Αρ. Πρωτ: G19-0603-01V1

Προς: Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κοιν: Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Γραφεία Τύπου πολιτικών κομμάτων

Αθήνα, 24/6/2019
ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
(GDPR).»

Αξιότιμοι Κύριοι.
Την ώρα που ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
(ΣΕΠΕ) περήφανα διατυμπανίζει πως “περίπου 7 στους 10 πολίτες απαντούν ότι έχουν
γνώση για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, που εφαρμόζεται εδώ και ένα
έτος” (http://tiny.cc/wfcq7y) και ότι από την ώρα που ενεργοποιήθηκε ο GDPR έχουμε
“περίπου 145.000 αναφορές πολιτών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα”,
μαθαίνουμε με …τρόμο -αν μη τι άλλο- ότι “το Υπουργείο Οικονομικών βγάζει στο
‘σφυρί’ τα προσωπικά μας δεδομένα με το κιλό” (Τα Νέα: http://tiny.cc/qzcq7y).
Με άλλα λόγια, τα προσωπικά μας δεδομένα μοιράζονται από εδώ κι από εκεί (με
το αζημίωτο πάντα) από εκείνους ακριβώς που έχουν υποχρέωση να τα προστατεύουν:
Απ’ την ίδια δηλαδή την Πολιτεία! Ή αλλιώς: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(www.aade.gr) δημοπρατεί μαζικά ιατρικούς φακέλους (εννοούμε τα hardcopies) προς
"παραλαβή, μεταφορά και καταστροφή-ανακύκλωση". Δηλαδή, εξαιρετικής ευαισθησίας
προσωπικά μας δεδομένα φεύγουν από νοσοκομεία προς διάφορους ιδιώτες (χωρίς όπως
φαίνεται να

έχουν γίνει πλήρως ανώνυμα-fully anonymized) οι οποίοι προφανέστατα

έχουν κάθε δυνατότητα να τα μελετήσουν προσεκτικά ή και να τα ψηφιοποιήσουν πριν τα
… “καταστρέψουν”. Την ίδια στιγμή που ένα απλό έγγραφο του Στρατού, με το οποίο π.χ.
το X στέλεχος αιτείται κανονική άδεια, απαγορεύεται (εδώ και δεκαετίες) να πεταχτεί απλά
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στους μπλε κάδους!
Έχοντας γίνει μάρτυρες απίθανων όπως τα παραπάνω, δεν απορεί κανείς γιατί
και πάλι, στην χώρα μας τουλάχιστον, ως απόρροια των πρόσφατων εκλογικών
αναμετρήσεων οι πολίτες γίναμε ξανά … συλλέκτες εντύπων (με τα ονοματεπώνυμα, τις
διευθύνσεις και τα επαγγέλματά μας ενίοτε να αναγράφονται επάνω τους) ή/και αποδέκτες
μυριάδων τηλεφωνικών κλήσεων από αγνώστους (που όμως μας … γνώριζαν). Κι όλα
αυτά ενώ λειτουργεί απ’ το 1997 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(ΑΠΔΠΧ - http://www.dpa.gr/) κι ενώ ο κανονισμός GDPR υποτίθεται πως ακριβώς από
κάτι τέτοιες ενέργειες θα μας προστάτευε.
Εν κατακλείδι, λυπούμαστε βαθύτατα γιατί ακόμα και κάτι φαινομενικά απλό όπως η πολυδιαφημιζόμενη εφαρμογή του GDPR- μοιάζει άπιαστο πουλί στην Ελλάδα.
Και μάλιστα έναν ολόκληρο χρόνο από την εφαρμογή του.
Ας αφήσουμε ως κατακλείδα την ερώτηση: Τελικά, σ' ετούτη τη χώρα εφαρμόζονται ή όχι
οι νόμοι; Την απευθύνουμε δε κυρίως σ' αυτούς τους ίδιους που νομοθετούν.
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