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Ακρόαση του υποψηφίου κ. Wojciech Rafal WIEWIÓROWSKI 

1. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους υποβάλατε 

αίτηση για την θέση και γιατί θεωρείτε ότι είστε κατάλληλος γι' αυτήν;  

Όταν παρουσιάστηκα ενώπιον της επιτροπής LIBE το 2014 ως υποψήφιος για τη θέση του 

Αναπληρωτή Επόπτη, εξήγησα τις αξίες στις οποίες βασιζόταν η δέσμευσή μου στην 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ. Μεγάλωσα σε μια μη δημοκρατική χώρα 

σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι σήμαινε για τους απλούς 

ανθρώπους να ζουν υπό καθεστώς παρακολούθησης και στρατιωτικό νόμο: ήταν πολύ 

αποθαρρυντικό να ξέρεις ότι η ιδιωτική αλληλογραφία και τα τηλεφωνήματά σου ελέγχονταν 

συστηματικά από τις αρχές στο όνομα της «ασφάλειας» και του «καλού της κοινωνίας». 

Γνωρίζω από πρώτο χέρι πόσο αξίζει και πόσο εύθραυστη είναι η ατομική ελευθερία και η 

αξιοπρέπεια. 

Σήμερα, πέντε χρόνια αργότερα, οι αξίες αυτές παραμένουν ίδιες. Επιπλέον όμως, έχω πια 

αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία στην εφαρμογή αυτών των αξιών από μια ηγετική θέση σε 

θεσμικό όργανο της ΕΕ. Οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ υπάρχουν όχι 

μόνο για να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες αντιμετωπίζονται δίκαια και με σεβασμό, αλλά και 

για να προωθούν το συνολικό ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον, ιδίως με την οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης στην ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Ήταν, λοιπόν, μεγάλο 

προνόμιο ότι εργάστηκα για να ικανοποιήσω αιτήματα πολιτών που είχαν λόγους να 

παραπονεθούν για τον τρόπο με τον οποίο ένας ενωσιακός φορέας χειρίστηκε τα δεδομένα 

τους, καθώς και για να εκπαιδεύσω τους επικεφαλής των φορέων αυτών ώστε να είναι 

υπεύθυνοι για τις πράξεις τους - το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο του GDPR και του 

κανονισμού 2018/1725. 

Στη μέχρι τώρα σταδιοδρομία μου, έχω εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα και έχω ασχοληθεί με 

την εξόρυξη δεδομένων και την εύρεση συσχετισμών ανάμεσα σε σύνολα δεδομένων. Διαθέτω 

εμπειρία 25 ετών σε ζητήματα διαχείρισης πληροφοριών από ακαδημαϊκή σκοπιά, ενώ έχω 

επίσης εργαστεί για περισσότερα από δέκα χρόνια για την εφαρμογή των αρχών στην πράξη 

στις εθνικές δημόσιες διοικήσεις. 

Στις αρχές του 2015, κατά τη διάρκεια των πρώτων 100 ημερών της θητείας μας, ο Giovanni 

Buttarelli κι εγώ αναπτύξαμε μια τρισχιδή στρατηγική για την προσαρμογή της προστασίας 
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των δεδομένων στην ψηφιακή εποχή, με τη δημιουργία παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων και το 

άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ. Αυτό αποτέλεσε για 

μένα μια ιδανική περίοδο προετοιμασίας ώστε να φέρω τώρα την αρχή μας σε ένα νέο επίπεδο 

ηγεσίας με την οικοδόμηση μιας έξυπνης και καινοτόμου δημόσιας εξουσίας. Έχω σκοπό 

να ηγηθώ δίνοντας το παράδειγμα και να αξιοποιήσω τις συνέργειες που διαθέτει ο ΕΕΠΔ με 

τη μοναδική θέση που κατέχει στην καρδιά της θεσμικής αρχιτεκτονικής της ΕΕ, καθώς και 

την κοινότητα της προστασίας των δεδομένων. Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω αυτήν την 

προνομιακή θέση για να συμβάλω στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και τεχνικών 

προκλήσεων της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Αυτός θα είναι ο δικός μου τρόπος να 

υπηρετήσω την ιδέα της Ευρώπης. 

