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Η Αρχή έκρινε...
Επιβολή προστίμου για αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
αποστολής SMS. Απόφαση 16/2022.
Επιβολή προστίμου για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας.
Απόφαση 17/2022.
Επίπληξη στη VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ για μη ικανοποίηση
δικαιώματος πρόσβασης πρώην εργαζομένου της. Απόφαση
19/2022.
Τροποποίηση της απόφασης 44/2021 για μη ικανοποίηση
δικαιώματος αντίρρησης. Απόφαση 21/2022.
Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης.
Απόφαση 23/2022.
Επιβολή προστίμου για παραβίαση των αρχών της νομιμότητας,
διαφάνειας και ασφάλειας και μη ικανοποίηση δικαιώματος
πρόσβασης εργαζομένου. Απόφαση 24/2022.
Επιβολή προστίμου για παράνομη επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων προς τον σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας. Απόφαση
26/2022.
Επιβολή προστίμου για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης.
Απόφαση 27/2022.
Εξέταση καταγγελίας για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης σε
προσωπικά δεδομένα ανηλίκου - Επιβολή προστίμου. Απόφαση
28/2022.

Ευρωπαϊκά νέα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 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.

Κατευθυντήριες γραμμές 04/2022 σχετικά με τον υπολογισμό των
διοικητικών προστίμων βάσει του ΓΚΠΔ.
Κατευθυντήριες γραμμές 05/2022 σχετικά με τη χρήση της
τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου στον τομέα της επιβολής του
νόμου.
Κατευθυντήριες γραμμές 06/2022 σχετικά με την πρακτική
εφαρμογή των φιλικών διευθετήσεων.
Κατευθυντήριες γραμμές 07/2022 σχετικά με την
πιστοποίηση ως εργαλείο για τις διαβιβάσεις.
Πρόσφατες Γνώμες του ΕΣΠΔ.

ΕΣΠΔ & Ευρωπαίος Επόπτης
Προστασίας Δεδομένων

Το EΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ εξέδωσαν κοινή γνώμη
2/2022 για την πρόταση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με εναρμονισμένους κανόνες για τη δίκαιη
πρόσβαση στα δεδομένα και τη χρήση
τους (πράξη περί δεδομένων).

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου

Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής
Εγκρίθηκε με την απόφαση 9/2022 (ΦΕΚ Β΄ 879) και
τροποποιήθηκε με την απόφαση 13/2022 (ΦΕΚ Β’ 1245).
09/05/2022
Δράση της Αρχής για τα cookies σε ιστοσελίδες.
25/05/2022
Δηλώσεις του Προέδρου της Αρχής για τα 4 χρόνια GDPR.

31/05/2022
Από 1.6.2022 έως και 1.8.2022 οι συνεδριάσεις της Αρχής
δύνανται να διεξάγονται και μέσω τηλεδιάσκεψης.
20/06/2022
Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για
τη στέγαση της Αρχής.
05/07/2022
Συστάσεις της Αρχής για πολυεπίπεδη ενημέρωση σε online
περιβάλλον.
13/7/2022
Επανεξέταση ζητημάτων νομιμότητας σχετικά με υποθέσεις
πολιτικής επικοινωνίας.
Έργο «byDesign»
Oλοκληρώθηκαν τα σεμινάρια, γενικού και τεχνικού
περιεχομένου, και η ανάπτυξη της web εφαρμογής. Σύντομα
θα ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία της. Τα newsletter του
έργου είναι διαθέσιμα εδώ.

Επικαιρότητα
Σε διήμερη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου που έλαβε χώρα στις 29
Απριλίου στη Βιέννη, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος Κ. Μενουδάκος
και ο Διευθυντής της Αρχής Β. Ζορκάδης, τα μέλη του ΕΣΠΔ συμφώνησαν
να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε στρατηγικές υποθέσεις
και να διευρύνουν τις μεθόδους συνεργασίας που χρησιμοποιούν. Δείτε
περισσότερα εδώ.
Νέος πρόεδρος και μέλη στη διαρκή επιστημονική επιτροπή του
Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα προσωπικά δεδομένα. Περισσότερα εδώ.

Στατιστικά
Οι αριθμοί της Αρχής για το διάστημα
από 16/4/2022 έως και 14/7/2022:
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Αριθμός καταγγελιών που έχουν
υποβληθεί στην Αρχή
Αριθμός περιστατικών παραβίασης
προσωπικών δεδομένων που έχουν
γνωστοποιηθεί στην Αρχή

329

12

Περιστατικά παραβίασης ΓΚΠΔ

Περιστατικά παραβίασης ePrivacy

36

Βιβλιογραφική
επικαιρότητα
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.

