
 

 

16η Ημέρα Προστασίας Δεδομένων, 28/1/2022 

Eισαγωγική ομιλία Κωνσταντίνου Μενουδάκου, Προέδρου της Αρχής, 

Επίτιμου Προέδρου ΣτΕ  

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας καλωσορίζω στην καθιερωμένη ενημερωτική ημερίδα της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που πραγματοποιείται με αφορμή 
τον σημερινό εορτασμό της Ημέρας Προστασίας Δεδομένων. Και η φετινή ημερίδα 
διεξάγεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά λόγω της νέας έξαρσης της πανδημίας.  

Eλπίζω του χρόνου να επιτρέψουν οι συνθήκες και τη διά ζώσης συμμετοχή που έχει 
αυξημένη προστιθεμένη αξία σε ενημερωτικές δράσεις όπως η σημερινή.  

Αρχικά να εξηγήσω, πολύ σύντομα, σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε ίσως για πρώτη 
φορά τι γιορτάζεται σήμερα στην Ευρώπη ως «Ημέρα Προστασίας Δεδομένων» (Data 
Protection Day) και εκτός Ευρώπης ως «Ημέρα Ιδιωτικότητας» (Privacy Day). Από το 2006 το 
Συμβούλιο της Ευρώπης καθιέρωσε την 28η Ιανουαρίου ως «Ημέρα Προστασίας Δεδομένων» 
διότι στις 28/1/1981 υπεγράφη η εμβληματική Σύμβαση 108 «για την προστασία του ατόμου 
από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Aυτή η 
Σύμβαση-ορόσημο ήταν, oυσιαστικά, η πρώτη νομική πράξη που θεσπίστηκε σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο στο πεδίο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ακολούθησε, σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκδοση της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου, μεταφορά της οποίας στο εσωτερικό δίκαιο υπήρξε ο νόμος 2472/1997, ο 
οποίος συνέστησε και την ελληνική εποπτική Αρχή. Όταν το 1995 θεσπίστηκε η εν λόγω 
οδηγία, το διαδίκτυο όχι μόνο δεν ήταν διαδεδομένο, αλλά πολύ λίγοι ήταν εκείνοι που θα 
μπορούσαν να προβλέψουν την εξέλιξή του. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, οι ραγδαίες 
τεχνολογικές εξελίξεις (διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία, big data κ.ά.) οδήγησαν στην αύξηση 
της έκτασης και έντασης της συλλογής, ανταλλαγής και επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Τα προσωπικά δεδομένα 
απέκτησαν σταδιακά μια έντονα εμπορική διάσταση και παράλληλα άλλαζε ο τρόπος που τα 
ίδια τα φυσικά πρόσωπα χειρίζονταν τα δεδομένα τους, δημοσιοποιώντας πλέον ολοένα και 
περισσότερο, αλλά και ευκολότερα, προσωπικές πληροφορίες (π.χ. στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης).  

Αντίστοιχο ορόσημο αποτέλεσε και η έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 στις 
25/5/2018. Σε μια εποχή αβεβαιότητας και νέων διακινδυνεύσεων για το δικαίωμα στην 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, λόγω κυρίως της τεχνολογικής επιτάχυνσης αλλά 
συγκυριακά και λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας, η σημερινή τηλεημερίδα έχει, κατά 
κάποιο τρόπο, χαρακτήρα ανασκόπησης μερικών από τις πιο σημαντικές πτυχές του 
πρόσφατου έργου της Αρχής. 

Οι ισχυροί κανόνες προστασίας των δεδομένων έχουν, σε μια δημοκρατική κοινωνία, 
ουσιαστικό ρόλο για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην προστασία των 



 

