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Επιβολή προστίμου για συνεχιζόμενο περιστατικό παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων από Τράπεζα. Απόφαση 6/2022.

Επίπληξη στον ΟΚΑΝΑ για παράνομη συλλογή πιστοποιητικών 
εμβολιασμού/νόσησης. Αποφάσεις 7/2022 και 8/2022.
Απαγόρευση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω 
συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε κοινόχρηστο χώρο. Απόφαση 
10/2022.
Επίπληξη σε πρακτορείο ΟΠΑΠ για περιστατικό κλοπής ταυτότητας. 
Απόφαση 11/2022.
Επιβολή προστίμου σε εργοδότρια για μη ικανοποίηση δικαιώματος 
εναντίωσης και παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
εργαζομένου. Απόφαση 12/2022.
Επίπληξη σε Δήμο για την αναγραφή προσωπικών δεδομένων στο 
εξωτερικό φακέλου αλληλογραφίας. Απόφαση 14/2022.

Επιβολή προστίμου για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς τρίτους. Απόφαση 15/2022.

Η Αρχή έκρινε...
Επιβολή προστίμου για περιστατικό παραβίασης προσωπικών 
δεδομένων και μη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων. Απόφαση 
4/2022.
Σύσταση σε εταιρεία για τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης 
στον χώρο εργασίας. Απόφαση 5/2022.

https://www.dpa.gr/index.php/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-gia-synehizomeno-peristatiko-parabiasis-prosopikon
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiplixi-ston-okana-gia-paranomi-syllogi-pistopoiitikon
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiplixi-ston-okana-gia-paranomi-syllogi-pistopoiitikon-0
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/apagoreysi-epexergasias-prosopikon-dedomenon-meso-systimatos
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiplixi-se-praktoreio-opap-gia-peristatiko-klopis-taytotitas
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-dioikitikoy-prostimoy-se-ergodotria-gia-mi-ikanopoiisi
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/stoiheia-poy-anagrafontai-exoterika-se-fakelo-apostolis-kai-kathistantai
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-gia-diabibasi-dedomenon-prosopikoy-haraktira-pros
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-gia-peristatiko-parabiasis-prosopikon-dedomenon-kai-mi
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/egkatastasi-kai-leitoyrgia-systimatos-binteoepitirisis-sto-horo-ergasias


Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Το EΣΠΔ και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων εξέδωσαν κοινή γνώμη σχετικά με τις 

προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση 
των ισχύοντων Κανονισμών για το ψηφιακό 

πιστοποιητικό COVID (EUDCC) της ΕΕ κατά 12 μήνες 
και για τροποποίηση ορισμένων διατάξεων, όπως 

η διεύρυνση των τύπων τεστ COVID που γίνονται 
δεκτά στο πλαίσιο ταξιδιών εντός της ΕΕ και 

διευκρίνιση ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού 
πρέπει να περιέχουν τον αριθμό των δόσεων που 

χορηγήθηκαν στον κάτοχο, ανεξάρτητα από το 
κράτος μέλος στο οποίο έχουν χορηγηθεί.

ΕΣΠΔ & Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 
Κατευθυντήριες γραμμές 01/2022 σχετικά με τα δικαιώματα των 
υποκειμένων των δεδομένων — Δικαίωμα πρόσβασης.

Πρόσφατες Γνώμες του ΕΣΠΔ.

Κατευθυντήριες γραμμές 3/2022 για τα σκοτεινά πρότυπα 
στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης: Πώς να τα 
αναγνωρίζετε και να τα αποφεύγετε.
Πρώτη Γνώμη επί κριτηρίων πιστοποίησης για εθνικό 
σχήμα πιστοποίησης (Λουξεμβούργου).

Κατευθυντήριες γραμμές 02/2022 για την εφαρμογή του άρθρου 60 
του ΓΚΠΔ.

Το ΕΣΠΔ υιοθέτησε Δήλωση σχετικά με το νέο 
διατλαντικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων.

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://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/edpb-edps-joint-opinion-eu-digital-covid-certificate_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/edpb-edps-joint-opinion-eu-digital-covid-certificate_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/edpb-edps-joint-opinion-eu-digital-covid-certificate_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/edpb-edps-joint-opinion-eu-digital-covid-certificate_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-012022-data-subject-rights-right_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/opinions_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-32022-dark-patterns-social-media_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-adopts-first-opinion-certification-criteria_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-022022-application-article-60-gdpr_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-adopts-statement-new-trans-atlantic-data-privacy-framework-letter-concerning_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

04/02/2022
Ημέρα Προστασίας Δεδομένων 28/1/2022 - Απολογιστικό 
δελτίο Τύπου.

