
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Ενισχύοντας το βάθος και 
το εύρος της προστασίας 
των δεδομένωνΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 



2

Ετήσια έκθεση του ΕΣΠΔ για το 2021

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΣΠΔ διατίθενται στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση 
edpb.europa.eu. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

https://edpb.europa.eu/edpb_el
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) 
είναι ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός, που συστάθηκε 
με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) 
και αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής 
των κανόνων προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρο τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Επιτυγχάνει τον εν λόγω 
στόχο προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών 
εποπτικών αρχών και παρέχοντας γενική καθοδήγηση σε 
επίπεδο ΕΟΧ σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των 
κανόνων προστασίας των δεδομένων.

Το ΕΣΠΔ απαρτίζεται από τους επικεφαλής των εποπτικών 
αρχών της ΕΕ και από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΕΠΔ).  Οι εποπτικές αρχές των χωρών του ΕΟΧ 
(Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) είναι επίσης μέλη του 
ΕΣΠΔ, μολονότι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και —όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με 
τον ΓΚΠΔ— η Εποπτεύουσα Αρχή της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών δικαιούνται να συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες και στις συνεδριάσεις του ΕΣΠΔ. 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. 

https://edpb.europa.eu/edpb_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/edpb-secretariat_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_el
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1. 2021 – ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 

1.1. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ SCHREMS II 

Στο πλαίσιο των εργασιών του καθοδήγησης μετά την 
απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
υπόθεση C-311/18 Schrems II, το ΕΣΠΔ εξέδωσε συστάσεις 
και κοινή γνωμοδότηση με τον ΕΕΠΔ. Οι ενημερωμένες 
συστάσεις 01/2020 σχετικά με τα μέτρα που συμπληρώνουν 
τα εργαλεία διαβίβασης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 
με το επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην ΕΕ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης 
συμπληρώνουν τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διεθνείς διαβιβάσεις 
δεδομένων και συνάδουν μ’ αυτές. Η κοινή γνωμοδότηση 
ΕΣΠΔ-ΕΕΠΔ 02/2021 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τυποποιημένες συμβατικές 
ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προς τρίτες χώρες καθοδηγεί τους εξαγωγείς ως προς τον 
τρόπο σωστής εφαρμογής των τυποποιημένων συμβατικών 
ρητρών λαμβάνοντας υπόψη τις νέες απαιτήσεις βάσει του 
ΓΚΠΔ και της απόφασης Schrems II.

1.2. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΔ-
ΕΕΠΔ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της πρότασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για κανονισμό για τη θέσπιση εναρμονισμένων 
κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, το ΕΣΠΔ και ο 
ΕΕΠΔ εξέδωσαν την κοινή γνωμοδότηση 05/2021 σχετικά 
με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων 
κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (πράξη για 
την τεχνητή νοημοσύνη). Η κοινή γνωμοδότηση καλύπτει 
σημεία που αφορούν το πεδίο εφαρμογής της πρότασης, 
την προσέγγιση βάσει κινδύνου και την ευθυγράμμιση με 

τον ΓΚΠΔ, αλλά και τις απαγορευμένες χρήσεις της τεχνητής 
νοημοσύνης, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού 
κινδύνου, τη διακυβέρνηση και το ευρωπαϊκό συμβούλιο 
τεχνητής νοημοσύνης, τα ρυθμιστικά δοκιμαστήρια και την 
αλληλεπίδραση με το πλαίσιο προστασίας των δεδομένων. 

1.3. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΑΣΕΙ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ ΓΚΠΔ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ WHATSAPP IRELAND

Το ΕΣΠΔ εξέδωσε δεσμευτική απόφαση βάσει του 
άρθρου 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ με σκοπό 
να αντιμετωπιστεί η έλλειψη συναίνεσης σχετικά με 
ορισμένες πτυχές σχεδίου απόφασης που εκδόθηκε από 
την ιρλανδική εποπτική αρχή ως επικεφαλής εποπτική 
αρχή για την WhatsApp Ireland Ltd. (WhatsApp IE) και τις 
επακόλουθες αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από ορισμένες 
ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές. Το ΕΣΠΔ κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η ιρλανδική εποπτική αρχή θα πρέπει 
να τροποποιήσει το σχέδιο απόφασής της σχετικά με την 
WhatsApp IE όσον αφορά τις παραβιάσεις της διαφάνειας, 
την περίοδο για τη συμμόρφωση των πράξεων επεξεργασίας 
και τον υπολογισμό του προστίμου.