προσωπικών δεδομένων και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, αποτελούν δε σημαντικό 
συστατικό στοιχείο μιας οικονομίας που βασίζεται ολοένα και περισσότερο στα δεδομένα. Ο 
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσάρμοσε στις νέες συνθήκες της ψηφιακής 
εποχής και εκσυγχρόνισε τις αρχές που θεσπίστηκαν με την οδηγία του 1995 για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ενίσχυσε τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων 
και επανακαθόρισε τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας των δεδομένων, οι οποίες 
εν μέρει επεκτείνονται και στους εκτελούντες την επεξεργασία, δημιουργώντας ένα 
σαφέστερο και συνεκτικότερο νομοθετικό πλαίσιο. Με τον Κανονισμό υιοθετήθηκε ένα νέο 
μοντέλο συμμόρφωσης και εποπτείας, στο κέντρο του οποίου τίθεται η αρχή της λογοδοσίας, 
με βάση την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να σχεδιάζει, εφαρμόζει και 
γενικά λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και πολιτικές, προκειμένου η επεξεργασία των 
δεδομένων να είναι σύμφωνη με τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις. Επιπλέον, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει το καθήκον να αποδεικνύει ο ίδιος και ανά πάσα στιγμή τη 
συμμόρφωσή του με τον Κανονισμό. Από την άλλη πλευρά, με την εισαγωγή του One-Stop-
Shop διευκολύνεται η εποπτεία των διασυνοριακών επεξεργασιών, αφού οι υπεύθυνοι και 
οι εκτελούντες την επεξεργασία έχουν να κάνουν με μία εθνική εποπτική αρχή, την 
επικεφαλής στη συγκεκριμένη υπόθεση εποπτική αρχή, κατά την ορολογία του Κανονισμού, 
η οποία για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις ενδιαφερόμενες εθνικές εποπτικές αρχές, 
ενώ τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στις εποπτικές αρχές του 
τόπου κατοικίας τους. Το δε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων διασφαλίζει τη 
συνεκτική εφαρμογή των προβλέψεων του ΓΚΠΔ με τις γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει, επιλύει διαφορές μεταξύ των συνεργαζόμενων 
εθνικών εποπτικών αρχών και επιλαμβάνεται επειγουσών υποθέσεων γνωμοδότησης ή 
λήψης προσωρινών μέτρων μετά από αίτημα εθνικής εποπτικής αρχής.  

Όπως είναι γνωστό, ο Kανονισμός καθόρισε, επίσης, νέα μέσα για την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης καθώς και αυστηρότερες κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες. 
Ενδεικτικά αναφέρω κάποια πρόσφατα παραδείγματα όπως το πρόστιμο, στα μέσα 
Ιανουαρίου, της ιταλικής Αρχής 26 εκ. ευρώ στην Enel Energia, της γαλλικής Αρχής στις Google 
και Facebook 150 και 60 εκ. ευρώ αντίστοιχα (αρχές Ιανουαρίου 2022), 6,5 εκ. ευρώ από τη 
νoρβηγική Αρχή στην εφαρμογή γνωριμιών Grindr (Δεκέμβριος 2021), 746 εκ. ευρώ από την 
Αρχή του Λουξεμβούργου στην Amazon (τέλη Ιουλίου 2021 / αποτελεί το μεγαλύτερο 
πρόστιμο έως τώρα), 225 εκ. ευρώ από την ιρλανδική Αρχή στην εφαρμογή WhatsApp του 
Facebook (Σεπτέμβριος 2021). Όμως δεν είναι μόνο κάποιες μεγάλες εταιρείες που 
παραβίασαν τη νομοθεσία. Πρόστιμα επιβλήθηκαν και σε μικρές ή μικρομεσαίες εταιρείες 
και σε δημόσιους φορείς/οργανισμούς. Είναι αξιοσημείωτο δε ότι γενικότερα το 2021 
σημειώθηκε μεγάλη αύξηση προστίμων. Από την έναρξη εφαρμογής του Kανονισμού έως τον 
Ιανουάριο 2021 είχαν επιβληθεί πρόστιμα 261 εκ. ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο 2022 το συνολικό 
ποσό ανήλθε σε 1,5 δισ. ευρώ. 

Βέβαια, ο Kανονισμός δεν αποτελεί μόνο ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο αλλά επιδιώκει να 
οικοδομήσει σταδιακά και μια νέα κουλτούρα ευθύνης και συμμόρφωσης. Υπό αυτή την 
έννοια, η αποτελεσματικότητά του δεν θα πρέπει να αξιολογείται μόνο με βάση τον αριθμό 
και το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται, αλλά κυρίως με την αλλαγή νοοτροπίας και 
συμπεριφοράς όλων των εμπλεκομένων. Αυτό που έχει, σε γενικές γραμμές, καταστεί σαφές 
στην αρχή της τέταρτης χρονιάς από την έναρξη εφαρμογής του είναι ότι, σε έναν κόσμο που 
αλλάζει, η συμμόρφωση με τους νέους κανόνες είναι μια δυναμική διαδικασία, για την οποία 
απαιτείται διαρκής και συστηματική προσπάθεια. 