28/02/2022
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΑΠΔ και του 
Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

18/02/2022
Συμμετοχή της Αρχής στη συντονισμένη δράση του ΕΣΠΔ για 
τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στον δημόσιο 
τομέα.

Δελτία Τύπου
Επικαιρότητα

Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης της Αρχής στον Πρόεδρο της 
Βουλής

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου ο Πρόεδρος  της Αρχής Προστασίας        
Δεδομένων, κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επέδωσε στον Πρόεδρο 
της Βουλής των  Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, την  Έκθεση   
Δραστηριοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής για το έτος 2020.
Δείτε το δελτίο Τύπου με τις δηλώσεις του Προέδρου της Αρχής και την 
ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας εδώ.

22/02/2022
Ολοκληρώθηκαν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που 
διενεργήθηκαν από την ΑΠΔ και το Παν/μιο Πειραιώς για 
θέματα που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την πρώτη φάση του 
έργου «Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση της προστασίας 
δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες 
ΤΠΕ (https://bydesign-project.eu/)».
23/02/2022
Νέα Υποστηρικτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΠΔ - 
Πρόσκληση για Εμπειρογνώμονες.

28/03/2022
Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων της Αρχής 
από 1.4.2022 έως και 29.4.2022.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/apologistiko-deltio-typoy-imera-prostasias-dedomenon-2812022
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/ypografi-mnimonioy-synergasias-metaxy-tis-arhis-prostasias-dedomenon-prosopikoy
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/symmetohi-tis-arhis-prostasias-dedomenon-sti-syntonismeni-drasi-toy-espd-gia-ti
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/ypoboli-tis-etisias-ekthesis-tis-arhis-ston-proedro-tis-boylis
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#a57c62bf-d7f8-43b4-8baa-ae6a00a36b05
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/ta_nea/prosklisi-se-seminario-poy-dienergeitai-sto-plaisio-toy-ergoy-bydesign
https://bydesign-project.eu/
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/ta_nea/prosklisi-gia-empeirognomones-i-nea-ypostiriktiki-omada-empeirognomonon-toy-espd
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/paratasi-anastolis-dimosion-synedriaseon-7


Γρηγόρης Τσόλιας, μέλος ΑΠΔ: Σχολιασμός 
της απόφασης ΑΠ 686/2021 με τίτλο «Ποινική 

προστασία προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά 
προσωπική δραστηριότητα και revenge porn», 
διαθέσιμο στο περιοδικό ΔΙΤΕ 2021, σελ. 566 επ.

Οι Γ. Ρουσόπουλος και Κ. Λιμνιώτης, ειδικοί 
επιστήμονες της Αρχής, δημιούργησαν το 

εκπαιδευτικό υλικό για το ενημερωτικό πρόγραμμα 
του ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Γενικός Κανονισμός 

Προστασίας Δεδομένων: Οι υποχρεώσεις της 
Δημόσιας Διοίκησης». Δείτε περισσότερες 

πληροφορίες εδώ. Το υλικό είναι διαθέσιμο εδώ.

Ο Κ. Λιμνιώτης, ειδικός επιστήμονας της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων, είναι συν-συγγραφέας στο 

έργο S. Brotsis, N. Kolokotronis and K. Limniotis, 
“Towards Post-Quantum Blockchain Platforms’’, 

κεφάλαιο στο “Security Technologies and Methods 
for Advanced Cyber Threat Intelligence, Detection and 

Mitigation”, Now Publishers, σσ. 106-130, 2022. 