1.4. ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
66 ΤΟΥ ΓΚΠΔ 66 ΤΟΥ ΓΚΠΔ

Το ΕΣΠΔ εξέδωσε για πρώτη φορά επείγουσα δεσμευτική 
απόφαση δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ 
κατόπιν αιτήματος της εποπτικής αρχής του Αμβούργου, η 
οποία είχε εγκρίνει προσωρινά μέτρα κατά της Facebook 
Ireland Ltd. (Facebook IE) σύμφωνα με το άρθρο 66 
παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Τα προσωρινά μέτρα απαγόρευαν στη Facebook IE να 
επεξεργάζεται, για τρεις μήνες, τα δεδομένα κατοίκων της 
Γερμανίας χρησιμοποιώντας το WhatsApp για τους σκοπούς 
της Facebook IE, κατόπιν αλλαγής της πολιτικής για τους 
όρους παροχής υπηρεσιών και την προστασία της ιδιωτικής 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_el
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ζωής που εφαρμόζεται για τους Ευρωπαίους χρήστες της 
WhatsApp IE.

Το ΕΣΠΔ αποφάσισε ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις 
για να αποδειχθεί παράβαση του ΓΚΠΔ και ο επείγων 
χαρακτήρας της λήψης οριστικών μέτρων, και ως εκ τούτου 
δήλωσε ότι η ιρλανδική εποπτική αρχή δεν χρειαζόταν να 
λάβει οριστικά μέτρα κατά της Facebook IE. Το ΕΣΠΔ, ωστόσο, 
ζήτησε από την ιρλανδική εποπτική αρχή να διενεργήσει, 
κατά προτεραιότητα, νόμιμη έρευνα· να προσδιορίσει κατά 
πόσον πραγματοποιούνταν ή όχι οι οικείες δραστηριότητες 
επεξεργασίας και, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, 
κατά πόσον αυτές είχαν την κατάλληλη νομική βάση 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) και 
το άρθρο 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ· και να διερευνήσει 
περαιτέρω τον ρόλο της Facebook IE. 

1.5. ΓΝΩΜΕΣ ΤΟΥ ΕΣΠΔ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Το 2021 το ΕΣΠΔ εξέδωσε δύο γνώμες ως προς σχέδια 
εκτελεστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά 
με την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και συστάσεις σχετικά με 
τα σημεία αναφοράς για την επάρκεια βάσει της οδηγίας για 
την επιβολή του νόμου. 

Η γνώμη 14/2021 σχετίζεται με την επαρκή προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Αξιολογεί τις γενικές πτυχές του 
νομικού πλαισίου του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων. Η γνώμη εξετάζει επίσης την 
πρόσβαση των δημόσιων αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου 
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται 
από τον ΕΟΧ στο Ηνωμένο Βασίλειο για σκοπούς επιβολής 
του νόμου και εθνικής ασφάλειας. Η γνώμη 15/2021 
επίσης σχετίζεται με την επαρκή προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά 
βασίζεται στην οδηγία για την προστασία των δεδομένων 

στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου. Αναλύει το σχέδιο 
απόφασης επάρκειας υπό το πρίσμα των συστάσεων 01/2021, 
καθώς και της οικείας νομολογίας που αντικατοπτρίζεται 
στις συστάσεις 02/2020 σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Βασικές 
Εγγυήσεις για τα μέτρα παρακολούθησης. Πρόκειται για 
το πρώτο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης σχετικά με την 
επάρκεια τρίτης χώρας στο πλαίσιο της οδηγίας για την 
προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του 
νόμου, το οποίο υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και αξιολογήθηκε από το ΕΣΠΔ. Οι συστάσεις 01/2021 
σχετικά με τα σημεία αναφοράς για την επάρκεια βάσει της 
οδηγίας για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της 
επιβολής του νόμου παρέχουν καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχετικά με το επίπεδο προστασίας των δεδομένων 
σε τρίτες χώρες και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών βάσει 
της εν λόγω οδηγίας.

