΠΔ και της οδηγίας για την επιβολή του νόμου, η συνεργασία
δεν αποτελεί πλέον επιλογή ή δευτερεύον καθήκον, αλλά βασικό και αναπόσπαστο μέρος του έργου
μας. Παρά τα επιτεύγματά μας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από προκλήσεις προκειμένου
να ενισχυθεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός και πέραν των συνόρων μας.
Το ΕΣΠΔ αποφάσισε να καθορίσει τη στρατηγική του για το διάστημα 2021-2023 με στόχο την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των κύριων μελλοντικών προκλήσεων.

3. Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα είναι ο απώτερος στόχος που εξακολουθεί να καθοδηγεί τη δράση μας. Η ανάπτυξη μιας
κοινής νοοτροπίας προστασίας των δεδομένων, η οποία θα λειτουργεί ως έμπνευση και ως πρότυπο
διεθνώς, αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής μας.

4. Η παρούσα στρατηγική δεν παρέχει εξαντλητική επισκόπηση του έργου του ΕΣΠΔ κατά τα προσεχή
έτη. Αντιθέτως, καθορίζει τους τέσσερις κύριους πυλώνες των στρατηγικών μας στόχων, καθώς και
μια δέσμη βασικών δράσεων που θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Το ΕΣΠΔ θα
εφαρμόσει την εν λόγω στρατηγική στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του και θα συντάσσει
εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε κάθε πυλώνα στο πλαίσιο των ετήσιων
εκθέσεών του.

2 ΠΥΛΩΝΑΣ 1: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

5. Το ΕΣΠΔ θα συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής
συνεκτικότητας κατά την εφαρμογή των κανόνων για την προστασία δεδομένων, καθώς και τον
περιορισμό του κατακερματισμού μεταξύ των κρατών μελών. Πέραν της παροχής πρακτικής,
εύληπτης και προσβάσιμης καθοδήγησης, το ΕΣΠΔ θα αναπτύξει και θα προωθήσει εργαλεία που θα

1 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
2 Οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες
αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
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διευκολύνουν την πρακτική εφαρμογή της προστασίας δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις
πρακτικές εμπειρίες διάφορων συναφών ενδιαφερόμενων μερών.

 Βασική δράση 1: το ΕΣΠΔ θα εστιάσει στην παροχή περαιτέρω καθοδήγησης σχετικά με βασικές
έννοιες της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία δεδομένων (π.χ. σχετικά με την έννοια του
εννόμου συμφέροντος ή του πεδίου εφαρμογής των δικαιωμάτων των υποκειμένων των
δεδομένων) που είναι ζωτικής σημασίας για τη συνεκτική εφαρμογή της. Μέσω της διοργάνωσης
ειδικών εκδηλώσεων και δημόσιων διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα συνεχίσουμε
τη συνεργασία μας με ένα ευρύ φάσμα εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών (μεγάλες και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δίκτυα υπευθύνων προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) και άλλων
επαγγελματιών του τομέα προστασίας δεδομένων) με σκοπό να διασφαλισθεί η πρακτική
συνάφεια. Θα καταβάλουμε πρόσθετες προσπάθειες για μια πιο προορατική χρήση του
μηχανισμού συνεκτικότητας, καθώς και άλλων εργαλείων, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε
πιθανά χάσματα ή αποκλίσεις όσον αφορά την ερμηνεία και τις πρακτικές των κρατών μελών.

 Βασική δράση 2: το ΕΣΠΔ θα προωθήσει περαιτέρω τηνανάπτυξη και εφαρμογή μηχανισμών
συμμόρφωσης για τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία: θα
καταβληθούν προσπάθειες και θα επενδυθούν πόροι –ιδίως μέσω της διοργάνωσης ειδικών
εργαστηρίων και κύκλων κατάρτισης του προσωπικού– για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης
εργαλείων που προωθούν τη συμμόρφωση, ιδίως κωδίκων δεοντολογίας και πιστοποιήσεων.