 

Από τις αρχές Μαρτίου του 2020 βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες που έχουν καθολικό 
αντίκτυπο στον τρόπο ζωής μας. Η σημασία του Kανονισμού ήταν και είναι ορατή σε όλη την 
περίοδο της πανδημίας. Μέσα σε αυτή την πρωτοφανούς έντασης παγκόσμια κρίση, όπου το 
κρίσιμο πρόταγμα ήταν και είναι, δικαιολογημένα, η προάσπιση της δημόσιας υγείας, 
ανακύπτουν πολύ συχνά ζητήματα που άπτονται της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Από την πρώτη περίοδο επιβολής των περιοριστικών 
μέτρων καταπολέμησης του κορωνοϊού, το ζήτημα της νομιμότητάς τους, από την οπτική της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, τον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και τις εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων, 
αρκετές από τις οποίες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική, εξέδωσαν ανακοινώσεις ή 
κατευθυντήριες γραμμές. Όλες οι ανακοινώσεις και κατευθυντήριες οδηγίες είχαν ως 
αφετηρία τη σκέψη ότι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και η λοιπή σχετική 
νομοθεσία παρέχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων υγείας για την καταπολέμηση 
της πανδημίας, αλλά με την τήρηση των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων των υποκειμένων 
των δεδομένων. Οι ανεξάρτητες εποπτικές αρχές επιφορτίστηκαν με το δυσχερές έργο της 
προσπάθειας για εξισορρόπηση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του δικαιώματος του 
πληροφοριακού αυτοκαθορισμού με την εξυπηρέτηση του γενικότερου κοινωνικού 
συμφέροντος. Πρόκειται για ιδιαίτερα κρίσιμες και δύσκολες σταθμίσεις, καθώς 
εφαρμόζονται σε δεδομένες κάθε φορά πραγματικές συνθήκες στο πεδίο των 
αλληλοσυγκρουόμενων ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.  
 
Το 2021 ήταν μια χρονιά με ανατροπές και εναλλαγές επιβολής, άρσης και επανεπιβολής 
περιορισμών λόγω των νέων μεταλλάξεων και της επιδείνωσης της επιδημιολογικής 
κατάστασης. Είδαμε, επίσης, τεχνολογικές εφαρμογές να αξιοποιούνται ολοένα και 
περισσότερο για να υποβοηθήσουν τα μέτρα ανάσχεσης της διάδοσης του κορωνοϊού. Δεν 
πρέπει να παραβλέπεται ότι οι περιορισμοί και τα μέτρα αυτά είναι θεμιτά μόνο αν το 
περιεχόμενό τους και η διάρκεια εφαρμογής τους αντιστοιχούν στην ανάγκη να 
αντιμετωπιστεί η απειλή για τη δημόσια υγεία. Τονίζω ότι κάθε μέτρο που λαμβάνεται και 
συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι αναγκαίο 
και αναλογικό. Αυτό, εξάλλου, επεσήμαναν και εντός του 2021 οι αρχές προστασίας 
δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της κοινής γνωμοδότησης Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
(4/2021) σχετικά με την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση του 
ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID, το οποίο κρίθηκε καταρχήν συμβατό με τους 
κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων και άρχισε να εφαρμόζεται από την 1η 
Ιουλίου 2021. Σημειώνω ότι η εν λόγω γνωμοδότηση περιελάμβανε ειδικές συστάσεις για 
περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η πρόταση, την 
αποθήκευση των δεδομένων, τις υποχρεώσεις διαφάνειας και την ταυτοποίηση των 
υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

Θα μου επιτρέψετε λίγα λόγια για τις ενέργειες της Αρχής σε σχέση με τα μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας. 

 Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας η Αρχή, παρά τα διαχρονικά προβλήματα υποστελέχωσης 
και έλλειψης επαρκών πόρων, ανταποκρίθηκε και ανταποκρίνεται στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν με τον ευρωπαϊκό 
κανονισμό και τον εθνικό νόμο 4624/2019. Τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 
προκάλεσαν μεν κάποιες δυσχέρειες στην καθημερινή διαχείριση των εργασιών της Αρχής, η 



 

οποία όμως έγκαιρα προσαρμόστηκε σε συνθήκες εξ αποστάσεως συνεδριάσεων και 
τηλεργασίας, χωρίς να παρατηρηθεί μείωση στο επιτελούμενο έργο. Μεταξύ των πολλών και 
σύνθετων δραστηριοτήτων της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων εξέτασε τη συγκεκριμένη 
περίοδο σημαντικά ζητήματα και εξέδωσε αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις και κατευθυντήριες 
γραμμές. Αναφέρω, ενδεικτικά, ότι η Αρχή εξέδωσε έγκαιρα κατευθυντήριες γραμμές 
(1/2020) και απόφαση (5/2020) για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο της διαχείρισης του CΟVID-19, κατευθυντήριες γραμμές για τη λήψη μέτρων 
ασφάλειας στο πλαίσιο της τηλεργασίας (2/2020), γνωμοδότηση για τη σύγχρονη εξ 
αποστάσεως τηλεκπαίδευση στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (4/2020) και στη συνέχεια την απόφαση 50/2021. Υπέβαλε, επίσης, 
παρατηρήσεις στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν τον «Προσωπικό Αριθμό», καθώς και στον σχεδιασμό 
εφαρμογής ιχνηλάτησης επαφών Covid-19.  

Εξίσου σημαντικό κατά την περίοδο της πανδημίας ήταν και είναι το ζήτημα της τηλεργασίας. 
Η Αρχή λαμβάνοντας υπόψη την ένταση και την έκταση που έχει λάβει η εξ αποστάσεως 
παροχή εργασίας και τους κινδύνους μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών για τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων προσώπων και την ασφάλεια των 
υποδομών και υπηρεσιών, εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές (1/2021), απόφαση (32/2021) 
και χρήσιμες ερωταπαντήσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
πραγματοποιείται κατά την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως, τόσο στον ιδιωτικό όσο και 
στον δημόσιο τομέα.  

Επιπλέον, εξέδωσε γνωμοδότηση (2/2021) με παρατηρήσεις αναφορικά με τη χρήση ειδικής 
ηλεκτρονικής εφαρμογής σε κινητές συσκευές, μέσω της οποίας πραγματοποιείται ο έλεγχος 
της γνησιότητας, της ακεραιότητας και της ισχύος του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 
της Ε.E. που φέρει το φυσικό πρόσωπο - κάτοχος, διά της σάρωσης του σχετικού κωδικού QR. 
Προσθέτω δε σε αυτό το σημείο ότι η Αρχή εξετάζει το θέμα των μέτρων που ελήφθησαν και 
ισχύουν για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού στον χώρο εργασίας και γενικά και 
εφόσον κριθεί απαραίτητο θα ασκήσει τις διορθωτικές της εξουσίες. 

Άλλες σημαντικές γνωμοδοτήσεις της Αρχής κατά τη διάρκεια του 2021 ήταν η 1/2021 επί 
του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με στόχο τον εκσυγχρονισμό 
του πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση 
αδειών οδήγησης και η υπ’ αριθμ. 6/2021 γνωμοδότηση επί σχεδίου προεδρικού 
διατάγματος με τίτλο «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 για την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως 
όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος».  

Σημειώνω, επίσης, ότι η Αρχή ζήτησε και έλαβε ενημέρωση και διευκρινίσεις από τα αρμόδια 
υπουργεία και υπηρεσίες σχετικά με την ανάθεση της ανάλυσης επιδημιολογικών 
δεδομένων και της πρόβλεψης εξέλιξης της πανδημίας στην Palantir Technologies (Ιούλιος 
2021) και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την εγκατάσταση και 
λειτουργία από την Ελληνική Αστυνομία φορητού συστήματος επιτήρησης. Οι υποθέσεις 
αυτές είναι υπό εξέταση. 

