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Επιβολή κυρώσεων για παράβαση δικαιώματος πρόσβασης και 
διαγραφής. Απόφαση 40/2022.

Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης και παράλειψη 
ενημέρωσης υποκειμένου δεδομένων. Απόφαση 42/2022.

Πρόστιμο και προειδοποίηση σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
για παράνομη και αδιαφανή επεξεργασία δεδομένων. Απόφαση 
45/2022.

Επίπληξη για παράβαση δικαιώματος πρόσβασης. Απόφαση 
46/2022.

Επιβολή προστίμου σε Δήμαρχο για μη νόμιμη απόκτηση και 
χρήση προσωπικών δεδομένων και μη ικανοποίηση δικαιώματος. 
Απόφαση 48/2022.

Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης, 
περιορισμού επεξεργασίας και εναντίωσης. Απόφαση 49/2022.

Η Αρχή έκρινε...
Παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης γονέα σε ιατρικά δεδομένα 
ανήλικου τέκνου. Απόφαση 37/2022.

Επιβολή προστίμου για παραβίαση των διατάξεων του άρ. 12 ν. 
3471/2006 σε πάροχο τηλεπικοινωνιών. Αποφάσεις 38/2022, 
39/2022.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-kyroseon-gia-parabasi-dikaiomatos-prosbasis-kai-diagrafis
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/mi-ikanopoiisi-dikaiomatos-prosbasis-ypokeimenoy-dedomenon-prosopikoy
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/prostimo-kai-proeidopoiisi-se-kentra-epaggelmatikis-katartisis-gia
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiplixi-gia-parabasi-dikaiomatos-prosbasis
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-se-dimarho-gia-mi-nomimi-apoktisi-kai-hrisi-prosopikon
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/kataggelia-gia-mi-ikanopoiisi-dikaiomatos-prosbasis-periorismoy
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/parabiasi-dikaiomatos-prosbasis-gonea-se-iatrika-dedomena-anilikoy-teknoy
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-gia-parabiasi-ton-diataxeon-toy-ar-12-n-34712006-se
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-gia-parabiasi-ton-diataxeon-toy-ar-12-n-34712006-se-0


Επιβολή προστίμου στην Alpha Bank για παράνομη και αδιαφανή 
επεξεργασία δεδομένων. Απόφαση 52/2022.

Επίπληξη στην Cosmote για παραβάσεις της αρχής της λογοδοσίας 
και της διαφάνειας σε επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων. 
Απόφαση 57/2022.

Εξέταση καταγγελίας κατά της ΑΑΔΕ για παραβίαση απορρήτου. 
Απόφαση 58/2022.

Επιβολή προστίμου για παραβίαση της αρχής της ελαχιστοποίησης. 
Απόφαση 59/2022.

Επιβολή προστίμου για παράνομη λειτουργία συστήματος 
βιντεοεπιτήρησης. Απόφαση 60/2022.

Συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την 
απόφαση 50/2021. Απόφαση 61/2022.

Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Intellexa για μη συνεργασία με 
την Αρχή. Απόφαση 2/2023.

Αυτεπάγγελτη ανάκληση αποφάσεων περί μη ζητηθείσας πολιτικής 
επικοινωνίας κατόπιν έκδοσης σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ. 
Απόφαση 63/2022.

Η Αρχή έκρινε...

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-stin-alpha-bank-gia-paranomi-kai-adiafani-epexergasia
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiplixi-kai-entoli-symmorfosis-stin-cosmote-gia-parabaseis-tis-arhis-tis
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/exetasi-kataggelias-kata-tis-aade-gia-parabiasi-aporritoy
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-gia-parabiasi-tis-arhis-tis-elahistopoiisis-kata-tin
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-gia-paranomi-leitoyrgia-systimatos-binteoepitirisis
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/symmorfosi-toy-ypoyrgeioy-paideias-kai-thriskeymaton-me-tin-apofasi
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-stin-etaireia-intellexa-gia-mi-synergasia-me-tin-arhi
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/aytepaggelti-anaklisi-apofaseon-peri-mi-zititheisas-politikis


Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Συστάσεις 1/2022 σχετικά με την αίτηση έγκρισης και τα στοιχεία και τις αρχές που πρέπει να περιέχονται στους δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες για τους υπευθύνους επεξεργασίας (άρθρο 47 του ΓΚΠΔ).