 Βασική δράση 3: το ΕΣΠΔ θα προωθήσει την ανάπτυξη κοινών εργαλείων για ένα ευρύτερο κοινό
και θα συμμετάσχει σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και προβολής: το ΕΣΠΔ ήδη εκδίδει
κατευθυντήριες γραμμές και γνώμες οι οποίες απευθύνονται σε επαγγελματίες που διαθέτουν
εκτενή εμπειρογνωμοσύνη. Αξιοποιώντας ήδη διαθέσιμους σε εθνικό επίπεδο πόρους, το ΕΣΠΔ
θα αναπτύξει ειδικά κατά περίπτωση εργαλεία για επαγγελματίες που δεν διαθέτουν
εμπειρογνωμοσύνη, όπως οι ΜΜΕ, καθώς και για τα υποκείμενα των δεδομένων, ιδίως τα παιδιά.

3 ΠΥΛΩΝΑΣ 2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

6. Το ΕΣΠΔ δεσμεύεται πλήρως να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ όλων των εθνικών εποπτικών
αρχών που συνεργάζονται για την επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία
δεδομένων. Θα εξορθολογίσουμε τις εσωτερικές διαδικασίες, θα συνδυάσουμε την
εμπειρογνωμοσύνη και θα προωθήσουμε τον ενισχυμένο συντονισμό. Δεν επιδιώκουμε μόνο τη
διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας των μηχανισμών συνεργασίας και συνεκτικότητας, αλλά
αγωνιζόμαστε επίσης για την ανάπτυξη μιας αυθεντικής πανευρωπαϊκής νοοτροπίας στον τομέα της
επιβολής μεταξύ των εποπτικών αρχών.

 Βασική δράση 1: ενθάρρυνση και διευκόλυνση της χρήσης ολόκληρου του φάσματος των
εργαλείων συνεργασίας που κατοχυρώνονται στο Κεφάλαιο VII του ΓΚΠΔ και στο Κεφάλαιο
VII της οδηγίας για την επιβολή του νόμου, γεφύρωση των χασμάτων ή των διαφορών μεταξύ
των εθνικών διαδικασιών επιβολής του νόμου και συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση της
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των εν λόγω εργαλείων. Περαιτέρω προώθηση
της κοινής εφαρμογής βασικών εννοιών στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεργασίας και
ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των εποπτικών αρχών.
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 Βασική δράση 2: εφαρμογή ενός πλαισίου συντονισμένης επιβολής της νομοθεσίας (ΠΣΕ)
το οποίο θα διευκολύνει κοινές δράσεις με ευέλικτο αλλά συντονισμένο τρόπο, οι οποίες θα
περιλαμβάνουν από κοινές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και συλλογή πληροφοριών
έως σαρώσεις σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας και κοινές έρευνες. Το ΠΣΕ θα
διευκολύνει τον συντονισμό των δράσεων επιβολής της νομοθεσίας βάσει από κοινού
καθορισμένων προτεραιοτήτων και με τη χρήση κοινών μεθόδων.

 Βασική δράση 3: σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την παροχή υποστήριξης (ΟΕΥ)
βάσει πιλοτικού σχεδίου με στόχο την παροχή υλικής υποστήριξης υπό τη μορφή
εμπειρογνωμοσύνης, η οποία θα διευκολύνει έρευνες και δραστηριότητες επιβολής της
νομοθεσίας που θα αφορούν σημαντικά κοινά συμφέροντα και θα εδραιώνει τη συνεργασία
και την αλληλεγγύη μεταξύ όλων των εποπτικών αρχών ενισχύοντας και συμπληρώνοντας τις
ικανότητες των επιμέρους εποπτικών αρχών και αντιμετωπίζοντας τις επιχειρησιακές
ανάγκες.

4 ΠΥΛΩΝΑΣ 3: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟ
ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

7. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βοηθά να διασφαλισθεί ότι η ανάπτυξη της
τεχνολογίας, των νέων επιχειρηματικών προτύπων και της κοινωνίας θα συνάδει με τις αξίες μας,
όπως η αξιοπρέπεια, η αυτονομία και η ελευθερία του ανθρώπου. Το ΕΣΠΔ θα παρακολουθεί διαρκώς
τις νέες και τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τον πιθανό αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα
και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Η προστασία των δεδομένων θα πρέπει να έχει καθολικό
χαρακτήρα, ιδίως υπό το πρίσμα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που ενέχουν τους μεγαλύτερους
κινδύνους για τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες (π.χ. με στόχο την πρόληψη των διακρίσεων).
Θα συμβάλουμε στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης σύμφωνα με τις κοινές
αξίες και τους κανόνες μας. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τους άλλους ρυθμιστικούς φορείς
και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την προώθηση της ρυθμιστικής συνεκτικότητας και την
ενίσχυση της προστασίας των φυσικών προσώπων.