2.             ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ 2021

Για να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του ΓΚΠΔ σε 
ολόκληρο τον ΕΟΧ, το ΕΣΠΔ εκδίδει γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την αποσαφήνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
για την προστασία των δεδομένων. Το 2021 το ΕΣΠΔ 
εξέδωσε 14 κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για 
θέματα όπως γνωστοποιήσεις παραβίασης δεδομένων, 
κώδικες δεοντολογίας ως εργαλεία διαβίβασης δεδομένων, 
αποθήκευση δεδομένων πιστωτικών καρτών, εικονικοί 
βοηθοί φωνής και η έννοια των ειδικών όρων στον ΓΚΠΔ. 
Μεταξύ των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών και 
συστάσεων, το ΕΣΠΔ ενέκρινε επίσης έξι έγγραφα μετά από 
δημόσια διαβούλευση.

Το ΕΣΠΔ ενέκρινε επίσης 15 νομοθετικές διαβουλεύσεις ή 
δηλώσεις απευθυνόμενες στον ενωσιακό νομοθέτη ή τα 
κράτη μέλη.

Το ΕΣΠΔ εξέδωσε γνώμες συνεκτικότητας για τη διασφάλιση 
της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ από τις εθνικές 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-art-70/opinion-142021-regarding-european-commission-draft_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-led/opinion-152021-regarding-european-commission-draft_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/recommendations_el
https://edpb.europa.eu/positions-edpb-legislative-proposals_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/statements_el
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εποπτικές αρχές. Το 2021 εξέδωσε 35  γνώμες σύμφωνα 
με το άρθρο 64 του ΓΚΠΔ. Οι γνώμες αυτές αφορούσαν 
κυρίως σχέδια αποφάσεων σχετικά με δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες, σχέδια απαιτήσεων διαπίστευσης για 
φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας ή φορέα 
πιστοποίησης, καθώς και σχέδια τυποποιημένων συμβατικών 
ρητρών.

3.             ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟ 2021

Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι ανεξάρτητες δημόσιες 
αρχές που διασφαλίζουν τη συνεκτική εφαρμογή του 
δικαίου για την προστασία των δεδομένων.  Διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στη διασφάλιση των δικαιωμάτων προστασίας 
των δεδομένων των προσώπων, ιδίως μέσω της άσκησης 
διορθωτικών εξουσιών. Ο ιστότοπος του ΕΣΠΔ περιλαμβάνει 
πλήθος εποπτικών δράσεων εποπτικών αρχών που 
σχετίζονται με την επιβολή του ΓΚΠΔ σε εθνικό επίπεδο. 
Επίσης, το ΕΣΠΔ διατηρεί μητρώο των αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές σύμφωνα με 
τη διαδικασία συνεργασίας «μίας στάσης» (άρθρο 60 του 
ΓΚΠΔ).

3. 1.        ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ένα από τα καθήκοντα των εποπτικών αρχών είναι 
ο συντονισμός της λήψης αποφάσεων σε υποθέσεις 
διασυνοριακής επεξεργασίας δεδομένων.

Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2021 
υπήρξαν 506 καταχωρίσεις διασυνοριακών υποθέσεων 
στη βάση δεδομένων, εκ των οποίων οι 375 προήλθαν από 
καταγγελίες, ενώ οι 131 είχαν άλλη πηγή προέλευσης, όπως 
έρευνες, νομικές υποχρεώσεις και/ή δημοσιεύματα μέσων 
ενημέρωσης.

Ο μηχανισμός μίας στάσης απαιτεί 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 τη λήψη συντονισμένης απόφασης όσον αφορά τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία. 
Μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2021 και της 31ης Δεκεμβρίου 
2021 εκδόθηκαν 209 σχέδια αποφάσεων που ακολουθήθηκαν 
από 141 οριστικές αποφάσεις.

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 της 1ης 
Ιανουαρίου 2021 και της 31ης Δεκεμβρίου 2021, οι εποπτικές 
αρχές κίνησαν 243 επίσημες διαδικασίες αμοιβαίας 
συνδρομής και 2.418 διαδικασίες εθελοντικής αμοιβαίας 
συνδρομής.

4.            ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

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 2021, 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 τρόπων 
καλύτερης υποστήριξης των προσώπων και των οργανισμών 
όταν αλληλεπιδρούν με το πλαίσιο προστασίας δεδομένων 
της ΕΕ.

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/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_el
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5.             ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Η στρατηγική του ΕΣΠΔ για το 2021-2023 περιλαμβάνει 
τέσσερις βασικούς πυλώνες, καθώς και δέσμη τριών βασικών 
δράσεων ανά πυλώνα, οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη 
αυτών των στόχων. Στις αρχές του 2021, το ΕΣΠΔ ενέκρινε 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 και θα τις υλοποιήσει.

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_el.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/strategy-work-programme/edpb-work-programme-20212022_el
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