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Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος αντίρρησης. 
Απόφαση 44/2021.

Επιβολή προστίμου για αποστολή αζήτητης ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας. Απόφαση 45/2021.

Πολιτική επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 
Απόφαση 46/2021.

Καταγγελία για ανεπιθύμητη λήψη ευχετηρίου μηνύματος SMS. 
Απόφαση 47/2021.

Μη νόμιμη χρήση στοιχείων πελατών για προωθητικό σκοπό και 
μη ικανοποίηση δικαιώματος εναντίωσης. Απόφαση 48/2021.

Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά απόφασης της Αρχής. Απόφαση 
49/2021.

Διαδικασία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το 
Υπουργείο Παιδείας. Απόφαση 50/2021.

Η Αρχή έκρινε...
Πρόσβαση των υποψηφίων στις εκλογές του ΔΣΑ στα στοιχεία 
επικοινωνίας των δικηγόρων - μελών του ΔΣΑ. Γνωμοδότηση 7/2021.

Περιστατικό διαρροής δεδομένων από την Ελληνική Αστυνομία 
εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης. Απόφαση 43/2021.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-dioikitikoy-prostimoy-gia-mi-ikanopoiisi-dikaiomatos-antirrisis
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-dioikitikoy-prostimoy-gia-apostoli-azititis-ilektronikis
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/politiki-epikoinonia-meso-apostolis-ilektronikon-minymaton-3
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/kataggelia-gia-anepithymiti-lipsi-eyhetirioy-minymatos-sms
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/mi-nomimi-hrisi-stoiheion-pelaton-gia-proothitiko-skopo-kai-mi
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/aporripsi-aitisis-therapeias-kata-tis-apofasis-302020-tis-arhis
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/diadikasia-syghronis-ex-apostaseos-ekpaideysis-apo-ypoyrgeio-paideias
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/prosbasi-ton-ypopsifion-stis-ekloges-toy-dsa-sta-stoiheia-epikoinonias
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/peristatiko-diarrois-dedomenon-apo-tin-elliniki-astynomia-exaitias


Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά πράξης αρχειοθέτησης. 
Απόφαση 53/2021.

Καταγγελία υπαλλήλου για τη διαβίβαση ιατρικής γνωμάτευσης σε 
Σύλλογο Εργαζομένων σε ΔΟΥ. Απόφαση 54/2021.

Περιστατικό παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
το Υπουργείο Τουρισμού και μη ορισμός ΥΠΔ. Απόφαση 55/2021.

Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά πράξης αρχειοθέτησης. 
Απόφαση 51/2021.

Αυτοματοποιημένες προωθητικές τηλεφωνικές ενέργειες. 
Απόφασεις 56/2021 και 57/2021.

Επιβολή προστίμου για καθυστερημένη ικανοποίηση δικαιώματος 
πρόσβασης. Απόφαση 1/2022.

Αναγραφή δεδομένων σε πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’. 
Αποφάσεις 2/2022 και 3/2022.

Η Αρχή έκρινε...

Εξέταση καταγγελιών σχετικά με αζήτητες τηλεφωνικές κλήσεις για 
σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Απόφαση 52/2021.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/aporripsi-aitisis-therapeias-kata-praxis-arheiothetisis
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/kataggelia-ypalliloy-gia-ti-diabibasi-iatrikis-gnomateysis-se-syllogo
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/peristatiko-parabiasis-dedomenon-prosopikoy-haraktira-apo-ypoyrgeio
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/aporripsi-aitiseos-therapeias-kata-praxeos-arheiothetisis
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/aytomatopoiimenes-proothitikes-tilefonikes-energeies-apo-tin-etaireia
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/aytomatopoiimenes-proothitikes-tilefonikes-energeies-apo-tin-etaireia-0
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-gia-kathysterimeni-ikanopoiisi-dikaiomatos-prosbasis
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/anagrafi-dedomenon-se-pistopoiitiko-stratoy-typoy
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/anagrafi-dedomenon-se-pistopoiitiko-stratoy-typoy-0
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/exetasi-kataggelion-shetika-me-azitites-tilefonikes-kliseis-gia-skopo-0


Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
Ο ΕΕΠΔ  καλεί την Ευρωπόλ να διαγράψει δεδομένα                

που αφορούν φυσικά πρόσωπα χωρίς αποδεδειγμένη      
σχέση με εγκληματική δραστηριότητα. Δείτε εδώ.

