
                                                            

 

  

Αθήνα,       24   .02.2020  

ΑΝΟΙΧΤΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

ΠΡΟΣ:  

-Τον  Πρωθυπουργό  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  και  Πρόεδρο  της  Κοινοβουλευτικής  Ομάδας           
του   πολιτικού   κόμματος   «ΝΕΑ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,   κ.   Κυριάκο   Μητσοτάκη,  

-Τον  Πρόεδρο  της  Κοινοβουλευτικής  Ομάδας  του  πολιτικού  κόμματος  «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ          
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ   ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ»,   κ.   Αλέξη   Τσίπρα,  

-Την  Πρόεδρο  της  Κοινοβουλευτικής  Ομάδας  του  πολιτικού  κόμματος  «ΚΙΝΗΜΑ  ΑΛΛΑΓΗΣ»,           
κα.   Φωτεινή   Γεννηματά,   

-Τον  Πρόεδρο  της  Κοινοβουλευτικής  Ομάδας  του  πολιτικού  κόμματος  «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ          
ΚΟΜΜΑ   ΕΛΛΑΔΑΣ»,   κ.   Δημήτρη   Κουτσούμπα,  

-Τον  Πρόεδρο  της  Κοινοβουλευτικής  Ομάδας  του  πολιτικού  κόμματος  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΛΥΣΗ»,  κ.            
Κυριάκο   Βελόπουλο,  

-Τον  Πρόεδρο  της  Κοινοβουλευτικής  Ομάδας  του  πολιτικού  κόμματος  «ΜέΡΑ25»,  κ.  Ιωάννη            
Βαρουφάκη  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   ΠΡΟΣ:  

- Τον  Πρόεδρο  της  «ΑΡΧΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ         
(ΑΠΔΠΧ)»,   κ.   Κωνσταντίνο   Μενουδάκο  

 

ΘΕΜΑ:  Ανάγκη  άμεσης  αναθεώρησης  του  Ν.4624/2019  για  την  προστασία  των           

προσωπικών  δεδομένων,  σε  συνέχεια  της  υπ’  αριθ.  1/2020  Γνωμοδότησης  της  Αρχής            

Προστασίας   Δεδομένων   Προσωπικού   Χαρακτήρα  

 



 

Αξιότιμε   κύριε   Πρωθυπουργέ,   

Αξιότιμοι   Πρόεδροι   των   Κοινοβουλευτικών   Ομάδων   της   Βουλής   των   Ελλήνων,  

Με  την  παρούσα  ανοιχτή  επιστολή  απευθυνόμαστε  σε  εσάς  προκειμένου  να  σας            

επιστήσουμε  την  προσοχή,  αναφορικά  με  τη  συνολική  θεώρηση  του  «Ν.4624/2019:  Αρχή            

Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  μέτρα  εφαρμογής  του  Κανονισμού         

(ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  27ης  Απριλίου            

2016  για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  δεδομένων            

προσωπικού  χαρακτήρα  και  ενσωμάτωση  στην  εθνική  νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)           

2016/680  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  27ης  Απριλίου  2016            

και  άλλες  διατάξεις»  και  ειδικότερα  σας  καλούμε  να  προβείτε  το  ταχύτερο  δυνατόν  σε              

νομοθετική   πρωτοβουλία   με   σκοπό   την   αναθεώρηση   των   διατάξεων   του.  

Η  ανάγκη  άμεσης  αναθεώρησης  του  Ν.4624/2019,  πηγάζει  από  την  υπ’  αριθ.  1/2020             

Γνωμοδότηση  της  Αρχής  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα  (ΑΠΔΠΧ) ,         
1

με  την  οποία  γίνεται  εκτενής  αναφορά  σε  πλήθος  διατάξεων  του  Ν.4624/2019,  οι  οποίες              

έρχονται  σε  αντίθεση  τόσο  με  τον  Κανονισμό  2016/679  (ΓΚΠΔ),  όσο  και  με  την  Οδηγία               

2016/680.  

Μάλιστα,  όπως  ορθά  αναφέρει  η  ΑΠΔΠΧ  στην  εν  λόγω  γνωμοδότηση,  δεν  θα  τύχουν              

εφαρμογής  από  την  Αρχή  κατά  την  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  της  διατάξεις  του  Ν.              

