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EUR272.5 million in fines imposed by European 
regulators under GDPR - Survey by international law 

firm DLA Piper 
 

 EUR158.5 million of fines imposed since 28 January 2020, a 39% increase on the previous 20 month 
period since the application of GDPR 

 
 Double digit growth for breach notifications for the second year running with 121,165 breaches 

notified since 28 January 2020 compared to 101,403 breaches notified in the previous year – a 19% 
increase 

 

 Since 25 May 2018, Greece reported 371 data breaches notified to the Hellenic Data Protection 
Authority (HDPA), ranking it 20

th
 overall in the survey. 139 personal data breaches were reported to 

the HDPA from 28 January 2020 to 27 January 2021, ranking it 21
st

 in the respective section of the 
survey. 
 

 Per capita Denmark tops the rankings for data breach notifications 
 

 Italy has imposed the highest aggregate fines with France imposing the highest individual fine to date 
 

 

19 JANUARY 2021: EUR272.5 million (about USD332.4 million / GBP245.3 million) of fines have been imposed for a 

wide range of infringements of Europe’s tough data protection laws according to international law firm DLA Piper.  The 

figure is taken from the law firm’s latest annual General Data Protection Regulation (GDPR) fines and data breach 

report of the 27 European Union Member States plus the UK, Norway, Iceland and Liechtenstein. 

 

Since 25 May 2018, Greece reported 371 data breaches notified to regulators, ranking it 20
th
 overall in the survey. 139 

personal data breaches were reported to the HDPA from 28 January 2020 to 27 January 2021, ranking it 21
st
 in the 

respective section of the survey. The total number of all GDPR fines that the HDPA imposed to date was 12 and the 

total value of GDPR fines imposed from 25 May 2018 to date was EUR745,000, ranking Greece 13
th
 out of 28 

countries. Italy’s regulator tops the rankings for aggregate fines having imposed more than EUR69.3 million (about 

USD84.5 million / GBP 62.4 million) since the application of GDPR on 25 May 2018.  Germany and France came 

second and third with aggregate fines of EUR69.1 million and EUR54.4 million respectively.   

 

In aggregate there have been more than 281,000 data breach notifications since the application of GDPR on 25 May 

2018 with Germany (77,747), The Netherlands (66,527) and the UK (30,536) topping the table for the number of data 

breaches notified to regulators. France and Italy, countries with populations over 67 million and 62 million people 

respectively, only recorded 5389 and 3460 data breach notifications for the same period illustrating the cultural 

differences in approach to breach notification.    
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The aggregate daily rate of breach notifications in Europe experienced double digit growth for the second year running 

with 331 notifications per day since 28 January 2020, an 19% increase compared to 278 breach notifications per day 

for the previous year.   

Weighting the results against country populations, Greece reported 1.3 breaches per 100,000 people for the period 25 

May 2018 to 27 January 2021, same as last year. This ranks the country 27
th
 this year.  Denmark takes pole position 

this year ahead of The Netherlands with 155.6 and 150 reported breaches per 100,000 people respectively. Ireland is 

in third place with 127.8 reported breaches per 100,000 people. Greece, Italy and Croatia reported the fewest number 

of breaches per capita since 28 January 2020.   

 

The highest GDPR fine to date remains the EUR50 million (about USD61 million / GBP45 million) imposed by the 

French data protection regulator on Google, for alleged infringements of the transparency principle and lack of valid 

consent.   

 

Following two high profile data breaches, the UK Information Commissioner’s Office (ICO) published two notices of 

intent to impose fines in July 2019 totalling GBP282 million (about EUR313 million / USD382  million).  However in a 

significant climbdown by the UK regulator, the final fines imposed in October 2020 were greatly reduced to GBP20 

million (about EUR 22.2 million / USD 27.1 million) and GBP 18.4 million (about EUR20.4 million / USD25 million).  

The Austrian supervisory authority suffered a setback when its EUR18 million fine (about GBP16.2 million / USD22 

million) was successfully appealed in December 2020.  

 

Commenting on the report, Ross McKean, Chair of DLA Piper’s UK Data Protection & Security Group, said: "Fines 

and breach notifications continue their double digit annual growth and European regulators have shown their 

willingness to use their enforcement powers.  They have also adopted some extremely strict interpretations of GDPR 

setting the scene for heated legal battles in the years ahead.  However we have also seen regulators show a degree 

of leniency this year in response to the ongoing pandemic with several high profile fines being reduced due to financial 

hardship.  During the coming year we anticipate the first enforcement actions relating to GDPR’s restrictions on 

transfers of personal data to the US and other “third countries” as the aftershocks from the ruling by Europe’s highest 

court in the Schrems II case continue to be felt." 

