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τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Σταύρο Κοντονή,
τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικόλαο Βούτση,
τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κο Αναστάσιο Κουράκη,
τον Β΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κο Γεώργιο Βαρεμένο,
την Γ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κα Αναστασία Χριστοδουλοπούλου,
τον Δ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κο Νικήτα Κακλαμάνη,
τον Ε΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κο Δημήτριο Κρεμαστινό,
τον ΣΤ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κο Γεώργιο Λαμπρούλη,
τον Ζ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κο Σπυρίδωνα Λυκούδη,
τον Η΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κο Δημήτριο Καμμένο,
τον Θ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κο Μάριο Γεωργιάδη,
την Κοινοβουλευτική Ομάδα «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ»,
την Κοινοβουλευτική Ομάδα «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,
την
Κοινοβουλευτική
Ομάδα
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)»,
την Κοινοβουλευτική Ομάδα «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»,
την Κοινοβουλευτική Ομάδα «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ»,
την Κοινοβουλευτική Ομάδα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»,
την Κοινοβουλευτική Ομάδα «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ»,
την Κοινοβουλευτική Ομάδα «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»,
τον ανεξάρτητο βουλευτή, κο Ευστάθιο Παναγούλη,
την ανεξάρτητη βουλευτή, κο Αικατερίνη Παπακώστα – Σιδηροπούλου,
τον ανεξάρτητο βουλευτή, κο Θεοχάρη Θεοχάρη,
τον ανεξάρτητο βουλευτή, κο Νικόλαο Νικολόπουλο,
τον ανεξάρτητο βουλευτή, κο Νικόλαο Μίχο,
τον ανεξάρτητο βουλευτή, κο Δημήτριο Κουκούτση.

Κοινοποιούμενο προς:
1. τον Πρόεδρο της «ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(ΑΠΔΠΧ)», κο Κωνσταντίνο Μενουδάκο και
2. τον Πρόεδρο της «ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(Α.Δ.Α.Ε.)», κο Χρήστο Ζαμπίρα.
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ΘΕΜΑ: Προτεινόμενη τροποποίηση στο σχέδιο Νόμου για την Προστασία
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων,
Η «HOMO DIGITALIS» αποτελεί μία ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση, η
οποία είναι ανεξάρτητη και έχει ως έδρα την Αθήνα. Σκοπός της είναι, η προαγωγή
και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών στον τομέα της
τεχνολογίας και της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ελλάδα. Με την παρούσα
επιστολή η «HOMO DIGITALIS» απευθύνεται στο σύνολο των βουλευτών της
Βουλής των Ελλήνων, θέλοντας να τους επιστήσει την προσοχή αναφορικά με το
σχέδιο Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ.
Οι πρόσφατες εξελίξεις, όπως η υπόθεση της Cambridge Analytica, αποδεικνύουν
ότι, η νομοθεσία στον τομέα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι άκρως
σημαντική για την προάσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της.
Ζούμε στην εποχή όπου, η διαθέσιμη τεχνολογία επιτρέπει την αποθήκευση και
συστηματική επεξεργασία ενός ανεπανάληπτου όγκου προσωπικών δεδομένων.
Σύμφωνα με τη Eurostat ένα ποσοστό της τάξης του 57% του πληθυσμού της
Ελλάδας χρησιμοποιεί κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα το διαδίκτυο απολαμβάνοντας
τις σχετικές ψηφιακές υπηρεσίες.1
Ωστόσο οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πολίτες, καθώς και τα άλλα φυσικά πρόσωπα
που κατοικούν στη χώρα μας, δεν αντιλαμβάνονται επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο
τα προσωπικά τους δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκαλύπτοντας έτσι
σημαντικά στοιχεία ως προς τη συμπεριφορά τους, τις κοινωνικές σχέσεις τους, τις
ιδιωτικές τους προτιμήσεις και την προσωπικότητά τους στο σύνολό της. Το πλήθος
των δεδομένων που υπάρχει διαθέσιμο επιτρέπει δυνητικά την συστηματική
χειραγώγηση των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά στις καταναλωτικές τους
συμπεριφορές ή ακόμα και στις πολιτικές τους πεποιθήσεις, ενώ η αβεβαιότητα που
υπάρχει αναφορικά με τον τρόπο κατά τον οποίο δρουν οι διάφορες εταιρείες
μεσιτείας προσωπικών δεδομένων αυξάνει τους κινδύνους που προκύπτουν για τα
δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τους δημοκρατικούς θεσμούς.
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, αν και καλύπτει κάποιες μόνο από τις
αβεβαιότητες που αντικατοπτρίζονταν στις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/EK, διαθέτει
σημαντικές διατάξεις οι οποίες έχουν ως στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των
υποκειμένων των δεδομένων. Μία από αυτές τις διατάξεις, η οποία αποτελεί και
νεοτερισμό του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, είναι το άρθρο 80 που ρυθμίζει τη δράση
μη κερδοσκοπικών φορέων για την προάσπιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων
των δεδομένων σε περίπτωση παραβίασής τους.
1

Eurostat, Μερίδιο των καθημερινών χρηστών του διαδικτύου ανά Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης, 2016.
