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Χαιρετιςμόσ Υπουργοφ Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Σταφρου Κοντονή ςτην εκδήλωςη τησ Αρχήσ Διαςφάλιςησ του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών 

 

 

Αξιότιμοι κυρίεσ/κφριοι, 

  

Σασ ευχαριςτϊ ιδιαίτερα για τθν πρόςκλθςθ να παραςτϊ ςτθν εκδιλωςθ ςασ. 

Δυςτυχϊσ, δεν μπορϊ να παρευρεκϊ ανάμεςα ςασ. 

  

Θα ικελα να χαιρετίςω τθν πολυετι ςυνειςφορά τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Διαςφάλιςθσ Απορριτου των Επικοινωνιϊν ςτθν προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ και των 

προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πεδίο των θλεκτρονικϊν. 

  

Σε μια ευνομοφμενθ κοινωνία, θ προςταςία τθσ επικοινωνίασ αποτελεί κφριο 

μζλθμα. Ο ςεβαςμόσ τθσ ιδιωτικισ ηωισ και τθσ προςταςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα, ωσ γενικότερθ ζκφανςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ,  ανταποκρίνεται ςε 

ζνα ςκοπό γενικότερου ςυμφζροντοσ, δθλαδι ςτθν ελευκερία ζκφραςθσ και επικοινωνίασ. 

Το δικαίωμα αυτό αποτελεί «απόλυτα απαραβίαςτο» ζννομο αγακό αυξθμζνθσ 

ςυνταγματικισ προςταςίασ κατά τθ ρθτι πρόβλεψθ του άρκρου 19 του Συντάγματοσ, τυχόν 

δε παραβιάςεισ αυτοφ επιφζρουν ποινικζσ κυρϊςεισ. Περαιτζρω, ςτο παράγωγο ενωςιακό 

δίκαιο εμφανίηεται ωσ ζκφανςθ του κεμελιϊδουσ δικαιϊματοσ ςεβαςμοφ τθσ ιδιωτικισ 

ηωισ, όπωσ κατοχυρϊνεται ςτο άρκρο 7 του Χάρτθ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

  

Αναγνωρίηοντασ τθν ςπουδαιότθτα διαφφλαξθσ του απορριτου των επικοινωνιϊν, ο 

Ζλλθνασ νομοκζτθσ επιχειρεί με μια ςειρά προβλζψεων να ενιςχφςει το κεςμικό πλαίςιο 

προςταςίασ, παρακολουκϊντασ παράλλθλα τα ευρωπαϊκά δρϊμενα και ενςωματϊνοντασ 

άμεςα τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία ςτθν εκνικι ζννομθ τάξθ, ςυμβάλλοντασ ζτςι με τον τρόπο 

αυτό ςτον ευρωπαϊκό χϊρο ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ. 

 

Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, κα ικελα να επιςθμάνω τθ ςυνεργαςία μασ με το 

Υπουργείο Ψθφιακισ Πολιτικισ για τθν κατάρτιςθ του Κανονιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον ςεβαςμό τθσ ιδιωτικισ ηωισ και τθν προςταςία 

των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςτισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ και τθν κατάργθςθ 

τθσ Οδθγίασ 2002/58. 

 

Στόχοσ του υπό διαβοφλευςθ Κανονιςμοφ είναι θ προςαρμογι τθσ ευρωπαϊκισ 

ζννομθσ τάξθσ ςτισ διαρκϊσ μεταλλαςςόμενεσ τεχνολογικζσ και οικονομικζσ εξελίξεισ κακϊσ 

και θ ενίςχυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτισ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ και θ αςφάλεια των εν λόγω 

υπθρεςιϊν. Η μεταρρφκμιςθ του πλαιςίου για τθν προςταςία των δεδομζνων επιδιϊκει τθν 

παροχι υψθλότερου επίπεδου προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτουσ χριςτεσ υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και τθν εφαρμογι ιςότιμων όρων ανταγωνιςμοφ για όλουσ τουσ 
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παράγοντεσ τθσ αγοράσ. Με τθν πρόταςθ ανακεωρείται το μζχρι ςιμερα κακεςτϊσ 

προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και 

διαςφαλίηεται θ διαφφλαξθ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και ελευκεριϊν, το απόρρθτο 

των επικοινωνιϊν και θ προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον τομζα των 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Επιπλζον, ενιςχφεται θ ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων, 

του εξοπλιςμοφ και των υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςτθν Ζνωςθ. Η Ελλάδα 

παραμζνει ςτθν πρϊτθ γραμμι των ςχετικϊν εξελίξεων και προςαρμόηεται αρμονικά ςτισ 

ολοζνα αναδυόμενεσ εξελίξεισ.  

  

Εφχομαι κάκε επιτυχία ςτισ εργαςίεσ ςασ, με τθν ελπίδα θ προςτικζμενθ αξία τθσ 

πρωτοβουλίασ να μεταφερκεί ςτθν διατφπωςθ ϊριμων προτάςεων που κα τφχουν 

εφαρμογισ. Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, θ θγεςία και οι υπθρεςίεσ του Υπουργείου 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων παραμζνουμε ςτακερά πρόκυμοι 

να ςυμπράξουμε ςε κάκε προςπάκεια με δικαιοκρατικό ζρειςμα και κετικό κοινωνικό 

πρόςθμο. 

 

 

Με εκτίμθςθ,  

 

Σταφροσ Κοντονισ,  

Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

   
                                                                

                                                                                                                         
  
                                                          
 