Επειδή το θέμα της συμμόρφωσης των ιστοσελίδων με την ειδική νομοθεσία για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τον ΓΚΠΔ, όσον αφορά τη χρήση cookies και ιχνηλατών, καθώς 
και η επίδραση της απόφασης ΔΕΕ Schrems II είναι ψηλά στην ατζέντα των ευρωπαϊκών 
Αρχών, κατόπιν και των 101 καταγγελιών της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης None Of Your 



 

Business (ΝΟΥΒ), υπενθυμίζω ότι η ελληνική Αρχή έχει εκδώσει τις κατευθυντήριες 
συστάσεις 1/2020 σχετικά με τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την 
ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ειδικά για ιχνηλάτες και cookies. Όσον 
αφορά το ζήτημα της συμμόρφωσης των ιστοσελίδων με τις συστάσεις αυτές, υπάρχει 
μεγάλη βελτίωση, εκκρεμεί όμως ένας νέος γενικός έλεγχος εκ μέρους της Αρχής. 

Έχει υποβληθεί καταγγελία από τη ΝΟΥΒ για το ίδιο ζήτημα στο οποίο αφορά η απόφαση της 
αυστριακής Αρχής και στην Ελλάδα (δηλαδή η νομιμότητα χρήσης Google Analytics, 
παράνομη διαβίβαση σε ΗΠΑ) και εκκρεμεί η ολοκλήρωσή της. 

Σε κάθε περίπτωση, η εξέταση καταγγελιών αποτελεί μια διαρκή και ίσως την πλέον 
απαιτητική, από άποψη προσπάθειας, υποχρέωση της Αρχής, η οποία οφείλεται σε 
εισερχόμενα έγγραφα – αιτήματα. Ως προς αυτό, το 2020 ο αριθμός των εισερχόμενων 
υποθέσεων προσφυγών/καταγγελιών ανήλθε σε 973, ενώ διεκπεραιώθηκαν 700 υποθέσεις 
προσφυγών/καταγγελιών. Το 2021 υποβλήθηκαν περισσότερες καταγγελίες (1.161) και 
διεκπεραιώθηκαν 820. Συνολικά, το 2020 επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 90.500 ευρώ. Το 
2021, ωστόσο, σημειώθηκε τετραπλασιασμός αφού συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα 
372.000 ευρώ. 
 
Συγχρόνως, η Αρχή ανταποκρίθηκε στις πάγιες ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της και 
ήταν ενεργώς παρούσα στις ομάδες εργασίας και τις επιτροπές που λειτουργούν με βάση την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, οι αρχές προστασίας δεδομένων 
έχουν εντείνει τις εργασίες τους.  

Εκτός από την πολύτιμη καθοδήγηση που παρείχε σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 (π.χ. 
κατευθυντήριες γραμμές 4/2020 για τη χρήση δεδομένων θέσης και εργαλείων ιχνηλάτησης 
επαφών στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19), αναφέρω ενδεικτικά ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕDPB) εξέδωσε την περασμένη χρονιά, 
μεταξύ άλλων, κατευθυντήριες γραμμές (01/2021) σχετικά με παραδείγματα 
γνωστοποίησης περιστατικών παραβίασης δεδομένων, αντίστοιχα για εικονικούς βοηθούς 
φωνητικής αλληλεπίδρασης (02/2021), κοινή γνωμοδότηση (5/2021) με τον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και αντίστοιχη για την πρόταση νομοθετικής πράξης 
σχετικά με τη διακυβέρνηση των δεδομένων. Tον Μάιο 2021 υιοθετήθηκαν δύο κώδικες 
δεοντολογίας για τους παρόχους υπηρεσιών cloud και για την υποδομή υπολογιστικής 
νέφους και τον Ιούνιο εκδόθηκαν οι τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τις διαβιβάσεις σε 
τρίτες χώρες υπό το φως της απόφασης Schrems II του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στην πρόσφατη ολομέλεια του Ιανουαρίου το EDPB υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές για 
το δικαίωμα πρόσβασης των υποκειμένων των δεδομένων. Σκοπός είναι να αναλυθούν όλες 
οι πτυχές του εν λόγω δικαιώματος και η παροχή πιο λεπτομερούς καθοδήγησης για το πώς 
μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες περιπτώσεις.  