 

N.B. Not all Member States of the European Economic Area make details of breach notification statistics publicly available. Several 

have only provided incomplete statistics or statistics for part of the period covered by this report so the figures have been rounded 

up and in some cases extrapolated to provide best approximations.  Similarly not all GDPR fines are publicly reported and some 

data only covered part of the period covered by this report.  

 

ENDS 
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About DLA Piper 

DLA Piper is a global law firm with lawyers located in more than 40 countries throughout the Americas, Europe, the 

Middle East, Africa and Asia Pacific, positioning us to help clients with their legal needs around the world. In certain 

jurisdictions, this information may be considered attorney advertising. dlapiper.com 

Contact 

Peter Otero, PR Manager, DLA Piper, tel, 0207 153 7617 email: peter.otero@dlapiper.com 

 

* As regards Greece, figures have been provided by the Data Protection & Privacy Legal Practice of Kyriakides 
Georgopoulos Law Firm  

Contact: Elina Georgili, Partner I GDPR & Privacy Practice, (tel: +30 210 817 1592, email: e.georgili@kglawfirm.gr) 

 

https://www.dlapiper.com/en/us/
mailto:peter.otero@dlapiper.com
https://kglawfirm.gr/
https://kglawfirm.gr/
mailto:e.georgili@kglawfirm.gr
https://kglawfirm.gr/
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Πρόστιμα ύψους 272,5 εκατομμυρίων Ευρώ 
επιβλήθηκαν από τις Εποπτικές Αρχές ανά την Ευρώπη 

βάσει του GDPR - Έρευνα από τη διεθνή δικηγορική 
εταιρεία DLA Piper 

 

 Πρόστιμα ύψους 158,5 εκατομμυρίων Ευρώ επιβλήθηκαν από τις 28 Ιανουαρίου 2020, ως εκ τούτου 
σημειώνεται αύξηση 39% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο των 20 μηνών από την εφαρμογή 
του GDPR 

 

 Διψήφια αύξηση στον αριθμό των γνωστοποιήσεων παραβίασης προσωπικών δεδομένων για τον 
δεύτερο χρόνο από την εφαρμογή του GDPR, με 121.165 παραβιάσεις να έχουν γνωστοποιηθεί από 
τις 28 Ιανουαρίου 2020 σε σύγκριση με 101.403 παραβιάσεις που γνωστοποιήθηκαν το προηγούμενο 
έτος - αύξηση 19%  

 

 Από τις 25 Μαΐου 2018, 371 παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων γνωστοποιήθηκαν στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), ως εκ τούτου η Ελλάδα κατατάσσεται 
στην 20

η 
θέση στην έρευνα. 139 παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων γνωστοποιήθηκαν στην 

ΑΠΔΠΧ από τις 28 Ιανουαρίου 2020 έως τις 27 Ιανουαρίου 2021, κι έτσι η Ελλάδα κατατάσσεται 21
η
 

στην αντίστοιχη ενότητα της έρευνας. 
 

 Η Δανία είναι πρώτη στην κατάταξη για τις κατά κεφαλήν γνωστοποιήσεις παραβίασης προσωπικών 
δεδομένων  

 

 Η Ιταλία επέβαλε τα υψηλότερα πρόστιμα συνολικά, με τη Γαλλία να επιβάλλει το υψηλότερο 
μεμονωμένο πρόστιμο μέχρι σήμερα   

 

 

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021: Πρόστιμα ύψους 272,5 εκατομμυρίων Ευρώ (περίπου 332,4 εκατομμυρίων δολαρίων (USD) / 

245,3 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας - GBP) επιβλήθηκαν για ένα ευρύ φάσμα παραβιάσεων της Ενωσιακής 

νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τη διεθνή δικηγορική εταιρεία DLA Piper. Τα στοιχεία 

προέρχονται από την τελευταία ετήσια έκθεση της δικηγορικής εταιρείας σχετικά με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί 

και τις παραβιάσεις προσωπικών που έχουν επισήμως γνωστοποιηθεί, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων (GDPR), στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, τη 

Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. 

 

Από τις 25 Μαΐου 2018, 371 παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων γνωστοποιήθηκαν στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), ως εκ τούτου η Ελλάδα κατατάσσεται στην 20η θέση στην έρευνα. 

