
 

 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 

(αριθμ. ΓΕΜΗ 12794401000/24.12.2014) 

Βουλής 16, Αθήνα 

τηλ.: 213 0386340 

 

Αθήνα, Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΠΡΟΣ: 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης | Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κο. 

Κυριάκο Πιερρακάκη  

Κοινοποίηση:  

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση δημόσιων δεδομένων για την επαρκή πληροφόρηση του 

κοινού σχετικά με τη συμφωνία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

με την εταιρία Palantir Technologies 

Το Vouliwatch είναι αστική – μη κερδοσκοπική εταιρία, με καταστατικό σκοπό,           

μεταξύ άλλων, την «προώθηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, του δημοκρατικού           

πολιτεύματος, των αρχών και διαδικασιών της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, της         

λειτουργίας και του έργου του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», καθώς           

επίσης και την «προώθηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο θεμελιωδών δημοκρατικών           

αρχών, όπως η λογοδοσία, η διαφάνεια και ο οργανωμένος διάλογος μεταξύ           

εκλεγμένων αντιπροσώπων και πολιτών» και ειδικότερα την ενίσχυση της διαφάνειας          

κατά τη λήψη αποφάσεων και κατά τη διαχείριση δημόσιου χρήματος από δημόσιους            

φορείς.  

Ενόψει των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών του και σύμφωνα με όσα ορίζουν           

υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (άρθρα 5 παρ. 1 και 5Α παρ. 1 Σ, άρθρο 10              

ΕΣΔΑ), ο Ν. 4727/2020 (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)           

2019/1024 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα), το ΠΔ           

28/2015 (Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και          
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στοιχεία) το Vouliwatch έχει το δικαίωμα ελεύθερης λήψης και μετάδοσης          

πληροφοριών, αλλά και περαιτέρω το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσιες         

πληροφορίες, οι οποίες τυχόν κατακρατούνται από την εν ευρεία εννοία Διοίκηση. 

Σε συνέχεια του από 15.12.2020 αιτήματος του οργανισμού μας για την κατάθεση            

των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής         

Διακυβέρνησης και της εταιρίας Palantir Technologies, αντίστοιχα ερωτήματα και         

Α.Κ.Ε. υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και ΜΕΡΑ25.          

Παρόλο που το αίτημα του οργανισμού μας παρέμεινε, μέχρι και σήμερα,           

αναπάντητο, το Υπουργείο απάντησε γραπτώς με την από 19.01.2021 γραπτή          

απάντησή του στην αντιπολίτευση, στην οποία συνήψε και το από 24.03.2020           

σχετικό Σύμφωνο Τεχνολογικής Υποστήριξης του ΥΨΔ με την εταιρία Palantir,          

καθώς και την από 26.03.2020 τροποποίηση αυτού και την από 18.09.2020           

επέκτασή του (τα εν λόγω έγγραφα επισυνάπτονται στην παρούσα).  

Κατά τα ρητώς αναφερόμενα στην ανωτέρω απάντηση του Υπουργείου καθώς και τα            

διαλαμβανόμενα στα ανωτέρω συνημμένα επ’ αυτής έγγραφα:  

«Είναι αυτονόητο ότι οι βασικές διαδικασίες διακυβέρνησης δεδομένων και οι αρχές           

της διαφάνειας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων βρίσκονται στον πυρήνα          

της πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η εκτέλεση και υλοποίηση          

του συμφώνου συμμορφωνόταν πλήρως προς τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών         

Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019 (Α΄137), αφού τα δεδομένα που           

μεταφορτώνονταν στο λογισμικό της εταιρείας ήταν, όπως προαναφέρθηκε: α) είτε          

ανοικτά δεδομένα των αρμοδίων φορέων, β) είτε ανώνυμα, στατιστικά και          

δημογραφικά δεδομένα, τα οποία δεν παρείχαν και δεν περιείχαν από τις οποίες            

ήταν δυνατή η άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση φυσικών προσώπων (υποκειμένων των           

δεδομένων). 

Περαιτέρω και ως εκ περισσού και προς πλήρη διασφάλιση περιελήφθη στο σύμφωνο            

όρος, σύμφωνα με τον οποίο η όποια χρήση των δεδομένων υπόκειται στις            

δεσμεύσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και ότι τα δεδομένα δεν μπορούν            

να χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό, πλην του σκοπού του συμφώνου, ενώ            

εξάλλου από την αρχή συμφωνήθηκε πως με το πέρας της διάρκειας του συμφώνου,             

το οποίο έχει ολοκληρωθεί, η εταιρεία υποχρεούται να διαγράψει όλα τα δεδομένα            

που είχαν μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα». 

Παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε, επρόκειτο για ανώνυμα, στατιστικά και           

δημογραφικά δεδομένα, ζητήθηκε η διατύπωση γνώμης του Υπευθύνου Προστασίας         

Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου, ιδίως όσον αφορά στην αναγκαιότητα ή μη           

διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου κατ΄εφαρμογή του άρθρου 35 ΓΚΠΔ. Σε σχετικό          
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ερώτημα που εστάλη στις 24.3.2020 (αρ. πρωτ. ΕΜΠ 23/24.3.2020) και στις           

26.3.2020(αρ. πρωτ. ΕΜΠ 25/26.3.2020) προς τον Υπεύθυνο Προστασίας        

Δεδομένων, αυτός έκρινε, στις 27.3.2020 (αρ. πρωτ. ΕΜΠ 27/27.3.2020) ότι αυτή           

δεν είναι αναγκαία για τη συγκεκριμένη επεξεργασία, καθώς τα ανώνυμα, στατιστικά           

και δημογραφικά δεδομένα που διαβιβάζονταν δεν αφορούσαν προσωπικά δεδομένα,         

από τα οποία να είναι δυνατόν να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε φυσικό             

πρόσωπο, διαβιβάζονταν δε με ασφαλή κρυπτογράφηση, και ως εκ τούτου          

εκτιμήθηκε ότι δεν επέρχεται διακινδύνευση για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες           

των φυσικών προσώπων, ενώ επίσης δεν προβλέπεται η έκδοση σχετικής          

γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,       

σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον          

ν. 4624/2019. Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με την Αρχή            

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία ενημερώθηκε σχετικά με το          

αντικείμενο του ως άνω Συμφώνου Τεχνολογικής Υποστήριξης με το από 12.01.2021           

έγγραφο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου». 

Ενόψει των ανωτέρω, με την παρούσα αιτούμαστε να μάς χορηγήσετε, με δικές            

μας δαπάνες, εάν υπάρχουν τέτοιες, εντός της νόμιμης προθεσμίας, αντίγραφα των           

κάτωθι δημοσίων εγγράφων:  

1. Αντίγραφο της έγγραφης εντολής του Υπουργείου προς την εταιρία          

Palantir να διαγράψει τα δεδομένα που επεξεργάστηκε μέσω του λογισμικού          

της μετά τη λήξη της συμφωνίας, όπως υποχρεούται από τον ΓΚΠΔ (GDPR), το             

σημείο g. στη σελίδα 3 και το παράρτημα Exhibit A: GDPR DATA PROTECTION             

AGREEMENT του Συμφώνου Τεχνολογικής Υποστήριξης αλλά και όπως ρητά         

αναφέρεται στην ανωτέρω απάντηση του Υπουργού την οριστική διαγραφή αυτών          

μετά τη λήξη του συμφώνου συνεργασίας;  

 

2. Αντίγραφο του εγγράφου - αιτήματος του Υπουργείου προς την εταιρία           

τεχνολογιών Palantir για την προσκομιδή αποδεικτικών στοιχείων από την         

εταιρία Palantir για τη σύννομη επεξεργασία των δεδομένων που πέρασαν          

από το λογισμικό της, όπως προβλέπεται στη σελίδα 3 και το παράρτημα Exhibit A:              

GDPR DATA PROTECTION AGREEMENT, στο σημείο h. του Συμφώνου Τεχνολογικής          

Υποστήριξης, σύμφωνα με το οποίο η Palantir υποχρεούται: «να διαθέσει στον           

Πελάτη κάθε απαραίτητη πληροφορία προκειμένου να αποδείξει τη συμμόρφωση του          

Palantir Group με το άρθρο 28 του GDPR (π.χ. εύλογους ελέγχους, με δαπάνες του              
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Πελάτη, το φάσμα και η διάρκεια των οποίων θα συμφωνηθούν αμοιβαία και εκ των              

προτέρων από τα μέρη».  

 

3. Αντίγραφο της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΜΠ 27/27.3.2020 γνώμης του Υπευθύνου           

Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,       

ιδίως όσον αφορά στην αναγκαιότητα ή μη διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου          

κατ΄εφαρμογή του άρθρου 35 ΓΚΠΔ. 

4. Αντίγραφα των δύο, προαπαιτούμενων εκ του νόμου -πρότερων της          

επεξεργασίας, γνωμοδοτήσεων των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων      

(DPO) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και της Γενικής          

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αντίστοιχα, οι οποίες, επίσης, απαιτούνται        

σύμφωνα με το άρθρο 35 ΓΚΠΔ καθώς, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω απάντηση            

του ΥΨΔ, στο σύνολο των δεδομένων που θα επεξεργαζόταν μέσω του λογισμικού            

της η εταιρία Palantir, συμπεριλαμβάνονται «ανώνυμα, στατιστικά και δημογραφικά         

δεδομένα, συγκεκριμένα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και από          

τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας». 

Τα παραπάνω δεδομένα θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιεί η           

πρωτοβουλία μας για την ακριβέστερη και πλήρη ενημέρωση των πολιτών. 

Σάς ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για την προσοχή και τη διάθεση            

συνεργασίας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. 

Με εκτίμηση, 

Στέφανος Λουκόπουλος, Διευθυντής Vouliwatch 

e-mail: stefanos@vouliwatch.gr 

Τηλ: +213 0386340 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Το Vouliwatch είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία ανοιχτής διακυβέρνησης, ενίσχυσης της            

διαφάνειας και της λογοδοσίας και προώθησης της δημοκρατικής συμμετοχής μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. 
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