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

Πρόσφατες Γνώμες του ΕΣΠΔ.

Οι δεσμευτικές αποφάσεις 3/2022 (υπόθεση Facebook) και 4/2022 (υπόθεση Instagram) είναι διαθέσιμες εδώ. Δελτίο Τύπου: 
Αποφάσεις Facebook και Instagram: «Σημαντικός αντίκτυπος στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για συμπεριφορική 
διαφήμιση».

Το ΕΣΠΔ καθορίζει συστάσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής αναφορικά με τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους από 
τον δημόσιο τομέα και εγκρίνει έκθεση σχετικά με την ειδική ομάδα Cookie Banner.

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/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/opinions_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/binding-decisions_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2023/facebook-and-instagram-decisions-important-impact-use-personal-data-behavioural_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2023/facebook-and-instagram-decisions-important-impact-use-personal-data-behavioural_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2023/edpb-determines-privacy-recommendations-use-cloud-services-public-sector-adopts_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


Σημαντική ενημέρωση: Οι διαθέσιμες 

θέσεις για τη διά ζώσης παρακολούθηση της 

ημερίδας έχουν συμπληρωθεί. Μπορείτε, 

ωστόσο, να την παρακολουθήσετε απευθείας 

μέσω διαδικτύου από τον ιστότοπο της 

υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ του Εθνικού Δικτύου 

Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).

* Με αφορμή τον εορτασμό της 17ης Ημέρας Προστασίας Δεδομένων, η 
Αρχή πραγματοποιεί τη Δευτέρα 30/1/2023 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
ενημερωτική ημερίδα με τίτλο:

• 

• «Επίκαιρα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων - πρόσφατες 
εξελίξεις»

• 

• Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

* Στις 11-1-2023 ο Πρόεδρος της Αρχής Κ. Μενουδάκος παραχώρησε 
συνέντευξη στον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε (SKAI RADIO) σχετικά με 
την εγκατάσταση και χρήση καμερών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. 
Ακούστε τη συνέντευξη εδώ (από το 00:48’:20’’).

* Ο Πρόεδρος της Αρχής απαντά σε ερωτήματα (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 18-1-2023): 
«GDPR επτά χρόνια μετά: Τα τεχνάσματα των εταιρειών και η άμυνα των 
πολιτών».

Ανακοινώσεις

09/11/2022 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο πλαίσιο προστασίας 
δεδομένων ΕΕ - ΗΠΑ.

Δελτία Τύπου
Επικαιρότητα

16/1/2023
Επιβολή προστίμου στην Intellexa A.E. για μη συνεργασία με 
την Αρχή.

11/01/2023
Πρόσκληση προς επαγγελματίες προστασίας δεδομένων 
για συμπλήρωση ερωτηματολογίου στο πλαίσιο του έργου 
«byDefault» που ανέλαβε η Αρχή σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την εταιρεία πληροφορικής ICT 
Abovo με χρηματοδότηση της ΕΕ.

https://diavlos.grnet.gr/event/e4141
https://www.dpa.gr/sites/default/files/2022-12/programme Data Protection Day 2023.pdf
https://www.skairadio.gr/portosalte-skai-gr/episode-2023-01-11
https://www.kathimerini.gr/society/562200904/gdpr-epta-chronia-meta-ta-technasmata-ton-etaireion-kai-i-amyna-ton-politon/
https://www.kathimerini.gr/society/562200904/gdpr-epta-chronia-meta-ta-technasmata-ton-etaireion-kai-i-amyna-ton-politon/
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/ta_nea/erotiseis-kai-apantiseis-gia-neo-plaisio-prostasias-dedomenon-ee-ipa
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/epiboli-prostimoy-stin-intellexa-ae-gia-mi-synergasia-me-tin-arhi
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/prosklisi-pros-epaggelmaties-tis-prostasias-dedomenon-gia-symplirosi


