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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), το 

οποίο συστάθηκε με τον γενικό κανονισμό για την προστασία 

δεδομένων (ΓΚΠΔ), είναι ανεξάρτητο ευρωπαϊκό όργανο 

που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής 

των κανόνων προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρο τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Αυτόν τον σκοπό τον 

επιτυγχάνει μέσω της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ 

των εθνικών εποπτικών αρχών και μέσω της παροχής, σε 

επίπεδο ΕΟΧ, γενικής καθοδήγησης σχετικά με την ερμηνεία 

και την εφαρμογή των κανόνων προστασίας των δεδομένων.

Το ΕΣΠΔ απαρτίζεται από τους προϊσταμένους των 

εποπτικών αρχών της ΕΕ και από τον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

—όσον αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με τον ΓΚΠΔ— 

η Εποπτεύουσα Αρχή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 

Συναλλαγών δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 

ψήφου στις δραστηριότητες και στις συνεδριάσεις του 

ΕΣΠΔ. Οι εποπτικές αρχές των χωρών του ΕΟΧ (Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν και Νορβηγία) είναι επίσης μέλη του ΕΣΠΔ, 

μολονότι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Το ΕΣΠΔ έχει την έδρα 

του στις Βρυξέλλες.

Το ΕΣΠΔ διαθέτει Γραμματεία, η οποία παρέχεται από τον 

ΕΕΠΔ. Ένα μνημόνιο συνεργασίας καθορίζει τους όρους της 

συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ. 

1. ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 2020 

1.1. Η συμβολή του ΕΣΠΔ στην 
αξιολόγηση του ΓΚΠΔ   

Τον Φεβρουάριο του 2020 το ΕΣΠΔ και οι εθνικές εποπτικές 

αρχές συνέβαλαν στην αξιολόγηση και την αναθεώρηση που 

διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον ΓΚΠΔ, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 97 του ΓΚΠΔ. 

Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι ο ΓΚΠΔ ενίσχυσε την προστασία των 

δεδομένων ως θεμελιώδες δικαίωμα και εναρμόνισε 

την ερμηνεία των αρχών προστασίας των δεδομένων. Τα 

δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων ενισχύθηκαν 

και τα υποκείμενα των δεδομένων γνωρίζουν όλο και 

περισσότερο τις ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣE ΕΝΑΝ 

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΜΟ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΣΠΔ διατίθενται στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση 

edpb.europa.eu.

https://edpb.europa.eu/edpb_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/edpb-secretariat_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/contribution-edpb-evaluation-gdpr-under-article-97_el
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άλλων, μια λίστα συχνών ερωτήσεων, καθώς και μερικές 

συστάσεις, σχετικά με την απόφαση και την εφαρμογή της. 

1.4. Η πρώτη δεσμευτική απόφαση 
βάσει του άρθρου 65 του ΓΚΠΔ  

Στις 9 Νοεμβρίου 2020 το ΕΣΠΔ εξέδωσε την πρώτη 

απόφασή του για επίλυση διαφοράς σύμφωνα με το άρθρο 65 

του ΓΚΠΔ. Η δεσμευτική απόφαση εξέτασε τη διαφορά που 

ανέκυψε μετά την έκδοση από την ιρλανδική εποπτική αρχή, 

υπό την ιδιότητά της ως επικεφαλής εποπτική αρχή, σχεδίου 

απόφασης σχετικά με την Twitter International Company και 

τις επακόλουθες σχετικές και αιτιολογημένες ενστάσεις που 

διατυπώθηκαν από ορισμένες ενδιαφερόμενες εποπτικές 

αρχές.  

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ — 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟ 2020 

Κατά τη διάρκεια του 2020, το ΕΣΠΔ εξέδωσε 10 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με θέματα όπως οι 

έννοιες του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος 

την επεξεργασία και η στόχευση των χρηστών των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τρεις επιπλέον κατευθυντήριες 

γραμμές εκδόθηκαν κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης. Το 

ΕΣΠΔ εξέδωσε επίσης δύο συστάσεις.