Έχει καταστεί απολύτως σαφές ότι η συμμόρφωση σε εθνικό επίπεδο και συγχρόνως η 
εξέταση διασυνοριακών υποθέσεων απαιτεί χρόνο και πόρους. Στις διασυνοριακές δε 
υποθέσεις, κάθε εθνική εποπτική αρχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας πραγματικά 
πανευρωπαϊκής διαδικασίας σε όλα τα στάδια, από το στάδιο της έρευνας έως το στάδιο 
έκδοσης της απόφασης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εποπτικές αρχές χρειάζεται να διενεργούν 
ελέγχους, να συντονίζονται μεταξύ τους και για να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία πιο 
αποτελεσματικά είναι αναγκαία η ύπαρξη επαρκών πόρων και προσωπικού.  



 

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα επηρεάσουν τα επόμενα χρόνια τη συμμόρφωση με τον 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Θέματα αιχμής όπως, για παράδειγμα, οι κίνδυνοι 
από τη μηχανική μάθηση, την αναγνώριση προσώπου και τη δημιουργία προφίλ και εν γένει 
την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλα, όπως η ευαισθητοποίηση των παιδιών, είναι θέματα 
υψηλής προτεραιότητας για τις εποπτικές αρχές.  

Στις προτεραιότητες της Αρχής για το 2022 είναι να διαθέσει μεγαλύτερο μέρος της 
δραστηριότητάς της στην αυτεπάγγελτη δράση και ιδιαίτερα στο ελεγκτικό έργο και τις 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης ιδίως των παιδιών, καθώς και στην ανάλυση 
νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων από την οπτική της προστασίας δεδομένων 
και τη συμβολή σε ερευνητικές προσπάθειες στον τομέα της προστασίας δεδομένων και 
ασφάλειας πληροφοριών.  

Eίναι μεγάλες οι προσδοκίες της κοινωνίας και των πολιτών από την Αρχή στη σημερινή 
εποχή κατά την οποία η ιδιωτικότητα είναι εκτεθειμένη σε ποικίλους κινδύνους. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πρόσφατο ευρωβαρόμετρο, οι Έλληνες είναι εξαιρετικά 
ανήσυχοι για τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εταιρείες ή δημόσιες 
υπηρεσίες. Οι χρήστες του διαδικτύου στην Ελλάδα σε ποσοστό 64% δηλώνουν ότι 
ανησυχούν για το πώς οι επιχειρήσεις αλλά και ο Δημόσιος τομέας χρησιμοποιούν τα 
προσωπικά τους δεδομένα. H Αρχή έχει χρέος να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. Για τον 
σκοπό αυτόν τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας πρέπει να εξασφαλίζουν ότι έχει τα αναγκαία 
μέσα, άλλωστε και με τις προαναφερθείσες σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού. Τα 
υπόλοιπα είναι δική μας ευθύνη και χρέος. Οι προσπάθειες της Αρχής έχουν πάντα ως 
γνώμονα την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στο έργο της, το οποίο γενικά 
αποσκοπεί στη διαμόρφωση συνολικού περιβάλλοντος φιλικού στην προστασία δεδομένων 
στη χώρα μας.  

Πριν κλείσω, δυο λόγια για όσα θα ακολουθήσουν στη σημερινή εκδήλωση: 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της 
πανδημίας είναι η προβληματική του α’ μέρους της σημερινής διαδικτυακής ημερίδας μας. 
Με τις εισηγήσεις των μελών της Αρχής, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά για την ενεργή 
συμμετοχή τους στη σημερινή ημερίδα, θα αναλυθούν σημαντικά ζητήματα που έχουν 
ανακύψει όλη αυτή την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας, στο πλαίσιο της επέκτασης της 
τηλεργασίας, της χρησιμοποίησης εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών, πιστοποιητικών και 
αυτοδιαγνωστικών τεστ. 

Το β’ μέρος της ημερίδας είναι αφιερωμένο στο σημαντικό έργο που υλοποιεί η Αρχή με τίτλο 
«Διευκόλυνση της συμμόρφωσης του ΓΚΠΔ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 
προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ 
(“by Design”)». Το έργο πραγματοποιείται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την 
ελληνική εταιρεία πληροφορικής ‘ABOVO’ με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή από τον Νοέμβριο του 2020 και με σκοπό την ευαισθητοποίηση υπευθύνων 
επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Μπορείτε να στείλετε, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, τις ερωτήσεις σας, σχετικά με τα 
ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο της ημερίδας, στο DPDAY2022@dpa.gr.  

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας 
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