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Επιβολή προστίμου για τη μη λήψη κατάλληλων τεχνικών 
οργανωτικών μέτρων. Απόφαση 36/2022.
Αυτεπάγγελτος έλεγχος της Αρχής σε σχέση με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της δήλωσης 
αποτελεσμάτων των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self tests). 
Απόφαση 41/2022.
Συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την Palantir Technologies 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Απόφαση 43/2022.
Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων 
των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α’ και Β’ Εκπαίδευσης. 
Απόφαση 44/2022.
Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από εκτελούντα την επεξεργασία 
σε τρίτον. Απόφαση 47/2022.
Επιβολή διοικητικού προστίμου για λειτουργία συστήματος 
βιντεοεπιτήρησης σε χώρους ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου. Απόφαση 
50/2022.
Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης 
σε υλικό συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Απόφαση 51/2022.
Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από 
Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Eurobank, Τράπεζα 
Alphabank – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της 
Αρχής. Αποφάσεις 53/2022, 54/2022, 55/2022, 56/2022.

Η Αρχή έκρινε...
Επιβολή προστίμου για μη νόμιμη αποστολή προωθητικών 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Απόφαση 30/2022.

Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Clearview AI, Inc. Απόφαση 
35/2022.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-gia-ti-mi-lipsi-katallilon-tehnikon-organotikon-metron
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/aytepaggeltos-eleghos-tis-arhis-se-shesi-me-tin-epexergasia-dedomenon
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/synergasia-tis-ellinikis-kybernisis-me-tin-palantir-technologies-gia-tin
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/ilektroniki-psifoforia-gia-tin-anadeixi-ton-aireton-ekprosopon-ton
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/diabibasi-prosopikon-dedomenon-apo-ekteloynta-tin-epexergasia-se-triton
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-dioikitikoy-prostimoy-gia-leitoyrgia-systimatos-binteoepitirisis
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-gia-mi-ikanopoiisi-dikaiomatos-prosbasis-se-yliko
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epexergasia-dedomenon-meso-pistotikonhreostikon-karton-apo-tin-ethniki
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epexergasia-dedomenon-meso-pistotikonhreostikon-karton-apo-tin-trapeza
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epexergasia-dedomenon-meso-pistotikonhreostikon-karton-apo-tin-trapeza-0
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epexergasia-dedomenon-meso-pistotikonhreostikon-karton-apo-tin-trapeza-1
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-gia-mi-nomimi-apostoli-proothitikon-minymaton
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-stin-etaireia-clearview-ai-inc


Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Κατευθυντήριες γραμμές 8/2022 για τον προσδιορισμό της επικεφαλής εποπτικής αρχής του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία.

Συνοπτική παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης έτους 2021 του ΕΣΠΔ.

Κατευθυντήριες γραμμές 9/2022 σχετικά με τη γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει ΓΚΠΔ.

Τελικές αποφάσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού Μίας Στάσης του ΕΣΠΔ (Οne stop shop).
Πρόσφατες Γνώμες του ΕΣΠΔ.

Η Αρχή συμμετέχει στο Secondment Programme – Πρόγραμμα αποσπάσεων στο πλαίσιο ανταλλαγών εργαζομένων μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων, όπως αυτό προκηρύχθηκε με σχετική απόφαση του ΕΣΠΔ  και του ΕΕΠΔ. Η ελληνική 
Αρχή συμμετέχει στο ως άνω Πρόγραμμα με την ελέγκτρια-νομικό Κυριακή Καρακάση, η οποία έχει ήδη παρακολουθήσει στις 
Βρυξέλλες στις 21-22/09/2022 την προβλεπόμενη από το εν λόγω Πρόγραμμα προκαταρκτική εκπαίδευση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, 
ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ, 
έχει ως κύρια αποστολή τη 
διασφάλιση της συνεκτικής 
εφαρμογής του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων και της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας για την προστασία 
των δεδομένων στον τομέα της 
διερεύνησης ή δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ευρωπαϊκά νέα

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-82022-identifying-controller-or_en
https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_2021_exc_el_0.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-92022-personal-data-breach_en
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/opinions_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0680


Ανακοινώσεις

13/07/2022
Επανεξέταση ζητημάτων νομιμότητας σχετικά με υποθέσεις 
πολιτικής επικοινωνίας.

28/09/2022
Από 3-10-2022 έως και 30-12-2022 οι συνεδριάσεις της 
Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής μπορούν να 
διεξάγονται και μέσω τηλεδιάσκεψης.

14/07/2022
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Clearview AI, Inc.

