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Χαιρετισμός  του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, 
Κωνσταντίνου Μενουδάκου,  στην επιστημονική εκδήλωση   

«1 χρόνος μέχρι την εφαρμογή του ΓΚΠΔ: Η αντίστροφη μέτρηση…»  

Διοργανωτές:  
Aρχή Προστασίας Δεδομένων  

και 
Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ  

Aμφιθέατρο Ιωάννης Δρακόπουλος, 25/5/2017  
 

Κυρίες και κύριοι, 
 

Βρισκόμαστε δώδεκα μήνες, ακριβώς ένα χρόνο, πριν από την έναρξη εφαρμογής 
του ήδη ψηφισμένου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679 του 2016. Πρόκειται για το 
Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος αντικαθιστά 
την Οδηγία 46 του 1995 που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ν. 2472/1997. 

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων δεν αποτελεί απλή 
επικαιροποίηση της Οδηγίας, αλλά νέο κατ’ ουσίαν νομοθέτημα προς την κατεύθυνση της 
διαμόρφωσης ενός ισχυρότερου και πιο συνεκτικού νομικού πλαισίου που θα έχει 
ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλη την επικράτεια της Ένωσης.  

O Γενικός Κανονισμός δημιουργεί για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα αυξημένες αρμοδιότητες και κατ΄ επέκταση νέες υποχρεώσεις. Για 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτές, η Αρχή οφείλει μεταξύ άλλων, να 
δραστηριοποιηθεί και προς τις εξής δύο κατευθύνσεις: α)  Να αναδιοργανωθεί η ίδια ώστε 
να ανταποκριθεί στις πολύ αυξημένες απαιτήσεις του Κανονισμού. β) Να μεριμνήσει για 
την έγκυρη ενημέρωση των υπηρεσιών του Δημοσίου, των φορέων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, αλλά και του ιδιωτικού τομέα για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν, 
κατά κανόνα ευθέως από τις διατάξεις του Κανονισμού, ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή. 
Λίγα είναι τα θέματα, για τα οποία διατηρείται η δυνατότητα να θεσπιστούν ρυθμίσεις σε 
εθνικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων και το Εργαστήριο Νομικής 
Πληροφορικής της Νομικής Σχολής συνδιοργανώνουμε αυτή την επιστημονική εκδήλωση, η 
οποία δεν φιλοδοξεί, βεβαίως, να εξαντλήσει τα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή 
του Γενικού Κανονισμού, αλλά επιδιώκει να επισημάνει τη σημασία του για όλους τους 
ευθέως ενδιαφερομένους που, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, είναι, κατά τη νομική 
ορολογία, κυρίως, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας.  

Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, εκτός από 
τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο ακούσαμε, ανώτατοι δικαστές, 
βουλευτές, η Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής και πολλά μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, όπως και ευρύτερα του επιστημονικού κόσμου, πρόεδροι Ανεξάρτητων Αρχών, 
ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, διατελέσαντες πρόεδροι και μέλη 
της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίοι έκτισαν τα 
θεμέλια, στα οποία στηρίζεται και το σημερινό έργο της, ο πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών, οι Γενικοί Γραμματείς Καταπολέμησης της Διαφθοράς και Ψηφιακής 
Πολιτικής, πρόεδροι ή εκπρόσωποι  επαγγελματικών οργανώσεων και επιχειρήσεων. Και 
είναι βεβαίως χαρά μας και τιμή που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας όλοι οι 
παρόντες.  

Λίγα μόνο λόγια σχετιζόμενα με το θέμα της σημερινής ημερίδας. 
Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει ως 

σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες και να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν στο 
τεχνολογικό περιβάλλον του 21ου αιώνα από  την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων στο 
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πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, τη ραγδαία εξέλιξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
των τεχνολογιών των «Μεγάλων Δεδομένων» και του «Διαδικτύου των Πραγμάτων». 