4624/2019,  οι  οποίες  έρχονται  σε  αντίθεση  µε  την  εν  λόγω  ευρωπαϊκή  νομοθεσία  και  με  το                

ενωσιακό  δίκαιο  εν  γένει.  Επομένως,  οι  θεμελιώδεις  αρχές  της  ασφάλειας  δικαίου,  της             

σαφήνειας  και  της  προβλεψιµότητας  πλήττονται  σοβαρά  από  την  ασυμφωνία  των           

διατάξεων  του  Ν.4624/2019  με  τη  νομοθεσία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Ειδικότερα,           

δημιουργούν  σύγχυση  και  ανασφάλεια  δικαίου  με  εσφαλμένες  διασφαλίσεις  υπέρ  των           

δικαιωμάτων  και  των  ελευθεριών  του  υποκειμένου  των  δεδομένων  και  διασπάται  η            

εναρμόνιση   με   το   προϊσχύον   νομικό   πλαίσιο.  

Οι  Ελληνίδες  και  οι  Έλληνες  πολίτες,  και  τα  υπόλοιπα  υποκείμενα  δεδομένων            

προσωπικού  χαρακτήρα  εντός  της  Ελληνικής  Επικράτειας,  θα  πρέπει  να  απολαμβάνουν           

ισότιμο  επίπεδο  προστασίας  κατά  την  επεξεργασία  των  προσωπικών  τους  δεδομένων  για            

τους  σκοπούς  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  216/679  (Γενικού  Κανονισμού  για  την  Προστασία            

Δεδομένων)  και  της  Οδηγίας  2016/680  με  τα  υποκείμενα  σε  άλλα  κράτη  μέλη  της  ΕΕ,               

ώστε  να  αντισταθμίζονται  οι  κίνδυνοι  για  τα  δικαιώματα  και  να  αποφεύγεται  η  εισαγωγή              

περαιτέρω  εξαιρέσεων  για  παρεκκλίσεις.  Ωστόσο,  ο  Ν.4624/2019,  όπως  εξαρχής  έχει           

υπογραμμίσει  πλήθος  επαγγελματιών,  ακαδημαϊκών  και  οργανώσεων  της  κοινωνίας  των          

πολιτών,  με  τις  ασαφείς  διατάξεις  του  προκαλεί  ανασφάλεια  δικαίου  και  δεν  επιτελεί  τους              

σκοπούς   του.  

1  Γνωμοδότηση   της   Αρχής   επί   των   διατάξεων   του   ν.   4624/2019.   Δείτε   τη   γνωμοδότηση   1/2020     εδώ  

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=182,151,200,123,234,153,149,126


Είναι  σημαντικό  να  τονίσουμε  ότι,  σε  περίπτωση  που  η  Ελληνική  Δημοκρατία  δεν  λάβει              

τα  αναγκαία  µέτρα  που  απαιτούνται  για  να  εναρμονίσει  την  εθνική  νομοθεσία  με  την              

ευρωπαϊκή  νομοθεσία,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  θα  χρησιμοποιήσει  όλα  τα  μέσα  που  έχει             

στη  διάθεσή  της,  συμπεριλαμβανομένης  της  κίνησης  διαδικασίας  επί  παραβράσει.          

Επομένως,  η  πιθανότητα  να  επιβληθεί  ένα  νέο  πρόστιμο  στην  Ελληνική  Δημοκρατία,  σε             

συνέχεια  της  παραπομπής  της  στο  Δικαστήριο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  των            

οικονομικών  κυρώσεων  που  υπεβλήθησαν  σε  αυτή  τον  Ιούλιο  του  2019,  είναι  ιδιαίτερα             

έντονη.   

Με  την  παρούσα  επιστολή  αιτούμαστε  την  άμεση  κινητοποίηση  σας  προκειμένου  να            

αναθεωρηθούν  οι  διατάξεις  του  Ν.4624/2019,  σύμφωνα  με  την  Γνωμοδότηση  της  Αρχής            

Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  και  να  εξασφαλιστεί  το  μέγιστο          

δυνατό   επίπεδο   προστασίας   για   τα   υποκείμενα   προσωπικών   δεδομένων   στην   Ελλάδα.   

Βρισκόμαστε  πάντα  στη  διάθεση  σας  για  να  συνδράμουμε,  με  το  μέγιστο  δυνατό             

αποτέλεσμα,   στην   εν   λόγω   διαδικασία   αναθεώρησης.  

Μετά   τιμής,  

 
 

 

Για   την   ΕΚΠΟΙΖΩ  

Ελένη   Αλευρίτου  

Πρόεδρος   Δ.Σ.   ΕΚΠΟΙΖΩ  

 

 

 