Δείτε εδώ την απόφαση του ΕΕΠΔ που επιτρέπει 
προσωρινά τη χρήση ad hoc συμβατικών ρητρών μεταξύ 

του Δικαστηρίου της ΕΕ και της Cisco για τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση από 

το Δικαστήριο της Cisco Webex και συναφών υπηρεσιών. 
Στην απόφαση γίνεται αναφορά στην ανάγκη λειτουργίας 

πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, ιδίως λόγω της πανδημίας˙ 
η άδεια έχει ισχύ ενός έτους, μετά την πάροδο του 

οποίου θα επανεξεταστεί ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν 
υλοποιηθεί οι συστάσεις του ΕΕΠΔ σε σχέση με ζητήματα 

συμμόρφωσης τα οποία εντοπίστηκαν. Οι συστάσεις έχουν 
ως στόχο να διασφαλιστεί ουσιαστικά ισοδύναμο επίπεδο 

προστασίας δεδομένων με αυτό της ΕΕ.

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 

Κατευθυντήριες γραμμές 01/2021 για παραδείγματα 
σχετικά με τη γνωστοποίηση περιστατικών παραβίασης.

Κατευθυντήριες γραμμές 10/2020 
σχετικά με τους περιορισμούς βάσει του 
άρθρου 23 του ΓΚΠΔ.

Πρόσφατες Γνώμες του ΕΣΠΔ.

Κατευθυντήριες γραμμές 05/2021 για την 
αλληλεπίδραση μεταξύ της εφαρμογής του άρθρου 
3 και των διατάξεων για τις διεθνείς διαβιβάσεις 
σύμφωνα με το κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ.

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Το ΕΔΔΑ, με απόφασή του, έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 
10 της ΕΣΔΑ επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία υποχρεώθηκε με 
δικαστική απόφαση να αποκαλύψει τα στοιχεία των ανώνυμων 
σχολιαστών σε πολιτικού περιεχομένου δημοσίευμα στην ιστοσελίδα 
εφημερίδας. Δείτε την απόφαση εδώ. 

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/press-publications/press-news/press-releases/2022/edps-orders-europol-erase-data-concerning_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/authorisation-decisions-transfers/edps-decision-authorising-0_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-012021-examples-regarding-personal-data-breach_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-102020-restrictions-under-article-23-gdpr_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/opinions_el
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2021/guidelines-052021-interplay-between-application_en
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213914&fbclid=IwAR3RuzGC-YtwjaJmHMzxV84aKlCoFdbb1sp9oWgj2wZKABpFwki2YKAegUE#{%22itemid%22:[%22001-213914%22]}
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

25/11/2021
Ορκωμοσία εννέα νέων μελών στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων.

Δείτε εδώ τo 2ο τεύχος του newsletter του έργου «byDesign» 
για την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας και 
των εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τη νομοθεσία 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

16/12/2021
Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων της Αρχής 
έως 31 Μαρτίου 2022.

Δελτία Τύπου
Επικαιρότητα

Ενημερωτική ημερίδα της Αρχής για τη 16η Ημέρα Προστασίας 
Δεδομένων, 28/1/2022

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Μπορείτε να την 
παρακολουθήσετε ζωντανά από τον ιστότοπο της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ 
(https://diavlos.grnet.gr/) του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας 
και Έρευνας. Το link της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

16/1/2022
Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης της Αρχής 
για τη διαδικασία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

https://www.dpa.gr/index.php/el/enimerwtiko/deltia/orkomosia-ennea-neon-melon-stin-arhi-prostasias-dedomenon
https://bydesign-project.eu/press-material/
https://www.dpa.gr/index.php/el/enimerwtiko/prakseisArxis/paratasi-anastolis-dimosion-synedriaseon-6
https://diavlos.grnet.gr/
https://diavlos.grnet.gr/event/e3021
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/enimerosi-shetika-me-tin-efarmogi-tis-apofasis-tis-arhis-gia-ti-diadikasia


Δημοσίευση του τακτικού μέλους της Αρχής               
Γ. Τσόλια στο διαδικτυακό νομικό περιοδικό Nova 
Criminalia (τεύχος 14 – Δεκέμβριος 2021) με θέμα 
«Η αναγνώριση και ταυτοποίηση προσώπων για 
σκοπούς δίωξης του εγκλήματος σύμφωνα με το 

Π.Δ. 75/2020 και την πρόταση Κανονισμού Ε.Ε. για 
την Τεχνητή Νοημοσύνη». Διαθέσιμο εδώ.

Δημοσίευση της ελέγκτριας (ΕΕΠ) της Αρχής               
Κ. Καρακάση: «Ζητήματα εφαρμογής του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων υπό το φως της 
τεχνολογίας Blockchain», ΔΙΤΕ, τ. 3/2021, σσ. 377 επ. 

Δημοσίευση άρθρου του ελεγκτή (ΕΕΠ) της Αρχής     
Κ. Λιμνιώτη: «Cryptography as the means to protect 

fundamental human rights», Cryptography, vol. 5, no. 
4, 2021. Διαθέσιμο εδώ. 