Σε γενικές γραμμές, ο Κανονισμός αυτός διευρύνει τα δικαιώματα των υποκειμένων 
των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή των φυσικών προσώπων, και αυξάνει τις 
υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας των δεδομένων. Ενισχύει την ήδη υφιστάμενη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων και προβλέπει, μεταξύ 
άλλων, αμοιβαία συνδρομή και κοινούς ελέγχους. Καθορίζει, επίσης, τις μεθόδους για να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση καθώς και κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες. 
Μάλιστα το προβλεπόμενο ύψος των προστίμων είναι υψηλό ώστε να συνιστά κύρωση 
αποτελεσματική. Με λίγα λόγια, δημιουργεί ένα νέο νομικό πλαίσιο. 

Υπό το φως των ιδιαίτερα σημαντικών αυτών εξελίξεων, στην 
περίοδο προσαρμογής που διανύουμε, είναι αναγκαία η ενδελεχής προετοιμασία όλων 
όσοι εμπλέκονται στα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρά τις διαχρονικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει -και κυρίως την ελλιπή στελέχωσή της- ήταν ενεργά παρούσα και στο στάδιο 
της διαμόρφωσης του νέου νομικού πλαισίου της προστασίας δεδομένων. Τώρα 
προετοιμάζεται για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού. Είμαστε υποχρεωμένοι, θα έλεγα 
για πολλούς λόγους αναγκασμένοι, να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και στις προκλήσεις 
που απορρέουν από τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεδομένου, μάλιστα, ότι στο νέο αυτό 
κανονιστικό περιβάλλον ο ρόλος των εθνικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων 
αναβαθμίζεται και οι αρμοδιότητές τους ενισχύονται. 

Υποχρεώσεις γεννώνται όμως και για την Πολιτεία με τη μορφή της εκτελεστικής, 
αλλά για κάποια θέματα και της νομοθετικής εξουσίας, αφού βασικές από τις απαιτούμενες 
ρυθμίσεις εμπίπτουν στις δικές τους αρμοδιότητες, όπως η ουσιαστική αύξηση του 
ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής και η αύξηση των διατιθεμένων πιστώσεων. Ο 
Κανονισμός θεσπίζει συγκεκριμένες ρυθμίσεις ως θεσμικές εγγυήσεις για την τήρηση των 
δικαιωμάτων, τα οποία κατοχυρώνει. Οι ρυθμίσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο 
οργάνωσης των εθνικών αρχών προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και στην 
υποχρέωση της Πολιτείας να διαθέτει σταθερά τους αναγκαίους χρηματικούς πόρους για 
τη λειτουργία τους με σκοπό κυρίως τη διασφάλιση του χαρακτήρα τους ως ανεξάρτητων 
αρχών και την εξασφάλιση προϋποθέσεων  αποτελεσματικής λειτουργίας τους. Αν δεν 
τηρηθούν οι επιβαλλόμενοι αυτοί όροι, υπάρχει ο κίνδυνος να κινηθούν διαδικασίες 
κυρώσεων κατά της χώρας και, πάντως, θα είναι πολύ δυσχερές ή και ανέφικτο να καταστεί 
δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου αυτού Ευρωπαϊκού Κανονισμού.  

Πριν ολοκληρώσω το σύντομο αυτό χαιρετισμό, αισθάνομαι την ανάγκη να 
προσθέσω κάποια λόγια ευχαριστίας.  

Ευχαριστώ για λογαριασμό της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα το Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής για την πολύτιμη συνεργασία του στη 
διοργάνωση της ημερίδας. Και βεβαίως τους εισηγητές, το συντονιστή και όσους 
εργάστηκαν για την πραγματοποίησή της. 

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Πρύτανη, καθηγητή Δημόπουλο, που μας έδωσε τη 
δυνατότητα να οργανώσουμε την εκδήλωση σε αυτή την, ιστορική θα έλεγα, αίθουσα,  το 
Αμφιθέατρο Δρακοπούλου, το οποίο πολλοί από εμάς είχαμε γνωρίσει ως Αμφιθέατρο της 
Ιατρικής. 

Επαναλαμβάνω τη σημασία που όλοι οι εμπλεκόμενοι στα θέματα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, οφείλουμε να δώσουμε στις μεταβολές, τις οποίες επιφέρει ο 
Γενικός Κανονισμός που θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 25 Μαΐου 2018, ημερομηνία 
ανελαστική, μη επιδεχόμενη μετάθεση σε απώτερο χρονικό σημείο. 
 
Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή και για την παρουσία σας.    