Επιπλέον, το ΕΣΠΔ, προκειμένου να αποσαφηνίζει τη 

διαδικασία της συνεκτικότητας, επόπτευε τις διαδικασίες 

οι οποίες σχετίζονταν με δραστηριότητες συνεκτικότητας 

και οι οποίες, επίσης, είχαν ως στόχο να διασφαλίζουν ότι 

η συνεκτικότητα είναι αποτελεσματική για τις εποπτικές 

αρχές.  Το 2020 το ΕΣΠΔ εξέδωσε 32 γνώμες σύμφωνα με 

το άρθρο 64 του ΓΚΠΔ. Οι περισσότερες από τις εν λόγω 

γνώμες αφορούσαν σχέδια απαιτήσεων διαπίστευσης για 

φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας ή για φορέα 

πιστοποίησης, καθώς και δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες 

αναφορικά με υπευθύνους επεξεργασίας για διάφορες 

εταιρείες.   

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟ 2020    

Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι ανεξάρτητες δημόσιες 

αρχές που παρακολουθούν την εφαρμογή του δικαίου 

περί προστασίας των δεδομένων. Οι εποπτικές αρχές 

διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαφύλαξη των 

δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων των φυσικών 

προσώπων. Αυτό το επιτυγχάνουν ασκώντας διορθωτικές 

εξουσίες. 

Ο ιστότοπος του ΕΣΠΔ περιλαμβάνει πλήθος εποπτικών 

δράσεων εποπτικών αρχών που σχετίζονται με την επιβολή 

του ΓΚΠΔ σε εθνικό επίπεδο. 

Το ΕΣΠΔ δημοσίευσε στον ιστότοπό του μητρώο των 

αποφάσεων που λαμβάνονται από τις εθνικές εποπτικές 

αρχές σύμφωνα με τη διαδικασία συνεργασίας «μίας στάσης» 

(άρθρο 60 του ΓΚΠΔ).

3.1. Διασυνοριακή συνεργασία   

Ο ΓΚΠΔ απαιτεί από τις εποπτικές αρχές του ΕΟΧ να 

συνεργάζονται στενά, ώστε να διασφαλίζεται η συνεκτική 

εφαρμογή του ΓΚΠΔ και να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα 

προστασίας των δεδομένων των φυσικών προσώπων σε 

ολόκληρο τον ΕΟΧ. Ένα από τα καθήκοντα των εποπτικών 
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προστασίας των δεδομένων τους. Ο ΓΚΠΔ συμβάλλει επίσης 

στην αύξηση της παγκόσμιας προβολής του νομικού πλαισίου 

της ΕΕ και εκτός των συνόρων της ΕΕ θεωρείται πρότυπο. 

Στην έκθεσή του, το ΕΣΠΔ αναφέρει την άποψή του ότι η 

εφαρμογή του ΓΚΠΔ ήταν επιτυχής, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, 

ότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες προκλήσεις. Για 

παράδειγμα, οι ανεπαρκείς πόροι για τις εποπτικές αρχές 

εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα, όπως συμβαίνει 

και με τις ασυνέπειες στις εθνικές διαδικασίες, οι οποίες 

έχουν αντίκτυπο στον μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των 

εποπτικών αρχών. 

Παρά τις εν λόγω προκλήσεις, το ΕΣΠΔ είναι πεπεισμένο 

ότι η συνεχής συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών θα 

διευκολύνει μια κοινή αντίληψη περί προστασίας δεδομένων 

και θα καθιερώσει συνεκτικές πρακτικές. 

Επιπλέον, το ΕΣΠΔ πιστεύει ότι είναι πρόωρο να αναθεωρηθεί 

ο ΓΚΠΔ. 

1.2. Ζητήματα στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης της νόσου COVID-19 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, τα κράτη μέλη του 

ΕΟΧ άρχισαν να λαμβάνουν μέτρα για την παρακολούθηση, 

τον περιορισμό και τη μείωση της εξάπλωσης του ιού. 