Τέλος, έχει πλέον καταστεί σημαντικό στοιχείο των καθημερινών καθηκόντων του ΕΕΠΔ το 

να κατανοεί και να εξηγεί τις συνέπειες των αναδυόμενων τεχνολογιών. Όχι μόνο με την 

επαγγελματική μου ιδιότητα, αλλά και σαν γονέας δύο νεαρών κοριτσιών που ανήκουν στη 

«Γενιά Ζ» των νέων που γεννήθηκαν στην ψηφιακή εποχή του 21ου αιώνα, είμαι δεσμευμένος 

στη διασφάλιση ότι η ψηφιοποίηση της κοινωνίας και της οικονομίας θα λειτουργεί προς το 

συμφέρον όλων και ιδίως των μελλοντικών γενεών. Υπό την ηγεσία μου, ο ΕΕΠΔ όχι μόνο θα 

ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων αλλά θα μπορέσει και 

να κατανοήσει τον ρόλο που θα διαδραματίσει η ιδιωτικότητα στην εποχή της κβαντικής 

υπολογιστικής, του διανθρωπισμού, των διεπαφών ανθρώπου-υπολογιστή και της πανταχού 

παρούσας αποθήκευσης δεδομένων. 

2. Θα μπορούσατε να περιγράψετε το όραμά σας για το μέλλον της αρχής που θα πρέπει 

να ηγηθείτε ως ΕΕΠΔ, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών προκλήσεων που αναμένετε 

και των προτεραιοτήτων σας για την εν λόγω ανεξάρτητη αρχή;  

Στα φοιτητικά μου χρόνια, ήμουν Διευθυντής Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Φοιτητών Νομικής. Ο ρόλος αυτός ενέπνευσε μέσα μου το όραμα που εμπεριέχεται στη 

«Δήλωση φιλοσοφίας» της Ένωσης: «Ένας δίκαιος κόσμος στον οποίο υπάρχει σεβασμός 

για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την πολιτιστική πολυμορφία». Δεν πρόκειται απλώς 

για μια ρομαντική φράση. Είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από όλες μου τις δραστηριότητες, 

από την αρχική εμπειρία μου στον ιδιωτικό και τον ακαδημαϊκό τομέα μέχρι τη θητεία μου στη 

δημόσια διοίκηση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το όραμα αυτό είναι επίσης 

η πηγή της πίστης μου στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Πιστεύω πραγματικά ότι ο ΕΕΠΔ θα πρέπει 

να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός δίκαιου κόσμου. Το κράτος δικαίου και η ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο, και θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι 

δεν προστατεύουμε τα δεδομένα αλλά τον άνθρωπο που αυτά αφορούν. Θα πρέπει επίσης να 

σεβόμαστε την πολιτιστική πολυμορφία των Ευρωπαίων και να λαμβάνουμε υπόψη τις 

πολιτιστικές και νομικές διαφορές όταν αναζητούμε παγκόσμιες λύσεις για την προστασία της 

ιδιωτικότητας. 

Η ευρωπαϊκή διοίκηση θα πρέπει να είναι έξυπνη και καινοτόμα. Θα πρέπει να μπορεί να 

προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα και να τα χρησιμοποιεί 

επίσης για να κάνει εξυπνότερη και σύγχρονη την προστασία των δεδομένων. Ομοίως, θέλω 

και ο ίδιος ο ΕΕΠΔ να είναι εξυπνότερος: να χρησιμοποιεί πλήρως την πιο πρόσφατη 

τεχνολογία, να ακούει ένα μεγάλο εύρος ενδιαφερόμενων παραγόντων από τον κλάδο αυτό, 

την κοινωνία των πολιτών και τον ακαδημαϊκό τομέα σχετικά με τις «καλύτερες και χειρότερες 
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λύσεις» σε ό,τι αφορά τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενσταλάζει μια 

προοδευτική και δυναμική νοοτροπία σχετικά με τη διαχείριση, και να εκτιμά και να καλλιεργεί 

τα διαφορετικά ταλέντα των ατόμων που εργάζονται για την αρχή. Ο κανονισμός 2018/1725 

παραχωρεί στον ΕΕΠΔ ένα ισχυρό σύνολο εξουσιών ώστε να επιβάλλει, αλλά και να 

ενθαρρύνει και να εκπαιδεύει τους ενωσιακούς φορείς ώστε να χρησιμοποιούν υπεύθυνες 

πρακτικές όσον αφορά τα δεδομένα σε πνεύμα λογοδοσίας. Θα χρησιμοποιήσω πλήρως αυτές 

τις αρμοδιότητες χωρίς φόβο ή μεροληψία και εστιάζοντας σαφώς στο να διασφαλίσω το 

καλύτερο αποτέλεσμα για τους πολίτες τους οποίους ο ΕΕΠΔ θεσπίστηκε για να προστατεύει. 

