Xαιρετισμός του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Κωνσταντίνου Μενουδάκου, στην Επετειακή Ημερίδα
της Αρχής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 20
χρόνων από την έναρξη λειτουργίας της
22/3/2018
Σας καλωσορίζω στο Συνέδριο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων που
πραγματοποιείται σε μία περίοδο ορόσημο για την Αρχή. Είναι περίοδος ορόσημο
για δύο λόγους. Πριν πέντε μήνες, το Νοέμβριο 2017, συμπληρώθηκαν είκοσι
χρόνια λειτουργίας της. Σε δύο μήνες, στις 25 Μαΐου, η Αρχή θα αρχίσει να
λειτουργεί υπό την ισχύ του νέου βασικού ευρωπαϊκού νομοθετήματος για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων που έχει ψηφιστεί το 2016.
Αυτό το συνέδριο δίνει την ευκαιρία για μία αναδρομή στην εικοσαετή ζωή
της Αρχής και στο έργο της και συγχρόνως για μία θεώρηση προς το μέλλον, στο
οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις προσκλήσεις που δημιουργούνται σε ένα νέο
τεχνολογικό περιβάλλον και με βάση μία νέα νομοθεσία. Μία νομοθεσία που θα
έχει ως κορμό το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, αλλά συμπληρώνεται
και με άλλα νομοθετήματα κυρίως ευρωπαϊκής – ενωσιακής προέλευσης, όπως η
Οδηγία για την προστασία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες που αναμένεται να αντικατασταθεί σύντομα και αυτή με
Κανονισμό.
Στα είκοσι χρόνια της λειτουργίας της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε αποφάσεις, με τις οποίες ενισχύθηκε η
προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και εξειδικεύθηκε και σε κάποιες
περιπτώσεις διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής τους στη λογική του κανόνα ότι
επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο βαθμό που είναι αναγκαία
για την εξυπηρέτηση νόμιμου σκοπού. Ορισμένες φορές μάλιστα η ίδια είχε τη
πρωτοβουλία να θέσει τα σχετικά ζητήματα. Μπορεί να βρει κάποιος πολλά σχετικά
παραδείγματα στην πρακτική της Αρχής. Η Οδηγία για την πρόσβαση στα δημόσια
έγγραφα. Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των
εργασιακών σχέσεων. Η γνωμοδότηση για τους ατομικούς φακέλους πολιτικών
φρονημάτων, Η γνωμοδότηση σχετικά με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των
χρηματοδοτών των πολιτικών κομμάτων. Η γνωμοδότηση τη λειτουργία του
συστήματος ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Οι γνωμοδοτήσεις για το ηλεκτρονικό εισιτήριο του ΟΑΣΑ,
και για το λεγόμενο δελτίο φιλάθλου. Η απόφαση για το θέμα της αναγραφής του
θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες, η οποία είχε προκαλέσει ισχυρές
αντιδράσεις, αλλά τελικά κρίθηκε νόμιμη από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας με διευρυμένη σύνθεση και στη συνέχεια από το Δικαστήριο
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι γνωμοδοτήσεις που αναφέρονται στις

προϋποθέσεις απαλλαγής των μαθητών από την υποχρέωση να παρακολουθούν το
μάθημα των θρησκευτικών. Βέβαια οι συνταγματικές παραδοχές, στις οποίες
στηρίχθηκαν η απόφαση και οι γνωμοδοτήσεις αυτές, δεν φαίνονται σύμφωνες με
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δημοσιεύθηκε προχθές, με
βάση τουλάχιστον όσα αναγράφονται στον τύπο ως προς το περιεχόμενό της.
Περιμένουμε να διαβάσουμε το σκεπτικό.
Με το νέο Κανονισμό διατηρείται ο τριπλός ρόλος και στόχος της Αρχής:
Ενημερωτικός, ρυθμιστικός, ελεγκτικός – κυρωτικός. Θα ασκείται, όμως, σε
διαφορετικά νομικά και πραγματικά δεδομένα. Ουσιώδης διαφοροποίηση
επέρχεται λόγω του εισαγόμενου πλαισίου συνεργασίας και σύμπραξης με
ομόλογες αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίζονται διαδικασίες
συνεργασίας και συνεκτικότητας, οι οποίες εισάγουν ουσιαστική διαφοροποίηση
στη δράση των εποπτικών αρχών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπονται
κοινές δράσεις και κοινοί έλεγχοι, αλλά και υποχρεώσεις της Αρχής έναντι των
ομολόγων της με αυστηρές μάλιστα προθεσμίες. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να
κερδηθεί μεταξύ άλλων και για την εικόνα που θα δημιουργηθεί στον ευρωπαϊκό
χώρο ως προς τη συνεισφορά της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων στην
εφαρμογή των κανόνων προστασίας ενός βασικού για το ευρωπαϊκό νομικό
οικοδόμημα δικαιώματος.
Γενικότερα, ο Γενικός Κανονισμός αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις αρχές
προστασίας δεδομένων και στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους. Δεν αρκείται,
μάλιστα, στη διακήρυξη της αρχής της ανεξαρτησίας αλλά την εξειδικεύει με
συγκεκριμένες διατάξεις.
Και βέβαια η Αρχή καλείται να λειτουργήσει σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο
τεχνολογικό περιβάλλον, από το οποίο απορρέουν σοβαροί κίνδυνοι για την
ιδιωτικότητα. Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία επιχειρεί ακριβώς να τιθασεύσει αυτό
το νέο τεχνολογικό περιβάλλον με σκοπό να αποτρέψει αυτούς τους κινδύνους.
Με βάση αυτά τα δεδομένα θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί η Αρχή, παρά
τις αδυναμίες που παρουσιάζει κυρίως σε επίπεδο στελέχωσης. Την περίοδο, κατά
την οποία η Αρχή έχει ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες, έχει τις περισσότερες από κάθε
άλλη περίοδο ελλείψεις, λόγω της αναστολής νέων διορισμών και αποχώρησης
ικανού αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων. Ελπίζω ότι με τη συμπαράσταση
της Πολιτείας θα καλυφθούν τα κενά, τουλάχιστον στο μέγιστο δυνατό, με τις
παρούσες συνθήκες της Χώρας μας, βαθμό.
Το έργο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα αποτελεί κρίσιμη
παρακαταθήκη, στην οποία θα στηριχθούμε τα μέλη της Αρχής και όλο το
προσωπικό, επιστημονικό και διοικητικό ώστε να ανταποκριθούμε στις
υποχρεώσεις μας.

Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ σε όσους
συνέβαλαν κατά τα είκοσι προηγούμενα χρόνια να δημιουργηθεί αυτή η
παρακαταθήκη. Είναι πολλοί. Είναι τα προηγούμενα μέλη της Αρχής. Είναι το
προσωπικό της Αρχής. Αναφέρω με ιδιαίτερη τιμή τους προηγούμενους προέδρους.
Τον Κωνσταντίνο Δαφέρμο, πρώτο πρόεδρο της Αρχής, το Δημήτρη Γουργουράκη,
το Χρίστο Γεραρή, τον Πέτρο Χριστόφορο.