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Οι διατάξεις του άρθρου 80, παράγραφος 1, είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και
ρυθμίζουν την εκπροσώπηση των υποκειμένων των δεδομένων από μη
κερδοσκοπικούς φορείς κατόπιν σχετικής ανάθεσης. Ωστόσο, οι διατάξεις του
άρθρου 80, παράγραφος 2, οι οποίες μπορούν να υιοθετηθούν βεβαίως κατά την
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, είναι πλέον σημαντικές για την προάσπιση
των δικαιωμάτων των υποκείμενων των δεδομένων. Συγκεκριμένα, το Άρθρο 80,
παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 προβλέπει ότι οι μη κερδοσκοπικοί
φορείς που περιγράφει θα μπορούν ανεξάρτητα από τυχόν ανάθεση του υποκειμένου
των δεδομένων, δηλαδή χωρίς οποιαδήποτε εντολή του, να:
● έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή
(ΑΠΔΠΧ στην Ελλάδα),
● έχουν δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά νομικά δεσμευτικής
απόφαση της εποπτικής αρχής (ΑΠΔΠΧ στην Ελλάδα), και
● έχουν δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά υπευθύνου
επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία.
Αντιλαμβάνεστε επομένως πόσο σημαντική είναι η υιοθέτηση των ως άνω
προβλέψεων του Άρθρου 80, παράγραφος 2, προκειμένου οι μη κερδοσκοπικοί
φορείς στην Ελλάδα, όπως η «HOMO DIGITALIS», να δρουν ως φορείς ελέγχου και
ως φρουροί της αυστηρής εφαρμογής του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα και της
υπεράσπισης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων αυτών.
Επιπροσθέτως, η οικονομική κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία
έτη, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη, και οικονομικά δυσβάσταχτη τη διεκδίκηση από
μεριάς των συμπολιτών μας, των δικαιωμάτων τους.
Η ανασφάλεια, και το άγχος να καλύψουν τις βασικές οικονομικές τους υποχρεώσεις
και οφειλές, καθιστά ουτοπικό να πιστέψουμε ότι θα έχουν το χρόνο, τη θέληση και
τη δύναμη να δώσουν εντολή σε κάποιο μη κερδοσκοπικό φορέα να προασπίσει
δικαστικώς τα συμφέροντά τους.
Επομένως, η ύψιστη προστασία για τα δικαιώματα των υποκειμένων προσωπικών
δεδομένων από καταχρήσεις φυσικών, και νομικών προσώπων περνάει μέσα από τη
θέσπιση κανόνων που θα δίνουν τη δυνατότητα, με βάση την προτροπή του νομοθέτη
της Ε.Ε., σε μη κερδοσκοπικούς φορείς να δρουν ανεξάρτητα και χωρίς να υπόκεινται
σε ανάγκη σχετικών αναθέσεων και εντολών.
Ωστόσο ο Έλληνας Νομοθέτης με το παρόν Σχέδιο Νόμου, επιλέγει να
υιοθετήσει μόνο δύο, από τις τρεις προτεινόμενες διατάξεις.
Συγκεκριμένα, με βάση το Σχέδιο Νόμου, οι σχετικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς
εφόσον θεωρούν ότι τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων παραβιάστηκαν
ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους και ανεξάρτητα από σχετική ανάθεση του
υποκειμένου των δεδομένων:
● έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Σχέδιο Νόμου, Άρθρο 61, παράγραφος
3), και
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● έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα δικαιώματα δικαστικής προσφυγής κατά
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Σχέδιο Νόμου,
Άρθρο 66, παράγραφος 4),
Επομένως, είναι εμφανές ότι στην Ελλάδα, οι μη κερδοσκοπικοί φορείς δεν θα
έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητα και χωρίς να υπόκεινται σε ανάγκη σχετικών
αναθέσεων και εντολών να ασκούν δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής
κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία. Πρακτικά αυτό
σημαίνει ότι υποθέσεις παραβίασης των δικαιωμάτων των υποκείμενων των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα μπορούν να τεθούν υπ’ όψιν της
Ελληνικής Δικαιοσύνης από μη κερδοσκοπικούς φορείς που δρουν ανεξάρτητα,
δηλαδή χωρίς να διαθέτουν σχετική ανάθεση από τα υποκείμενα των δεδομένων, των
οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται.
Η Ελληνική Δικαιοσύνη αποτελεί θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και η μη παροχή προς μη κερδοσκοπικούς φορείς του δικαιώματος ανεξάρτητης
δικαστικής προσφυγής κατά υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί τροχοπέδη στην προάσπιση των
δικαιωμάτων των Ελληνίδων και Ελλήνων πολιτών, αλλά και όλων των φυσικών
προσώπων που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.
Επομένως η «HOMO DIGITALIS» σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 80,
παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καλεί το σύνολο των βουλευτών της
Βουλής των Ελλήνων, και τους ζητά να προωθήσουν την υιοθέτηση διάταξης στο
άρθρο 67 του Σχεδίου Νόμου, η οποία θα προβλέπει ότι:
«οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, οργανώσεις, σωματεία που έχουν συσταθεί και
λειτουργούν νομίμως και στους καταστατικούς σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται
η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των
δεδομένων σε σχέση με τη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να
έχουν το δικαίωμα, ανεξάρτητα από τυχόν ανάθεση του υποκειμένου των
δεδομένων να ασκούν το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά υπευθύνου
επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία».
Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της ΗΟΜΟ DIGITALIS
20/4/2018
Ηomo Digitalis
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Παράλου 12 Αθήνα τ.κ. 11854
Α.Φ.Μ. 997028505- ΔΟΥ: ΣΤ΄ Αθηνών
info@homodigitalis.gr
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