139 παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων γνωστοποιήθηκαν στην ΑΠΔΠΧ από τις 28 Ιανουαρίου 2020 έως τις 27 

Ιανουαρίου 2021, κι έτσι η Ελλάδα κατατάσσεται 21η στην αντίστοιχη ενότητα της έρευνας. Ο συνολικός αριθμός όλων 

των προστίμων που έχει επιβάλει η ΑΠΔΠΧ βάσει του GDPR μέχρι σήμερα, ανέρχεται σε 12, ενώ η συνολική αξία των 

προστίμων που έχουν επιβληθεί βάσει του GDPR από τις 25 Μαΐου 2018 έως σήμερα, ανέρχεται σε 745.000 Ευρώ 

και ως εκ τούτου η Ελλάδα κατατάσσεται 13η σε σύνολο 28 χωρών. Η Ιταλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης 

στον πίνακα των συνολικών προστίμων που έχουν επιβληθεί από την εποπτική της αρχή, καθώς έχουν επιβληθεί 

περισσότερα από 69,3 εκατομμύρια Ευρώ (περίπου 84,5 εκατομμύρια δολάρια (USD) / 62,4 εκατομμύρια λίρες 
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Αγγλίας - GBP) από την εφαρμογή του GDPR στις 25 Μαΐου 2018. Η Γερμανία και η Γαλλία ήρθαν δεύτερη και τρίτη 

έχοντας επιβάλει συνολικά πρόστιμα 69,1 και 54,4 εκατομμύρια Ευρώ αντίστοιχα.  

 

Συνολικά, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 281.000 γνωστοποιήσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων από 

την εφαρμογή του GDPR στις 25 Μαΐου 2018, με τη Γερμανία (77.747), την Ολλανδία (66.527) και το Ηνωμένο 

Βασίλειο (30.536) να βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα σχετικά με τον αριθμό των παραβιάσεων προσωπικών 

δεδομένων που γνωστοποιήθηκαν στις αρμόδιες αρχές. Η Γαλλία και η Ιταλία, χώρες με πληθυσμό άνω των 67 και 62 

εκατομμυρίων κατοίκων αντίστοιχα, κατέγραψαν μόνο 5.389 και 3.460 γνωστοποιήσεις παραβίασης προσωπικών 

δεδομένων για την ίδια περίοδο, γεγονός που αντανακλά τις πολιτισμικές διαφορές στην προσέγγιση σχετικά με τη 

γνωστοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων.     

 

Το συνολικό ημερήσιο ποσοστό γνωστοποιήσεων παραβίασης προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη παρουσίασε 

διψήφια αύξηση για τον δεύτερο χρόνο από την εφαρμογή του GDPR, με 331 γνωστοποιήσεις την ημέρα από τις 28 

Ιανουαρίου 2020, αύξηση 19% σε σύγκριση με 278 γνωστοποιήσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων ανά ημέρα 

το προηγούμενο έτος.  

 

Σταθμίζοντας τα αποτελέσματα έναντι των πληθυσμών των χωρών, η Ελλάδα ανέφερε 1,3 παραβιάσεις ανά 100.000 

άτομα για την περίοδο 25 Μαΐου 2018 έως 27 Ιανουαρίου 2021, όπως και πέρυσι, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα 

27η αυτή τη χρονιά. Η Δανία ξεπέρασε εφέτος την Ολλανδία με 155,6 γνωστοποιήσεις παραβιάσεων ανά 100.000 

άτομα έναντι 150 αντίστοιχα. Η Ιρλανδία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 127,8 γνωστοποιηθείσες παραβιάσεις ανά 

100.000 άτομα. Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κροατία ανέφεραν τον μικρότερο αριθμό κατά κεφαλήν παραβιάσεων από τις 

28 Ιανουαρίου 2020.  

 

Το υψηλότερο πρόστιμο βάσει του GDPR μέχρι σήμερα παραμένει 50 εκατομμύρια Ευρώ (περίπου 61 εκατομμύρια 

δολάρια (USD) / 45 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας - GBP) που επιβλήθηκε από τη Γαλλική εποπτική αρχή προστασίας 

δεδομένων στην Google, για παραβιάσεις της αρχής της διαφάνειας και έλλειψη έγκυρης συγκατάθεσης.   