Δημοσίευση της Κ. Καρακάση, ειδικού επιστήμονα 
της Αρχής, με τίτλο «Η χρήση της ιδίας εικόνας 
ως προσωπικού δεδομένου στη δημοσιογραφική 
έρευνα υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ», 
στο περιοδικό Ελληνική Δικαιοσύνη. ΕλλΔνη,                               
τ. 4/2022, σελ. 1008 επ. 

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 16/10/2022 έως και 16/01/2023: 

35

8

Περιστατικά παραβίασης ΓΚΠΔ

Περιστατικά παραβίασης ePrivacy 

259

43

Αριθμός καταγγελιών που έχουν 
υποβληθεί στην Αρχή

Αριθμός περιστατικών παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων που έχουν 
γνωστοποιηθεί στην Αρχή
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O Σύνδεσμος Επαγγελματιών 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) σε συνεργασία 
με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
διοργάνωσαν το «5th Compliance 
Conference: Seeking certainties 
in uncertain times» στο οποίο 
συμμετείχε ο Πρόεδρος της Αρχής 
Κ. Μενουδάκος ως συντονιστής 
της τελευταίας συνεδρίας 
και ο ειδικός επιστήμονας Γ. 
Ρουσόπουλος με εισήγηση με 
τίτλο «The experience & the 
challenges of the role of the 
Hellenic DPA».

Τα   μέλη  της     Αρχής     Χ. Καλλονιάτης 
και Κ. Λαμπρινουδάκης 
συμμετείχαν σε πάνελ ημερίδας 
που διοργάνωσε το ελληνικό 
παράρτημα του ISC2 με 
θέμα «Emerging Cyber Risks 
demanding differentiation of 
security & privacy posture?». 
Περισσότερα εδώ [25-11-2022].

Η Γ. Παναγοπούλου, ειδική 
επιστήμονας της Αρχής, 
συμμετείχε στην ετήσια 
συνεδρίαση του Συμβουλευτικού 
Οργάνου του Ελληνικού Κέντρου 
Ασφαλούς Διαδικτύου του 
ΙΤΕ, η οποία επικεντρώθηκε 
στην παιδική διαδικτυακή 
αποπλάνηση και κακοποίηση 
και τα μέτρα αντιμετώπισης του 
φαινομένου. Περισσότερα εδώ.

Οι ειδικοί επιστήμονες της Αρχής 
Ε. Σιουγλέ και Κ. Λιμνιώτης 
συμμετείχαν με παρουσίαση 
που είχε  τίτλο «Σκέψου πιο… 
προσωπικά για τα δεδομένα 
σου» σε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που υλοποιήθηκε 
για μαθητές Λυκείου από το 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 
σε συνεργασία με την Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων και 
το Ινστιτούτο Πληροφορικής - 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΙΠ-ΙΤΕ).

Ο Πρόεδρος της Αρχής Κ. 
Μενουδάκος θα συμμετάσχει 
στην επιστημονική διημερίδα 
του Πανελλήνιου Θεολογικού 
Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ» για το 
μάθημα των Θρησκευτικών με 
τίτλο «Ταυτότητα και ετερότητα 
στο δημόσιο σχολείο. Το 
μάθημα των θρησκευτικών 
σήμερα» που θα διεξαχθεί στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Αθηναίων. Δείτε το πρόγραμμα 
εδώ.

https://www.compliance.gr/
https://www.compliance.gr/
https://www.compliance.gr/
https://isc2-chapter.gr/announcements/
https://saferinternet4kids.gr/
https://saferinternet4kids.gr/
https://saferinternet4kids.gr/nea/2022advisory/
https://snfcc.org/school-articles/i-mathitiki-agora-toy-kpisn/12466
https://snfcc.org/school-articles/i-mathitiki-agora-toy-kpisn/12466
https://www.kairosnet.gr/