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία - όχι μόνο οι γνωστές πράξεις για την προστασία των δεδομένων 

αλλά ολόκληρο το κοινοτικό κεκτημένο - θα πρέπει να είναι το ορόσημο για όλους τους νέους 

κανονισμούς παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή, η ΕΕ διαθέτει σημαντική επιρροή στη ρύθμιση της 

ψηφιακής οικονομίας, ωστόσο δεν πρέπει να θεωρούμε τη θέση αυτή δεδομένη. Αν 

επιτρέψουμε την ολίσθηση των προτύπων μας, διάφορες χώρες του κόσμου θα ξεκινήσουν να 

αναζητούν άλλα μοντέλα, όπως αυτό της Κίνας ή τα μοντέλα που πιθανότατα θα προκύψουν 

στην Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τα επόμενα πέντε χρόνια. 

Οι πρακτικές θέσεις του ΕΕΠΔ θα σχηματιστούν αξιοποιώντας τα επιτεύγματα των 

προκατόχων μου. Υπό αυτή την έννοια, προτείνω έναν ορισμένο βαθμό συνέχειας, χωρίς 

όμως να επαναπαυτούμε στις δάφνες μας. Για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Lewis Carroll, 

«Πρέπει να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε μόνο και μόνο για να μην μείνουμε πίσω. Αν 

θέλουμε να πάμε μπροστά, πρέπει να τρέξουμε δυο φορές πιο γρήγορα από αυτό.» 

Γνωρίζω τον ειδικό ρόλο του ΕΕΠΔ στο πλαίσιο του ΕΣΠΔ, ως μέλους και συνεργάτη της 

Γραμματείας, στον οποίο περιλαμβάνεται η διασφάλιση ότι ο GDPR θα κάνει πραγματική 

διαφορά τα επόμενα πέντε έτη. Θα στηρίξω τον πρόεδρο του ΕΣΠΔ με πρώτης τάξεως 

διοικητικούς υπαλλήλους και εξοπλισμό, και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω το ΕΣΠΔ να 

επιβάλει επιτυχώς με συνέπεια και ισχύ τον GDPR σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Σε επίπεδο πολιτικής, θα παράσχω στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή 

τεκμηριωμένες και αντικειμενικές συμβουλές σχετικά με το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν 

τις μεγαλύτερες προκλήσεις των ερχόμενων χρόνων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και 

εφαρμογής συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, των βιομετρικών στοιχείων και της 

αναγνώρισης προσώπου, της υπολογιστικής αλυσίδας αντιστοιχιών και της κβαντικής 

υπολογιστικής, καθώς και των τεχνικών κρυπτογράφησης - τομείς στους οποίους οι κανόνες 

προστασίας των δεδομένων μπορούν και θα πρέπει να παρέχουν σημαντική καθοδήγηση. 

3. Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να εκπληρώσετε τον ρόλο που έχει αποδοθεί νόμιμα στον 

ΕΕΠΔ όσον αφορά την εποπτεία των οργανισμών δικαιοσύνης και εσωτερικών 

υποθέσεων και ποιες είναι οι απόψεις σας σχετικά με τις ανταλλαγές δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από και προς τους οργανισμούς ΔΕΥ, ιδίως όσον αφορά την 

εποπτεία των διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες; 

Μία από τις βασικότερες προκλήσεις της μεταρρύθμισης στον τομέα της προστασίας των 

δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια ήταν η αναδιάρθρωση των 

αναρίθμητων συστημάτων εποπτείας του πρώην «Τρίτου Πυλώνα» της ΕΕ. Ο νομοθέτης της 

ΕΕ πέτυχε τη μεγαλύτερη σύγκλιση των διατάξεων σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων από 

οργανισμούς ΔΕΥ για σκοπούς επιβολής του νόμου (με το Κεφάλαιο V της οδηγίας για την 