 

Μετά από δύο ιδιαίτερα σημαντικές παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων του 

Ηνωμένου Βασιλείου (UK Information Commissioner’s Office - ICO) δημοσίευσε δύο ανακοινώσεις δηλώνοντας την 

πρόθεσή του να επιβληθούν τον Ιούλιο του 2019 πρόστιμα συνολικού ύψους 282 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας (GBP) 

(περίπου 313 εκατομμυρίων Ευρώ / 382 εκατομμυρίων δολαρίων - USD). Ωστόσο, η εποπτική αρχή του Ηνωμένου 

Βασιλείου υποχώρησε σημαντικά και τελικά τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2020, μειώθηκαν σε 20 

εκατομμύρια λίρες Αγγλίας (GBP) (περίπου 22,2 εκατομμύρια Ευρώ / 27,1 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) και 18,4 

εκατομμύρια λίρες Αγγλίας (GBP) (περίπου 20,4 εκατομμύρια Ευρώ / 25 εκατομμύρια δολάρια - USD). Η Αυστριακή 

εποπτική αρχή δέχτηκε ένα πλήγμα όταν τον Δεκέμβριο του 2020 ασκήθηκε προσφυγή με επιτυχία κατά του 

προστίμου ύψους 18 εκατομμυρίων Ευρώ (περίπου 16,2 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας (GBP) / 22 εκατομμυρίων 

δολαρίων - USD), που είχε επιβάλει.  
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Σχολιάζοντας την έκθεση, ο Ross McKean, Επικεφαλής της Ομάδας Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας της DLA 

Piper του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε: «Τα πρόστιμα και οι γνωστοποιήσεις παραβιάσεων συνεχίζουν τη διψήφια 

ετήσια αύξησή τους και οι Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές έχουν δείξει την επιθυμία τους να χρησιμοποιήσουν την 

εξουσία επιβολής τους. Έχουν επίσης υιοθετήσει ορισμένες εξαιρετικά αυστηρές ερμηνείες του GDPR θέτοντας το 

σκηνικό για έντονες νομικές μάχες τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, έχουμε επίσης δει ότι οι εποπτικές αρχές δείχνουν ένα 

βαθμό επιείκειας φέτος λόγω και της τρέχουσας πανδημίας, με αρκετά ιδιαίτερα μεγάλα πρόστιμα να μειώνονται λόγω 

των οικονομικών δυσκολιών. Τον επόμενο χρόνο αναμένουμε τα πρώτα μέτρα επιβολής που σχετίζονται με τους 

περιορισμούς του GDPR σχετικά με τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ και σε άλλες «τρίτες χώρες», 

καθώς οι μετασεισμοί από την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Schrems II 

συνεχίζουν να γίνονται αισθητοί.» 

  

Σημ. Δεν δημοσιεύονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις παραβίασης από όλα τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου. Αρκετά έχουν παράσχει μόνο ατελή στατιστικά στοιχεία ή στοιχεία για ένα μέρος της περιόδου που καλύπτεται 

από την έκθεση αυτή, συνεπώς, τα αριθμητικά στοιχεία έχουν στρογγυλοποιηθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν συναχθεί 

στατιστικά για ακριβέστερη προσέγγιση. Παρομοίως, δεν δημοσιεύονται όλα τα πρόστιμα βάσει του GDPR και ορισμένα δεδομένα 

αφορούν μόνο ένα μέρος της περιόδου που καλύπτεται από αυτήν την έκθεση.  

 

ΤΕΛΟΣ 

 

Σχετικά με την DLA Piper 

Η DLA Piper είναι μια διεθνής δικηγορική εταιρεία με εγκατάσταση σε περισσότερες από 40 χώρες στην Αμερική, την 

Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία-Ειρηνικό, προκειμένου να παρέχει νομική υποστήριξη σε 

πελάτες σε όλο τον κόσμο. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν διαφήμιση 

παροχής δικηγορικών υπηρεσιών. dlapiper.com 

 

Επικοινωνία 

Peter Otero, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων (PR), DLA Piper, Τηλ.: 0207 153 7617, Email: peter.otero@dlapiper.com 

 

* Τα στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα συγκέντρωσαν οι δικηγόροι του Τομέα Προσωπικών Δεδομένων και 

Απορρήτου της δικηγορικής εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.   

Αρμόδια Εταίρος: Ελίνα Γεωργίλη (Τηλ.: +30 210 8171592, Email: e.georgili@kglawfirm.gr)  

 

https://www.dlapiper.com/en/us/
mailto:peter.otero@dlapiper.com
https://kglawfirm.gr/
mailto:e.georgili@kglawfirm.gr
https://kglawfirm.gr/

