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Γνωμοδότηση 6/2021 επί Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου   
Προστασίας του Πολίτη.

Δημοσιοποίηση ονομάτων (πρώην) μετόχων του ΟΑΣΘ και μη 
ανταπόκρισή του σε άσκηση δικαιώματος υποκειμένου. Απόφαση 
40/2021.

Δικαίωμα πρόσβασης καταναλωτή σε αλληλογραφία μεταξύ 
καταστήματος και τράπεζας. Απόφαση 36/2021.

Δικαίωμα πρόσβασης γονέα σε προσωπικά δεδομένα ανήλικου 
τέκνου. Απόφαση 26/2021.

Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης πατέρα σε δεδομένα 
ανήλικου τέκνου και μη συμμόρφωση σε εντολή της Αρχής. Απόφαση 
29/2021.

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ΝΠΔΔ για διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτους. Απόφαση 30/2021.

Η Αρχή έκρινε...
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
τηλεργασίας. Απόφαση 32/2021.

Γνωμοδότηση 4/2021 επί Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου 
Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153. 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/gnomodotisi-epi-shedioy-nomoy-toy-ypoyrgeioy-prostasias-toy-politi
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/dimosiopoiisi-onomaton-proin-metohon-toy-oasth-kai-mi-antapokrisi-toy-se
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/dikaioma-prosbasis-katanaloti-se-allilografia-metaxy-katastimatos-kai
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/dikaioma-prosbasis-gonea-se-prosopika-dedomena-anilikoy-teknoy
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/mi-ikanopoiisi-dikaiomatos-prosbasis-patera-se-dedomena-anilikoy-teknoy
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-dioikitikoy-prostimoy-se-npdd-gia-diabibasi-dedomenon-prosopikoy
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/kateythyntiries-grammes-shetika-me-tin-efarmogi-ton-kanonon-prostasias
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/gnomodotisi-epi-shedioy-nomoy-toy-ypoyrgeioy-oikonomikon-gia-tin


Λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε μονάδα φροντίδας 
ηλικιωμένων. Απόφαση 41/2021.

Επίπληξη για την αποκάλυψη ηλεκτρονικών διευθύνσεων σε άλλους 
παραλήπτες. Απόφαση 42/2021.

Απόρριψη αιτημάτων έκδοσης προσωρινής διαταγής. Απόφασεις 
3/2021 και 4/2021.

Η Αρχή έκρινε...

Απόρριψη αιτήσεων θεραπείας κατά πράξεων αρχειοθέτησης 
υποθέσεων. Αποφάσεις 27/2021 και 28/2021. Απόρριψη αίτησης 
θεραπείας κατά της απόφασης 27/2019 της Αρχής. Απόφαση 
38/2021.

Επιβολή διοικητικού προστίμου για παραβίαση της αρχής 
αναλογικότητας και τη μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης. 
Απόφαση 39/2021.

Μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής και παράνομη διατήρηση 
και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδα. Απόφαση 
37/2021.

https://www.dpa.gr/index.php/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiplixi-kai-entoli-prosarmogis-sta-nomima-shetika-me-leitoyrgia
https://www.dpa.gr/index.php/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiplixi-gia-tin-apokalypsi-ilektronikon-dieythynseon-se-alloys
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/aporripsi-aitimatos-ekdosis-prosorinis-diatagis
https://www.dpa.gr/index.php/el/enimerwtiko/prakseisArxis/aporripsi-aitisis-ekdosis-prosorinis-diatagis-0
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/aporripsi-aitisis-therapeias-kata-praxis-arheiothetisis-kataggelias
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/aporripsi-aitisis-therapeias-kata-praxeon-arheiothetisis-ypotheseon-tis
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/aporripsi-aitisis-therapeias-kata-tis-apofasis-272019-tis-arhis
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-dioikitikoy-prostimoy-gia-parabiasi-tis-arhis-analogikotitas-kai
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/mi-ikanopoiisi-dikaiomatos-diagrafis-kai-paranomi-diatirisi-kai


Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Κατευθυντήριες γραμμές 04/2021 σχετικά με τους κώδικες 
δεοντολογίας ως εργαλεία διαβίβασης.

Το ΕΣΠΔ εξέδωσε συνοπτική ετήσια έκθεση για το 2020: «Διασφάλιση 
των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων σε έναν μεταβαλλόμενο 
κόσμο».

Πρόσφατες Γνώμες του ΕΣΠΔ.

Το ΕΣΠΔ εξέδωσε απόφαση βάσει του άρθρου 65 σχετικά με την 
WhatsApp Ireland. Δείτε εδώ. 

Κατευθυντήριες γραμμές 07/2020 σχετικά με τις έννοιες του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντα την επεξεργασία στον ΓΚΠΔ.

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/2021/guidelines-042021-codes-conduct-tools-transfers_en
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-10/edpb_es_080621_el.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-10/edpb_es_080621_el.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-10/edpb_es_080621_el.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/opinions_el
https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-art-65-decision-regarding-whatsapp-ireland_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor-gdpr_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


28/9/2021
Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων έως                                  
31 Δεκεμβρίου 2021.

Ανακοινώσεις

10/8/2021
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των 
κανόνων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο της τηλεργασίας – Ερωτήσεις & απαντήσεις βάσει της 
απόφασης 32/2021.

11/10/2021
Tο φυλλάδιο του έργου “byDesign”, για την ευαισθητοποίηση 
των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την 
επεξεργασία σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμο εδώ.