Δελτία Τύπου
Επικαιρότητα

Διαδικτυακό συνέδριο byDesign 
για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου

Ενόψει της ολοκλήρωσης του έργου byDesign τον Οκτώβριο του 2022, 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 διαδικτυακό διεθνές 
συνέδριο με τίτλο “Presentation of the project ‘byDesign’ outcomes” με σκοπό 
τη συνολική επίσημη παρουσίαση των ευρημάτων και αποτελεσμάτων του 
έργου και την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ένας από τους στόχους του συνεδρίου ήταν και η προώθηση της βιωσιμότητας 
των αποτελεσμάτων, της τεχνογνωσίας και της εμπειρογνωμοσύνης που 
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.

Το συνέδριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
επαγγελματικών ενώσεων, επιμελητηρίων και επαγγελματίες πληροφορικής. 

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Δείτε τις παρουσιάσεις εδώ.

28/07/2022
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του διαδικτυακού εργαλείου 
στο πλαίσιο του Έργου byDesign.

5/08/2022
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

15/10/2022
Δήλωση του Προέδρου της Αρχής για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων ανηλίκου.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/epanexetasi-zitimaton-nomimotitas
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/paratasi-anastolis-dimosion-synedriaseon-10
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/anakoinosi-shetika-me-tin-epiboli-prostimoy-stin-etaireia-clearview-ai-inc
https://bydesign-project.eu/
https://www.dpa.gr/sites/default/files/2022-09/Conference programme 29 9 2022 byDesign.pdf
https://bydesign-project.eu/news-events/
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/enarxi-paragogikis-leitoyrgias-diadiktyakoy-ergaleioy-sto-plaisio-toy-ergoy
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/mnimonio-synergasias-metaxy-tis-arhis-prostasias-dedomenon-kai-tis-epitropis
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/dilosi-toy-proedroy-tis-arhis-gia-tin-prostasia-ton-prosopikon-dedomenon


Δημοσίευση της Κ. Καρακάση, 
ελέγκτριας (ΕΕΠ) της Αρχής, 
με τίτλο «Η εφαρμογή του 
ΓΚΠΔ σε συνάρτηση με 
το σκοπό πρόληψης της 
νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες 
στο πεδίο των διαδικτυακών 
παιγνίων και στοιχημάτων», 
ΔΙΤΕ, τ. 2/2022, σ. 176.

Δημοσίευση άρθρου του Διευθυντή της Αρχής         
Β. Ζορκάδη με τίτλο «Τα οφέλη του byDesign για 
τη συμμόρφωση των ΜμΕ στον GDPR και την 
προστασία δεδομένων από τον σχεδιασμό» στο 
ηλεκτρονικό περιοδικό ‘επιχειρώ’: 
https://www.epixeiro.gr/article/379522.

Βιβλιογραφική
Στη στήλη αυτή 
παρουσιάζονται βιβλία/
άρθρα, που αποστέλλονται 
στην Αρχή, εφόσον το 
περιεχόμενό τους εμπίπτει 
στις αρμοδιότητές 
της. Σημειώνεται ότι η 
παρουσίασή τους δεν 
υποδηλώνει υιοθέτηση 
από την Αρχή του 
περιεχομένου τους, για το 
οποίο την ευθύνη φέρουν 
οι συγγραφείς τους.

επικαιρότητα
Στατιστικά

Οι αριθμοί της Αρχής για το διάστημα 
από 15/7/2022 έως και 15/10/2022: 

60

7

Περιστατικά παραβίασης ΓΚΠΔ

Περιστατικά παραβίασης ePrivacy 

338

67

Αριθμός καταγγελιών που έχουν 
υποβληθεί στην Αρχή

Αριθμός περιστατικών παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων που έχουν 
γνωστοποιηθεί στην Αρχή

http://assets.nb.org/promotions/202202-dite/
https://www.epixeiro.gr/article/379522
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Εκδηλώσεις

Ο ENISA διοργάνωσε στις Βρυξέλλες workshop σχετικά με Personal Data Sharing - Emerging Technologies, στο οποίο συμμετείχε ο ειδικός επιστήμονας της Αρχής 
Κ. Λιμνιώτης. Η παρουσίασή του είχε τίτλο «Data sharing – Use cases in the Health Care Sector», με αντικείμενο τη χρήση τεχνολογιών προστασίας δεδομένων σε 
περιπτώσεις διαμοιρασμού δεδομένων υγείας.

7
ΟΚΤ

https://www.enisa.europa.eu/events/personal-data-sharing-workshop-2022/personal-data-sharing-emerging-technologies
https://www.enisa.europa.eu/events/personal-data-sharing-workshop-2022/presentations/kostas_limniotis_enisa-workshop-2022-10-07.pdf