 Βασική δράση 1: Εκτίμηση νέων τεχνολογιών: προορατική παρακολούθηση, εκτίμηση και
κατάρτιση κοινών θέσεων και καθοδήγησης όσον αφορά τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές σε
τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), τα βιομετρικά δεδομένα, η δημιουργία προφίλ, η
τεχνολογία διαφημίσεων, καθώς και συνεχής αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων σχετικά
με εφαρμογές όπως οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, η αλυσίδα συστοιχιών (blockchain),
κ.λπ.

 Βασική δράση 2: Ενίσχυση της προστασίας δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ
ορισμού και λογοδοσία: παροχή σαφούς καθοδήγησης σχετικά με την αποτελεσματική
εφαρμογή των αρχών προστασίας δεδομένων, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και
τις ενέργειες στις οποίες μπορούν να προβούν οι οργανισμοί για να βελτιώσουν την
ικανότητα των φυσικών προσώπων να ασκούν έλεγχο επί των οικείων δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις
τους.

 Βασική δράση 3: εντατικοποίηση της δέσμευσης και της συνεργασίας με τις άλλες
ρυθμιστικές αρχές (π.χ. τις αρχές προστασίας του καταναλωτή και του ανταγωνισμού) και
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τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα φυσικά πρόσωπα
απολαμβάνουν τη βέλτιστη προστασία καθώς και η πρόληψη βλαβών,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες η εν λόγω δέσμευση και προστασία
κρίνονται αναγκαίες ή ενδεδειγμένες στο πλαίσιο ανοικτών διαβουλεύσεων για νέα σχέδια
προτάσεων ή νέα έργα.

5 ΠΥΛΩΝΑΣ 4: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

8. Το ΕΣΠΔ είναι αποφασισμένο να θεσπίσει και να προωθήσει υψηλής ποιότητας πρότυπα σε επίπεδο
ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο
τομέα τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της επιβολής της νομοθεσίας. Θα
ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας έναντι της διεθνούς κοινότητας για την προώθηση του καθεστώτος
προστασίας των δεδομένων στην ΕΕ ως παγκόσμιου προτύπου και τη διασφάλιση της
αποτελεσματικής προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πέραν των συνόρων της ΕΕ.

 Βασική δράση 1: Προώθηση της χρήσης εργαλείων διαβίβασης που διασφαλίζουν ένα
ουσιαστικά ισοδύναμο επίπεδο προστασίας και αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά
με την πρακτική εφαρμογή τους: ανάπτυξη και παροχή περαιτέρω πρακτικής καθοδήγησης
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω εργαλεία διαβίβασης δεδομένων –ιδίως τα
νέα– μπορούν να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που διαβιβάζονται από τον ΕΟΧ σε τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τους
κινδύνους που συνδέονται με την πρόσβαση δημοσίων αρχών τρίτων χωρών σε δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την ανάγκη κατοχύρωσης εκτελεστών δικαιωμάτων,
αποτελεσματικής έννομης προστασίας και εγγυήσεων όσον αφορά τις περαιτέρω
διαβιβάσεις.

 Βασική δράση 2: Δέσμευση έναντι της διεθνούς κοινότητας: το ΕΣΠΔ και τα μέλη του θα
καταβάλουν προσπάθειες για την ανάπτυξη διαλόγου με διεθνείς οργανισμούς και διεθνή
δίκτυα με σκοπό να ηγηθούν στον αγώνα για την προστασία των δεδομένων και την
προώθηση υψηλής ποιότητας προτύπων για την προστασία δεδομένων σε παγκόσμιο
επίπεδο.

 Βασική δράση 3: διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του ΕΣΠΔ και των
εποπτικών αρχών τρίτων χωρών με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία στο πλαίσιο
υποθέσεων επιβολής της νομοθεσίας που αφορούν υπεύθυνους/εκτελούντες την
επεξεργασία εκτός του ΕΟΧ.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)