Άρθρο του Διευθυντή της Αρχής Β. Ζορκάδη στο
περιοδικό netweek: Εφαρμογή υποστήριξης
υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων για το GDPR
Δημοσίευση της Κ. Καρακάση, ειδικού επιστήμονα
της Αρχής, στο ηλεκτρονικό περιοδικό e-Πολιτεία:
«Σχολιασμός επί της με αριθ. 55/2021 απόφασης
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων», e-Πολιτεία
– Ηλεκτρονικό περιοδικό Δημοσίου Δικαίου, τ. 2,
σελ. 306.
Ο Κ. Λιμνιώτης, ειδικός επιστήμονας της Αρχής,
είναι συν-συγγραφέας άρθρων στα ακόλουθα
επιστημονικά περιοδικά:
A. Patergianakis and K. Limniotis, “Privacy issues
in stylometric techniques,’’ Cryptography, vol. 6, no.
17, 2022.
S. Monogios, K. Magos, K. Limniotis, N. Kolokotronis,
S. Shiaeles, “Privacy issues in Android applications:
the cases of GPS navigators and fitness trackers”,
International Journal of Electronic Governance,
Inderscience Publishers, vol. 14, no. 1-2, pp. 83-111,
2022.

Εκδηλώσεις
4
ΑΠΡ
Το μέλος της Αρχής Χ. Καλλονιάτης συμμετείχε
ως εκπαιδευτής στο σεμινάριο με τίτλο «Πρώτο
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Θεωρητική Προσέγγιση»
στο πλαίσιο της δράσης «Τεχνική & Επιχειρησιακή
Υποστήριξη για τη διάθεση ανοικτών δεδομένων
– Open Data Hub της ΕΕΣΥΠ», που διοργάνωσε η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ, “Υπερταμείο”), με θέμα «Ο ΓΚΠΔ και
τρόποι ανωνυμοποίησης δεδομένων».

9
ΙΟΥΝ
Ο Σπ. Βλαχόπουλος, μέλος της Αρχής, συμμετείχε στο
2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του ΑΣΕΠ με θέμα
«Σταδιοδρομία στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση:
Προκλήσεις και προοπτικές» στην Αθήνα (Εθνική
Πινακοθήκη) με θέμα εισήγησης «Διαδικασίες
επιλογής προσωπικού και προστασία προσωπικών
δεδομένων».

15
ΙΟΥΝ
Η Κ. Καρβέλη, ειδικός επιστήμονας της Αρχής,
συμμετείχε ως εισηγήτρια στο μάθημα «Γενικός
Κανονισμός» του ΙΝΕΠ για τους συμβούλους
ακεραιότητας, και την ίδια ημέρα το απόγευμα ως
ομιλήτρια σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Δικηγορικός
Σύλλογος Πειραιά, για τα 4 χρόνια εφαρμογής του
ΓΚΠΔ, με θέμα «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ».

17
ΙΟΥΝ
Το Ινστιτούτο για το Δίκαιο της Ιδιωτικότητας, τα
Προσωπικά Δεδομένα και την Τεχνολογία διοργάνωσε
το 2ο Συνέδριο «Quo Vadis AI? Ποιο Μέλλον για/
με την Τεχνητή Νοημοσύνη;» στο οποίο συμμετείχε
ως συντονιστής και ομιλητής ο Πρόεδρος της Αρχής
Κ. Μενουδάκος (2η Συνεδρία: Τεχνητή Δικαιοσύνη,
Επιτήρηση και Δικαιώματα).

23
ΙΟΥΝ

5
ΙΟΥΛ

Ο Γ. Τσόλιας, μέλος της Αρχής, συμμετείχε σε
συζήτηση σε εκδήλωση που οργάνωσε η Privacy
Connect Athens με θέμα “The impact of the GDPR
and the Whistleblower Directive on the operation
of whistleblower schemes”, σχετικά με την οδηγία
2019/1937 για “την προστασία των προσώπων που
αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης” και
τις διατάξεις της οι οποίες αφορούν την προστασία
προσωπικών δεδομένων.

Με εισήγηση με τίτλο «4 χρόνια GDPR: Η εμπειρία
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα» συμμετείχε το μέλος της Αρχής Γ.
Τσόλιας στο 7ο Data Privacy & Protection Conference
που διοργανώθηκε online.
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