
 

Αθήνα, 03.01.2020 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΤΟΥ Ν.4624/2019 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση παραβίασης των διατάξεων του άρθρου 53 του 

Ν.4624/2019 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

Με την παρούσα ανοιχτή επιστολή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την παραβίαση των 

διατάξεων του άρθρου 53 (Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων -

Άρθρα 12 και 13 της Οδηγίας 2016/680) του Ν.4624/2019 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ).  

Όπως ορίζεται στο συγκεκριμένο άρθρο, “o υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει γενικές και 

ευχερώς προσβάσιμες στο κοινό πληροφορίες σε απλή και κατανοητή γλώσσα και μέσω του 

διαδικτυακού τόπου της δημόσιας αρχής αναφορικά με: α) τους σκοπούς της επεξεργασίας, β) 

το δικαίωμα του υποκειμένου να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσβαση, 

διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας, γ) την ταυτότητα και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και του ΥΠΔ, δ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 

στην Αρχή, και ε) τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής”.  

Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ μέχρι και σήμερα (03.01.2020) δεν έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τις 

σχετικές πληροφορίες παραβιάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις διατάξεις του άρθρου 53. 

Μάλιστα, οι σχετικές πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ούτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη. 

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με ηλεκτρονική επιστολή μας στις 19 Νοεμβρίου 

2019 προς το κέντρο επικοινωνίας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, υποβάλαμε σχετικό ερώτημα με το 

οποίο ζητούσαμε να μας υποδείξει η ΕΛ.ΑΣ το πεδίο στο οποίο έχει αναρτήσει τις εκ του νόμου 

προβλεπόμενες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της (βλέπετε συνημμένο έγγραφο «Ηλεκτρονική 



Επικοινωνία Μέρος Α»). Επειδή η ΕΛ.ΑΣ δεν ανταποκρίθηκε στο ερώτημα μας, με δεύτερη 

ηλεκτρονική επιστολή μας στις 3 Δεκεμβρίου 2019 αποστείλαμε ευγενική υπενθύμιση στην 

ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να απαντήσει σε αυτό (βλέπετε συνημμένο έγγραφο «Ηλεκτρονική 

Επικοινωνία Μέρος Β»). Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ δεν ανταποκρίθηκε ούτε τότε στο ερώτημά μας. 

Επειδή έχουν πλέον συμπληρωθεί πέντε (5) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4624/2019 

θεωρούμε ότι η μη συμμόρφωση της ΕΛ.ΑΣ με τις διατάξεις του άρθρου 53 δυσχεραίνει 

σημαντικά την πληροφόρηση των υποκειμένων των δεδομένων και αποτελεί τροχοπέδη στην 

άσκηση και προστασία των δικαιωμάτων τους.   

Με την παρούσα επιστολή επιζητούμε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιδιώξει την άμεση συμμόρφωση της 

ΕΛ.ΑΣ με τις διατάξεις του Ν.4624/2019 και την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΑΣ των 

εκ του νόμου προβλεπόμενων πληροφοριών.  

 

Με εκτίμηση, 

Το Δ.Σ. της Homo Digitalis 
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Eleftherios Chelioudakis

From: Eleftherios Chelioudakis <e.chelioudakis@homodigitalis.gr>
Sent: Tuesday, November 19, 2019 5:13 PM
To: kepik@astynomia.gr
Cc: info@homodigitalis.gr
Subject: Ερώτηση προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με Γενικές 

πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Άρθρο 53 
Ν.4624/2019)

 
Αγαπητό προσωπικό του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
 
 
Ονομάζομαι Λευτέρης Χελιουδάκης και με το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ήθελα να σας 
μεταφέρω το ακόλουθο ερώτημα: 
 
 
Διαθέτει η ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας <www.astynomia.gr> πεδίο  
στο οποίο να είναι ευχερώς προσβάσιμες στο κοινό οι πληροφορίες* που  
απαιτεί το Άρθρο 53 του Ν. 4624/2019;  
 
 
Αδυνατώ να εντοπίσω το συγκεκριμένο πεδίο. Θα μπορούσατε να παραχωρήσετε  
κάποιον υπερσύνδεσμο σε αυτό; 
 
 
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας στο ερώτημα μου. 
 
 
Με εκτίμηση, 
Λευτέρης Χελιουδάκης 
 
 
*Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει γενικές και ευχερώς προσβάσιμες στο  
κοινό πληροφορίες σε απλή και κατανοητή γλώσσα και μέσω του διαδικτυακού  
του τόπου 
αναφορικά με: α) τους σκοπούς της επεξεργασίας, β) το δικαίωμα του  
υποκειμένου να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσβαση, διόρθωση,  
διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας, γ) την ταυτότητα και τα στοιχεία  
επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και του ΥΠΔ, δ) το δικαίωμα  
υποβολής καταγγελίας στην Αρχή, και ε) τα στοιχεία επικοινωνίας της  
Αρχής. 
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Eleftherios Chelioudakis

From: Eleftherios Chelioudakis <e.chelioudakis@homodigitalis.gr>
Sent: Tuesday, December 3, 2019 10:23 AM
To: kepik@astynomia.gr
Cc: info@homodigitalis.gr
Subject: Re: Ερώτηση προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με Γενικές 

πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Άρθρο 53 
Ν.4624/2019)

 
Αγαπητό προσωπικό του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
 
Σας στέλνω αυτό το μήνυμα ως μία ευγενική υπενθύμιση. Εάν κάποιο άλλο τμήμα είναι υπεύθυνο για την ερώτησή 
μου, σας παρακαλώ να με παραπέμψετε σε αυτό. 
Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Λευτέρης Χελιουδάκης 
 
--  
 
 
HOMO DIGITALIS 
 
| e.chelioudakis@homodigitalis.gr 
 
WWW.HOMODIGITALIS.GR 
 
 
On 2019-11-19 17:13, Eleftherios Chelioudakis wrote: 
> Αγαπητό προσωπικό του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
>  
>  
> Ονομάζομαι Λευτέρης Χελιουδάκης και με το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού  
> ταχυδρομείου θα ήθελα να σας μεταφέρω το ακόλουθο ερώτημα: 
>  
>  
> Διαθέτει η ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας <www.astynomia.gr>  
> πεδίο στο οποίο να είναι ευχερώς προσβάσιμες στο κοινό οι πληροφορίες*  
> που απαιτεί το Άρθρο 53 του Ν. 4624/2019; 
>  
>  
> Αδυνατώ να εντοπίσω το συγκεκριμένο πεδίο. Θα μπορούσατε να  
> παραχωρήσετε κάποιον υπερσύνδεσμο σε αυτό; 
>  
>  
> Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας στο ερώτημα μου. 
>  
>  
> Με εκτίμηση, 
> Λευτέρης Χελιουδάκης 
>  
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>  
> *Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει γενικές και ευχερώς προσβάσιμες στο  
> κοινό πληροφορίες σε απλή και κατανοητή γλώσσα και μέσω του  
> διαδικτυακού του τόπου αναφορικά με: α) τους σκοπούς της επεξεργασίας,  
> β) το δικαίωμα του υποκειμένου να ζητήσει από τον υπεύθυνο  
> επεξεργασίας πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της  
> επεξεργασίας, γ) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του  
> υπεύθυνου επεξεργασίας και του ΥΠΔ, δ) το δικαίωμα υποβολής  
> καταγγελίας στην Αρχή, και ε) τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής. 
 