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 14/10/2021 έως 14/1/2022: 

313

55

Αριθμός καταγγελιών που έχουν 
υποβληθεί στην Αρχή

Αριθμός περιστατικών παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων που έχουν 
γνωστοποιηθεί στην Αρχή

44

11

Περιστατικά παραβίασης ΓΚΠΔ

Περιστατικά παραβίασης ePrivacy 

https://hcba.gr/wp-content/uploads/2022/01/NC-14.pdf
http://www.nbonline.gr/journals/8/volumes/1400/issues/1888
https://www.mdpi.com/2410-387X/5/4/34/htm


Εκδηλώσεις

Στο 4ο Συνέδριο Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, με θέμα «Building 
the Compliance Function of the New 
Era», που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος 
Επαγγελματιών Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) σε 
συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη, 
συμμετείχε ο ειδικός επιστήμονας της 
Αρχής Γ. Ρουσόπουλος με παρουσίαση 
με τίτλο «Περιστατικά Παραβίασης 
Προσωπικών Δεδομένων».

Οι ειδικοί επιστήμονες Δρ. Χ. Λάτσιου 
και Κ. Καρβέλη συμμετείχαν, ως 
εκπρόσωποι της Αρχής, σε διαδικτυακή 
συζήτηση που διοργανώθηκε από το 
ελληνικό παράρτημα της παγκόσμιας 
κοινότητας OneTrust PrivacyConnect με 
θέμα «Covid certificates in the context 
of employment». Περισσότερα εδώ. 

Το Cyber Insurance & Incident Response 
Conference 2021 πραγματοποιήθηκε 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η Αρχή 
εκπροσωπήθηκε από τον ειδικό 
επιστήμονα Γ. Ρουσόπουλο με ομιλία 
με θέμα «Περιστατικά Παραβίασης 
Προσωπικών Δεδομένων − H εικόνα 
της Εποπτικής Αρχής». 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών 
Ελλάδος (Elsa Greece) στο πλαίσιο 
του εορτασμού της ELSA Day 2021, 
ημέρας αφιερωμένης στα ανθρώπινα 
δικαιώματα («Ιδιωτικότητα στην 
ψηφιακή εποχή»), διοργάνωσε την 
ενημερωτική δράση «Lawyers at 
Work» στην οποία συμμετείχε η ειδική 
επιστήμονας της Αρχής Κ. Καρβέλη.

5
ΝΟΕ

10
ΝΟΕ

11
ΝΟΕ

24
ΝΟΕ

https://www.nb.org/blog/post/4th-compliance-conference
https://www.nb.org/blog/post/4th-compliance-conference
https://www.privacyconnect.com/workshops/privacyconnect-athens-5/
https://ethosevents.eu/event/cyber-insurance-amp-incident-response-conference-2021/
https://ethosevents.eu/event/cyber-insurance-amp-incident-response-conference-2021/
https://www.elsa-greece.org/events/elsa-day-2021/
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Εκδηλώσεις

Παρέμβαση του τακτικού μέλους της 
Αρχής Γ. Τσόλια στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα της Νομικής Βιβλιοθήκης με 
θέμα «Internal Corporate Investigations» 
που έλαβε χώρα διαδικτυακά (30/11 & 
2, 7, 9/12/2021) σχετικά με ζητήματα 
εσωτερικών εταιρικών ερευνών, 
whistleblowing και προσωπικών 
δεδομένων.

Το   Ευρωπαϊκό   Πανεπιστημιακό  Ινστιτούτο 
Φλωρεντίας διοργάνωσε εργαστήριο με 
τίτλο «Un-Owned Data? Interoperable 
EU borders and transitioning rights post-
COVID-19» στο οποίο συμμετείχε η ειδική 
επιστήμονας της Αρχής Ε. Μαραγκού 
ως εισηγήτρια σε στρογγυλή τράπεζα. 
Περισσότερα εδώ.

Ο ΕΕΠΔ διοργάνωσε διαδικτυακό 
σεμινάριο με τίτλο: «Pseudonymous data: 
processing personal data while mitigating 
risks» στο οποίο συμμετείχε ο ειδικός 
επιστήμονας της Αρχής Κ. Λιμνιώτης με  
εισήγησή του με τίτλο «Cryptography 
at the service of pseudonymisation». 
Περισσότερα εδώ.

30
ΝΟΕ

30
ΝΟΕ

9
ΔΕΚ

https://www.eui.eu/events?id=544344
https://edps.europa.eu/ipen-webinar-2021-pseudonymous-data-processing-personal-data-while-mitigating-risks_en

