
 

Αθήνα, 03.01.2020 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη 

 

Θέμα: «Ανοιχτή επιστολή για τον προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy Regulation)» 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Σας ευχόμαστε υγεία και δημιουργικότητα για το 2020! 

Σε συνέχεια της από 11.10.2019 επιστολή της οργάνωσής μας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την 

αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης της ισχύουσας Οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 

στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία 2002/58/ΕΚ).  

Παρά το γεγονός ότι η «Ομάδα Εργασίας για τις Τηλεπικοινωνίες και τη Κοινωνία της 

Πληροφορίας» του Συμβουλίου και η Φινλανδική Προεδρία είχαν εξετάσει τον προτεινόμενο 

κανονισμό και τις διατάξεις του επαρκώς, στις 22 Νοεμβρίου 2019, η Επιτροπή Μόνιμων 

Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υιοθέτησε το τελευταίο σχέδιο 

κειμένου για τον προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy Regulation). 

Για σχεδόν τρία χρόνια από τότε που η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση της, το Συμβούλιο 

δεν έχει υιοθετήσει προτεινόμενο κείμενο, ενώ οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις του συχνά 

αποδυνάμωναν το υψηλό επίπεδο προστασίας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 

χρηστών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.   

Όπως έχουμε τονίσει και με την προηγούμενη επιστολή μας,  ένας ισχυρός Κανονισμός για την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι απαραίτητος για την 



αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τα επιχειρηματικά μοντέλα 

εμπορικής εποπτείας, τα οποία βασίζονται στην παρακολούθηση και την εξαργύρωση κάθε 

ψηφιακής δραστηριότητας των χρηστών του διαδικτύου, και δημιουργούν κίνητρα για την 

προώθηση της παραπληροφόρησης, της χειραγώγησης και του παράνομου περιεχομένου.  

Επίσης, ένας ισχυρός και σαφής Κανονισμός για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα ωθήσει την παγκόσμια ηγετική θέση της Ευρώπης στη δημιουργία 

ενός υγιούς ψηφιακού περιβάλλοντος, παρέχοντας ισχυρή προστασία στους πολίτες, στα 

θεμελιώδη δικαιώματά τους και στις κοινωνικές μας αξίες.  

Όλα τα προαναφερθέντα, είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ ώστε να ανακτήσει την ψηφιακή της 

κυριαρχία, έναν από τους στόχους που έθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ursula von der Leyen.  

Παρά τη μη υιοθέτηση ενός κοινού προτεινόμενου Κανονισμού από το Συμβούλιο στις 

22.11.2019, τα Κράτη Μέλη μπορούν ακόμη να γυρίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 

για να υιοθετήσουν από κοινού ένα προτεινόμενο κείμενο που θα στοχεύει την ενίσχυση της 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις σύγχρονες ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η ολική απόρριψη του προτεινόμενου κειμένου και η δημιουργία νέου 

προτεινόμενου Κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει μεγάλη χρονική 

καθυστέρηση και εκ νέου διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Επιτροπής και Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, οδηγώντας στην αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των χρηστών των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

Σας καλούμε να ενισχύσετε με τη στάση σας την υιοθέτηση ενός κοινού προτεινόμενου 

κειμένου από το Συμβούλιο εντός του 2020 προκειμένου οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολίτες 

αλλά και όλοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός της ΕΕ να απολαμβάνουν το 

υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.   

 

Με εκτίμηση, 

Το Δ.Σ. της Homo Digitalis 

 