17/9/2021
Ανάρτηση καταλόγου με ονόματα μαθητών σε ενημερωτική 
ιστοσελίδα. Ενέργειες της Αρχής.

Δελτία Τύπου
Επικαιρότητα

Ο Πρόεδρος της Αρχής Κ. Μενουδάκος σταθμίζει τα όρια προστασίας 
αντικρουόμενων δικαιωμάτων των πολιτών σε συνέντευξή του στο 
περιοδικό «Δικαστικό Ρεπορτάζ», τεύχος 5 (Ιουλίου), και την Τζώρτζια 
Κοντράρου.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/paratasi-anastolis-dimosion-synedriaseon-5
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/kateythyntiries-grammes-shetika-me-tin-efarmogi-ton-kanonon-prostasias-dedomenon
http://www.dpa.gr/sites/default/files/2021-08/apofasi32_2021_erotapantiseis_final.pdf
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/ta_nea/bydesign-project-brochure-1
https://bydesign-project.eu/wp-content/uploads/2021/10/byDesign-brochure.pdf
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/anartisi-katalogoy-me-onomata-mathiton-se-enimerotiki-istoselida
https://www.dikastikoreportaz.gr/kukloforei-to-dikastiko-reportaz-tou-iouliou/amp/


Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. 
Σαρμάς – Ξ. Κοντιάδης – Χ. 

Ανθόπουλος
Εκδόσεις Σάκκουλα, 2021
Συμβολή του μέλους της 

Αρχής (αν.) Γ. Τσόλια στην 
κατ’ άρθρο ερμηνεία της 

ΕΣΔΑ.

ΕΣΔΑ κατ’ άρθρο ερμηνεία

Eπιμέλεια Α. Χαραλαμπάκη
Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 

2021 β’ έκδοση
Συμβολή του μέλους της 

Αρχής (αν.) Γ. Τσόλια: 
Ανάλυση του άρθρου 292Α 

ΠΚ «Εγκλήματα κατά της 
ασφάλειας των τηλεφωνικών 

επικοινωνιών».

Ο νέος Ποινικός Κώδικας

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 13/7/2021 έως 13/10/2021: 

285

55

Αριθμός καταγγελιών που έχουν 
υποβληθεί στην Αρχή

Αριθμός περιστατικών παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων που έχουν 
γνωστοποιηθεί στην Αρχή

39

15

1

Περιστατικά παραβίασης ΓΚΠΔ

Περιστατικά παραβίασης ePrivacy 

Περιστατικά παραβίασης άρ. 63 ν. 
4624/2019
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Εκδηλώσεις

Πραγματοποιήθηκε στην Αρεόπολη συνάντηση 
για την Eurojust με θέμα: «Ευρωπαϊκή πολιτική 
δικαστική συνεργασία – Εurojust». Μεταξύ 
άλλων, χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της 
Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κ. 
Μενουδάκος. Περισσότερα εδώ.

Η ειδική επιστήμων της Αρχής Ε. Μαραγκού 
συνέβαλε σε εργασίες ενίσχυσης της εφαρμογής 
του εκσυγχρονισμένου νομικού πλαισίου για την 
προστασία προσωπικών δεδομένων («Support 
to the implementation of the modernised data 
protection legal framework»), στο πλαίσιο 
έργου προγράμματος διδυμοποίησης που 
χρηματοδοτείται από την ΕΕ και πραγματοποιείται 
από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Κροατίας 
και το Γερμανικό Κέντρο Διεθνούς Νομικής 
Συνεργασίας (IRZ).

Στο διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Αρμοδιότητες 
και δράσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Αστυνομίας προς ενημέρωση των συναρμόδιων 
φορέων και ενίσχυση της συνεργασίας, κυρίως 
σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών», το οποίο 
διενεργήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Σύστημα 
συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης πληροφοριών 
οικονομικού εγκλήματος» συγχρηματοδοτούμενης 
από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής 
Συνεργασίας 2014–2020, συμμετείχε η ειδική 
επιστήμων της Αρχής Ε. Μαραγκού με ομιλία με 
τίτλο «Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών 
υπό το πρίσμα της προστασίας προσωπικών 
δεδομένων».

Το Cyber Insurance & Incident Response Conference 
2021 θα διεξαχθεί στις 11 Νοεμβρίου 2021 για τρίτη 
χρονιά από την ethosEVENTS, σε συνεργασία με το 
οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, 
το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World και το 
portal insuranceworld.gr. Η Αρχή θα εκπροσωπηθεί 
από τον ειδικό επιστήμονα Γ. Ρουσόπουλο με ομιλία 
με θέμα «Περιστατικά Παραβίασης Ασφάλειας − 
η ελληνική πραγματικότητα».
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https://www.dikastiko.gr/eidhsh/ekdilosi-gia-tin-eurojust-stin-areopoli-eyropaiki-poiniki-dikastiki-synergasia-foto/?fbclid=IwAR20IUgaKtVCc6p67xLXwj7dcJis2QBGadbdZcT_ci8CcTzIQaEehPS5Vs0
https://www.amna.gr/pr-view/245829
https://www.amna.gr/pr-view/245829
https://www.amna.gr/pr-view/245829
https://www.amna.gr/pr-view/245829
https://www.amna.gr/pr-view/245829
https://ethosevents.eu/event/cyber-insurance-amp-incident-response-conference-2021/
https://ethosevents.eu/event/cyber-insurance-amp-incident-response-conference-2021/