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 15/1/2022 έως και 15/4/2022: 

40

3

1

Περιστατικά παραβίασης ΓΚΠΔ

Περιστατικά παραβίασης ePrivacy 

Περιστατικά παραβίασης άρ. 63 ν. 4624/2019

336

44

Αριθμός καταγγελιών που έχουν 
υποβληθεί στην Αρχή

Αριθμός περιστατικών παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων που έχουν 
γνωστοποιηθεί στην Αρχή

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/ta_nea/ekpaideytiko-yliko-gia-enimerotiko-programma-toy-ekdda-me-titlo-genikos
https://resources.ekdd.gr/index.php/2021-06-03-10-59-02/186-2022-02-03-14-47-14
https://www.nowpublishers.com/article/DownloadChapters?bookId=9781680838343&chapters=978-1-68083-835-0.ch7
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Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο της 
δράσης «”Ψηφιακός 
Εγγραμματισμός” της 
Περιφέρειας Αττικής» 
το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Αττικής και 
η Περιφέρεια Αττικής 
διοργάνωσαν webinar με 
βασικό εισηγητή τον ειδικό 
επιστήμονα της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων 
Κ. Λιμνιώτη. Ο τίτλος της 
εισήγησης ήταν «Η προστασία 
των προσωπικών δεδομένων 
στο Διαδίκτυο». Το βίντεο 
είναι διαθέσιμο εδώ.

Η ειδική επιστήμονας της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Ε. Σιουγλέ ενημέρωσε τους 
μαθητές του Λυκείου του 
σχολείου Homo Εducandus 
Αγωγή σχετικά με την 
προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και της 
ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, 
στο πλαίσιο εκπαιδευτικής 
εκδήλωσης με τίτλο 
«“Δικτυώνομαι” με ασφάλεια / 
Εορτασμός Ημέρας Ασφαλούς 
Διαδικτύου 2022». 

Ο καθηγητής του Παν/μιου 
Πειραιώς και μέλος της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Κ. 
Λαμπρινουδάκης συμμετείχε 
στο 9ο Information Security 
Conference («Enabling a 
Secure Future: Managing 
Risks in a Constantly Changing 
World») με εισήγηση με τίτλο 
«Προστασία προσωπικών 
δεδομένων σε συνθήκες 
πανδημίας». 

Ο ειδικός επιστήμονας 
της Αρχής Κ. Λιμνιώτης 
παρουσίασε στο 1ο Πρότυπο 
Γυμνάσιο Ιλίου εισήγηση 
με τίτλο «Εισαγωγή στην 
κρυπτογραφία».

Το Συμβούλιο «The 
South Europe Google 
Data Governance Chair» 
διοργάνωσε διαδικτυακή 
ημερίδα με τίτλο «Τhe future 
of data protection in the 
new EU digital scenario» 
στην οποία συμμετείχε 
ο Διευθυντής της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Β. 
Ζορκάδης με εισήγηση με 
τίτλο «The role of the Data 
Protection Authorities in the 
new EU scenario».

26
ΙΑΝ
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https://www.youtube.com/watch?v=55YWDrgC8NY
https://www.hea.edu.gr/diktyonomai-me-asfaleia-eortasmo/?fbclid=IwAR0ACdzsCPEFLhNxMZ0k17DAykFiH1N_LsDw_Jfn6tFTpoA1T4484ee4BAM
https://www.hea.edu.gr/diktyonomai-me-asfaleia-eortasmo/?fbclid=IwAR0ACdzsCPEFLhNxMZ0k17DAykFiH1N_LsDw_Jfn6tFTpoA1T4484ee4BAM
https://www.hea.edu.gr/diktyonomai-me-asfaleia-eortasmo/?fbclid=IwAR0ACdzsCPEFLhNxMZ0k17DAykFiH1N_LsDw_Jfn6tFTpoA1T4484ee4BAM
https://www.eits.gr/?fbclid=IwAR2R_B_OX2ySVnTt3bUCkW-NbihsHwsk3Ayrv-IFsSnALeLNH923lX0aGr4
https://www.eits.gr/?fbclid=IwAR2R_B_OX2ySVnTt3bUCkW-NbihsHwsk3Ayrv-IFsSnALeLNH923lX0aGr4
https://events.boussias.com/files/_boussias_conferences_content/presentations/enterprise_it_security/2022/Lamprinoudakis_InformationSecurity2022.pdf
https://events.boussias.com/files/_boussias_conferences_content/presentations/enterprise_it_security/2022/Lamprinoudakis_InformationSecurity2022.pdf
https://events.boussias.com/files/_boussias_conferences_content/presentations/enterprise_it_security/2022/Lamprinoudakis_InformationSecurity2022.pdf
https://southeugooglechair.com/conference/the-future-of-data-protection-in-the-new-eu-digital-scenario/
https://southeugooglechair.com/conference/the-future-of-data-protection-in-the-new-eu-digital-scenario/
https://southeugooglechair.com/conference/the-future-of-data-protection-in-the-new-eu-digital-scenario/