Πολλά από τα μέτρα αυτά, όπως εφαρμογές ιχνηλάτησης 

επαφών, η χρήση δεδομένων θέσης ή η επεξεργασία 

δεδομένων υγείας για ερευνητικούς σκοπούς, αφορούσαν 

την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ 

τούτου, το ΕΣΠΔ παρείχε καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Κατά τη διάρκεια 

της περιόδου της πανδημίας, το ΕΣΠΔ απάντησε επίσης 

σε επιστολές βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

οι οποίοι ζητούσαν περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά 

ζητήματα που σχετίζονταν με τη νόσο COVID-19.

1.3. Οι διεθνείς ροές δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μετά 
την απόφαση Schrems II 

Στις 16 Ιουλίου 2020 το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) εξέδωσε 

την απόφασή του στην υπόθεση C-311/18 (Schrems II). Το ΔΕΕ 

εξέτασε δύο μηχανισμούς που επιτρέπουν τις διαβιβάσεις 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις χώρες του ΕΟΧ 

προς χώρες που δεν είναι μέλη του ΕΟΧ (τρίτες χώρες), και 

συγκεκριμένα την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής 

ΕΕ-ΗΠΑ και τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Το ΔΕΕ 

ακύρωσε την απόφαση επάρκειας στην οποία βασίζεται η 

ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ, καθιστώντας 

την άκυρη ως μηχανισμό διαβίβασης. Αποφάνθηκε επίσης 

ότι η απόφαση 2010/87 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά 

με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς εκτελούντες την 

επεξεργασία που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες 

είναι έγκυρη, με αποτέλεσμα οι τυποποιημένες συμβατικές 

ρήτρες να μπορούν ακόμη να χρησιμοποιούνται για να 

καθίστανται δυνατές οι διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων. 

Αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας (με τη 

βοήθεια του εισαγωγέα, αν χρειαστεί), αξιολογεί, πριν από 

τη διαβίβαση, το επίπεδο προστασίας που παρέχεται στο 

πλαίσιο των εν λόγω διαβιβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο 

τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες όσο και τις σχετικές 

πτυχές του νομικού συστήματος της χώρας του εισαγωγέα, 

όσον αφορά την πρόσβαση των δημόσιων αρχών της εν λόγω 

τρίτης χώρας στα δεδομένα. Οι παράγοντες που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση αυτή είναι εκείνοι 

που ορίζονται ενδεικτικά στο άρθρο 45 παράγραφος 2 του 

ΓΚΠΔ.

Η απόφαση έχει ευρύ αντίκτυπο στις οντότητες οι οποίες 

εδρεύουν στον ΕΟΧ και χρησιμοποιούν τους εν λόγω 

μηχανισμούς για να καθίστανται δυνατές οι διαβιβάσεις 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τις ΗΠΑ και προς 

άλλες τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ εξέδωσε διάφορα 

έγγραφα καθοδήγησης, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/binding-decision-board-art-65_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/opinion-board-art-64_el
https://edpb.europa.eu/news/news_el?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/news/news_el?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_en
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18
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5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ 2021 

Το ΕΣΠΔ καθόρισε τη στρατηγική του για την περίοδο 2021-

2023, η οποία καλύπτει τους τέσσερις κύριους πυλώνες 

των στρατηγικών του στόχων, καθώς και μια δέσμη τριών 

βασικών δράσεων ανά πυλώνα, οι οποίες θα συμβάλουν στην 

επίτευξη αυτών των στόχων.  Στις αρχές του 2021, το ΕΣΠΔ 

εξέδωσε το διετές πρόγραμμα εργασίας του για την περίοδο 

2021-2022, σύμφωνα με το άρθρο 29 του εσωτερικού 

κανονισμού του ΕΣΠΔ. Το πρόγραμμα εργασίας ακολουθεί 

τις προτεραιότητες που καθορίζονται στη στρατηγική του 

ΕΣΠΔ για την περίοδο 2021-2023 και θα υλοποιήσει τους 

στρατηγικούς στόχους του ΕΣΠΔ.

6
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αρχών του ΕΟΧ είναι ο συντονισμός της λήψης αποφάσεων 

σε υποθέσεις διασυνοριακής επεξεργασίας δεδομένων.

Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, υπήρξαν 

628 διασυνοριακές υποθέσεις, εκ των οποίων οι 461 

προήλθαν από καταγγελίες, ενώ οι 167 είχαν άλλη πηγή 

προέλευσης, όπως έρευνες, νομικές υποχρεώσεις και/ή 

δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. 

Ο μηχανισμός «μίας στάσης» απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ 

της επικεφαλής εποπτικής αρχής και των ενδιαφερόμενων 

εποπτικών αρχών. Η επικεφαλής εποπτική αρχή ηγείται 

της έρευνας και διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαδικασία 

επίτευξης συναίνεσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων 

εποπτικών αρχών, επιπλέον της διαδικασίας συνεργασίας 

για την επίτευξη συντονισμένης απόφασης όσον αφορά τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία. 

Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2020, 

υπήρξαν 203 σχέδια αποφάσεων, εκ των οποίων προέκυψαν 

93 τελικές αποφάσεις που βρίσκονται δημοσιευμένες σε 

δημόσιο μητρώο. 

Η διαδικασία αμοιβαίας συνδρομής επιτρέπει στις εποπτικές 

αρχές να ζητούν πληροφορίες από άλλες εποπτικές αρχές ή 

να ζητούν άλλα μέτρα για την αποτελεσματική συνεργασία, 

όπως προηγούμενες άδειες ή έρευνες. Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 

2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2020, οι εποπτικές αρχές κίνησαν 

246 επίσημες διαδικασίες αμοιβαίας συνδρομής. Οι άτυπες 

διαδικασίες αυτού του είδους τις οποίες κίνησαν ήταν 

2.258. Η αμοιβαία συνδρομή χρησιμοποιείται επίσης από τις 

εποπτικές αρχές που ζητούν από την αρμόδια εποπτική αρχή 

να επιλαμβάνεται καταγγελιών τις οποίες έχουν λάβει και οι 

οποίες δεν σχετίζονται με τη διασυνοριακή επεξεργασία που 

ορίζεται στον ΓΚΠΔ. 

4. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, το ΕΣΠΔ 

απάντησε σε επιστολές βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου οι οποίοι ζητούσαν περαιτέρω διευκρινίσεις 

όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονταν με τη νόσο COVID-19. 

Το ΕΣΠΔ διοργάνωσε εκδήλωση για τα ενδιαφερόμενα μέρη 

σχετικά με την έννοια του έννομου συμφέροντος ώστε να 

συγκεντρωθούν πληροφορίες και απόψεις όσον αφορά το 

συγκεκριμένο θέμα, με σκοπό την ανάπτυξη της μελλοντικής 

καθοδήγησης. 

Μετά την προκαταρκτική έγκριση των κατευθυντήριων 

γραμμών, το ΕΣΠΔ διοργανώνει δημόσιες διαβουλεύσεις 

ώστε να δώσει στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους πολίτες 

την ευκαιρία να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες, οι 

οποίες, στη συνέχεια, εξετάζονται κατά τη διαδικασία 

σύνταξης που ακολουθεί. Το 2020, το ΕΣΠΔ δρομολόγησε και 

ολοκλήρωσε επτά τέτοιες διαβουλεύσεις.

Για τρίτο συνεχόμενο έτος, το ΕΣΠΔ διεξήγαγε έρευνα στο 

πλαίσιο της ετήσιας εξέτασης των δραστηριοτήτων του 

ΕΣΠΔ βάσει του άρθρου 71 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ. Οι 

ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στο έργο και στα αποτελέσματα 

του ΕΣΠΔ το 2020, με έμφαση στις κατευθυντήριες γραμμές 

και στις συστάσεις του, αποβλέποντας πάντα στην κατανόηση 

του βαθμού στον οποίο τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούν ότι 

η καθοδήγηση από το ΕΣΠΔ είναι χρήσιμη για την ερμηνεία 

των διατάξεων του ΓΚΠΔ, καθώς και στην εξεύρεση 

μελλοντικών μεθόδων για την καλύτερη υποστήριξη 

των ατόμων και των οργανισμών όταν προσεγγίζουν την 

προστασία των δεδομένων.

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_el.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_el.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-03/edpb_workprogramme_2021-2022_en.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_el
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