επιβολή του νόμου, το Κεφάλαιο IX του κανονισμού 2018/1725, το άρθρο 25 του κανονισμού 
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Ευρωπόλ, τα άρθρα 56-59 του κανονισμού Eurojust). Εγώ πάντα ήμουν υπέρ της μεγαλύτερης 

συνοχής  

αυτών των διατάξεων. Ζητούσα όμως επίσης έναν βαθμό ευελιξίας στις περιπτώσεις στις 

οποίες είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ο διαχωρισμός των εξουσιών σε εθνικό επίπεδο (και 

ιδίως η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας) ή στις οποίες η χρήση διαφορετικών εργαλείων 

μεταβίβασης θα μπορούσε να εκπληρώσει τις ιδιαίτερες ανάγκες ενός οργανισμού για την 

άσκηση της εντολής του. Ταυτόχρονα, έχω υπόψη μου την προθεσμία της 30ής Απριλίου 2022 

για την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας που ορίζεται στο άρθρο 98 του κανονισμού 

2018/1725. Είμαι της άποψης ότι σκοπός μας πρέπει να είναι να ενώσουμε τις 

διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις, αν αυτό είναι δυνατό, σεβόμενοι ταυτόχρονα τις 

ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης. 

Ο ΕΕΠΔ διαθέτει ορισμένα εργαλεία για την εποπτεία των οργανισμών ΔΕΥ και για την 

παροχή συμβουλών στον νομοθέτη όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας στις οποίες 

προβαίνει. Ως υπεύθυνος για την εποπτεία και την επιβολή του ΕΕΠΔ τα τελευταία τέσσερα 

έτη, είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω όλα αυτά τα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των 

συμβουλών, των συστάσεων και της αυστηρής επιβολής τους, όπως και, όταν ήταν 

απαραίτητο, την απαγόρευση ενεργειών που δεν στηρίζονταν σε κατάλληλη νομική βάση. 

Παρόμοιοι κανόνες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εποπτεία των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ, όπως η Εurojust και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην πράξη, οι ενέργειες του ΕΕΠΔ 

όσον αφορά την Ευρωπόλ δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από τους υπόλοιπους οργανισμούς ΔΕΥ. 

Θα ήθελα λοιπόν να λειτουργήσω ως επόπτης των οργανισμών ΔΕΥ και να ανταποκριθώ σε 

εκκλήσεις για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και των μεταβιβάσεων δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από αυτούς τους οργανισμούς σε τρίτες χώρες. Ιδιαίτερα, προτείνω να 

βρεθούν στο επίκεντρο: 

α) Οι νομοθετικές διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του άρθρου 42 του κανονισμού 2018/1725: 

(1) μια θεσμική διασφάλιση προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το 

άρθρο 16 της ΣΛΕΕ και τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη, μεταξύ άλλων και για τις 

διεθνείς συμφωνίες για τη μεταβίβαση δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου 

(βλ. γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ 2/2018 σχετικά με τις μεταβιβάσεις δεδομένων της 

Ευρωπόλ για τις χώρες της ΜΑΒΑ· 

(2) ένα εργαλείο για την προώθηση της συνοχής των διατάξεων για την προστασία 

των δεδομένων στις διάφορες νομικές πράξεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

διατάξεων για τις διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες, 

β) Η εποπτεία και η επιβολή της εφαρμογής στην πράξη των κανόνων περί προστασίας 

των δεδομένων από τα θεσμικά όργανα, τους φορείς και τους οργανισμούς της ΕΕ· 

γ) Η συμμετοχή του ΕΕΠΔ στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 

Δεδομένων που έχει αναλάβει να διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή των ενωσιακών 

κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, όχι μόνο με τον GDPR αλλά και 

με την οδηγίας για την επιβολή του νόμου. 

Η τελευταία είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι οργανισμοί ΔΕΥ λαμβάνουν το μεγαλύτερο 

μέρος των επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, 

οι οποίες υπάγονται στην οδηγία για την επιβολή του νόμου. Έως τώρα, το έργο του ΕΕΠΔ σε 

αυτόν τον τομέα ήταν περιορισμένο. Υπό την ηγεσία μου, ο ΕΕΠΔ θα συνεχίσει να πιέζει ώστε 
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να παρέχεται περισσότερη καθοδήγηση στις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με την οδηγία 

για την επιβολή του νόμου. 


