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ΣΥΝΟΨΗ  
 
 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να αγγίξει το ζήτηµα της προστασίας, 

τόσο  της ιδιωτικότητας γενικά, όσο και των προσωπικών δεδοµένων 

ειδικότερα,  στο χώρο της εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα πεδίο που λόγω των 

ιδιοµορφιών που το χαρακτηρίζουν ως θεσµό παρουσιάζει αυξηµένο 

ενδιαφέρον για τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται τις πληροφορίες για την 

προσωπική ζωή και τις επιλογές των υποκειµένων που σχετίζονται µ’αυτό.  

Η εργασία ξεκινά µε µια προσπάθεια να οριστούν οι βασικές έννοιες της 

ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδοµένων και να διερευνηθούν σε επίπεδο 

διαχρονικό αλλά και συγχρονικό ώστε να γίνει αντιληπτό το εύρος τους και οι 

τακτικές που εφαρµόζονται για την προστασία τους παγκοσµίως.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο εντοπίζονται οι ιδιοµορφίες του χώρου της 

εκπαίδευσης και η γκάµα των προσωπικών δεδοµένων που διαχειρίζεται σε 

συνδυασµό µε τους κινδύνους που προκύπτουν για τα υποκείµενα σε 

περίπτωση που η διαχείριση αυτή αποδειχθεί ανεπαρκής.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη προσέγγιση των τακτικών που 

ακολουθούνται διεθνώς για την προστασία της ιδιωτικότητας και των 

προσωπικών δεδοµένων, µε έµφαση στην περίπτωση των ΗΠΑ, ενώ στη 

συνέχεια παρουσιάζεται η κατάσταση όπως διαµορφώνεται στο χώρο της 

ευρωπαϊκής ένωσης.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ελληνική 

πραγµατικότητα και στο νόµο 2472/1997 του οποίου οι βασικοί άξονες 

σχολιάζονται.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο επιδιώκεται να παρουσιαστεί η εφαρµογή του 

συγκεκριµένου νόµου αλλά και του ευρύτερου νοµικού πλαισίου σε ζητήµατα 

που αφορούν την εκπαιδευτική πραγµατικότητα µε βάση κυρίως τις αποφάσεις 

της Αρχής προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρουσιάζονται 

και σχολιάζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε τα δεδοµένα των κύριων 

υποκειµένων που εµπλέκονται  στους εκπαιδευτικούς φορείς, δηλαδή  των 
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εκπαιδευοµένων και των εργαζοµένων στην εκπαίδευση µε κάθε ιδιότητα, ενώ 

επιπλέον παρουσιάζονται θέµατα που προκύπτουν σε σχέση µε την 

επιστηµονική έρευνα και τη διεθνή διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα.  

Με δεδοµένη την επίδραση της πληροφορικής στο ζήτηµα της 

προστασίας αλλά και της διακινδύνευσης της ιδιωτικότητας γίνεται 

προσπάθεια στο έκτο κεφάλαιο να εντοπιστούν ζητήµατα που σχετίζονται µ’ 

αυτή. Συγκεκριµένα προσεγγίζονται θέµατα σχετικά µε την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων όταν αυτή «συγκρούεται» µε την προστασία των 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, ενώ επιπλέον γίνεται αναφορά στις 

ιστοσελίδες εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, σε υπηρεσίες Web 2.0 και στις µηχανές 

αναζήτησης για τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζονται στοιχεία των χρηστών 

τους και ιδιαίτερα των υποκειµένων της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Στο έβδοµο κεφάλαιο η προσοχή στρέφεται στον τρόπο µε τον οποίο η 

σύγχρονη τεχνολογία χρησιµοποιείται στο πλαίσιο δραστηριότητας των 

εκπαιδευτικών φορέων µε εφαλτήριο αλλά και πρόσχηµα την προστασία της 

ιδιωτικότητας των εκπαιδευόντων και εκπαιδευοµένων. Κυρίως 

παρουσιάζονται και σχολιάζονται τρία θέµατα: η χρήση της τεχνολογίας RFID, 

η χρήση καµερών και κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης και η συνεχώς 

αυξανόµενη µεταχείριση βιοµετρικών δεδοµένων.  

Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο η έµφαση δίνεται στην προστασία της 

ιδιωτικότητας στο χώρο των βιβλιοθηκών, οι οποίες  εξαιτίας του ιδιαίτερου 

ρόλου που καλούνται να διαδραµατίσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία  

αποτελούν νευραλγικά σηµεία τόσο για την προστασία της ιδιωτικότητας όσο 

και για την προστασία του δικαιώµατος για ελεύθερη πρόσβαση στην 

πληροφορία.  

Η εργασία ολοκληρώνεται µε τη διατύπωση γενικών συµπερασµάτων 

που προκύπτουν τόσο για τους κινδύνους όσο και για το µέλλον της 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων στον εκπαιδευτικό χώρο αλλά και 

γενικότερα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Η συλλογή, επεξεργασία και διάδοση προσωπικών δεδοµένων, ειδικά τα 

τελευταία χρόνια, αποτελεί µια διαρκώς αναπτυσσόµενη βιοµηχανία. Το 

σύνολο των επεξεργασµένων δεδοµένων αυξάνεται σταθερά, η φύση τους 

αλλάζει σε µεγάλο βαθµό και η τεχνική υποδοµή τροποποιείται όλο και πιο 

γρήγορα. Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της υπολογιστικής τεχνολογίας και 

της ανάπτυξης δικτύων δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την ταχύτατη 

παραγωγή πληροφοριών σε ηλεκτρονική µορφή, τον πολλαπλασιασµό της 

ταχύτητας επεξεργασίας τους, τη µείωση του κόστους αποθήκευσης και την 

επέκτασή τους σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Σ’ αυτό το πλαίσιο η 

πληροφορία µετασχηµατίζεται, σε ένα συναλλακτικό αγαθό επιπρόσθετης 

οικονοµικής αξίας που κυκλοφορεί στο εύρος µιας «αγοράς προσωπικών 

πληροφοριών», διασταυρώνεται µε άλλες πληροφορίες, διαβιβάζεται, 

συγκρίνεται και διαδίδεται µε ανυπολόγιστες συχνά συνέπειες για την 

ιδιωτικότητα και τις προσωπικές ελευθερίες των ατόµων αλλά και κατ’ 

επέκταση του κοινωνικού συνόλου. 

  Η απειλή για την ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων γίνεται 

αισθητή σε πλείστους τοµείς της καθηµερινής ζωής, ωστόσο, ειδικά ο χώρος 

της εκπαίδευσης µε την πολυµορφία των υπηρεσιών του, τη δια βίου 

παρακολούθηση του ατόµου στις µαθησιακές του δραστηριότητες, τη 

δυνατότητα να συγκεντρώνει πληροφορίες για το σύνολο σχεδόν του 

πληθυσµού και το γεγονός ότι σε ένα µεγάλο βαθµό συγκεντρώνει δεδοµένα 

ανηλίκων που αδυνατούν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα τους, αποτελεί 

έναν τοµέα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον  για τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την 

προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδοµένων. 

Με την παρούσα µελέτη επιχειρείται κατ’ αρχάς η καταγραφή της 

προβληµατικής γύρω από την προστασία της ιδιωτικότητας και των 

προσωπικών δεδοµένων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια γίνεται 

επισκόπηση των ρυθµιστικών και αυτορρυθµιστικών προσπαθειών σε διεθνές 
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και ευρωπαϊκό επίπεδο µε ιδιαίτερη έµφαση στην ελληνική πραγµατικότητα 

και στο Νόµο 2472/1997. ∆ιάφορες πτυχές της ιδιωτικότητας, τόσο των 

εκπαιδευτικών όσο και των εκπαιδευοµένων, σχολιάζονται, ενώ τέλος 

επιχειρείται µια προσέγγιση σε συναφή ζητήµατα που επηρεάζουν ευρύτερα 

την προστασία της ιδιωτικότητας στην εκπαίδευση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

1.1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η ιδιωτικότητα αποτελεί θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα. Ενισχύει την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και άλλες αξίες όπως η ελευθερία της επικοινωνίας και 

η ελευθερία λόγου. Έχει λοιπόν αναδειχθεί σε ένα από τα πιο σηµαντικά 

ανθρώπινα δικαιώµατα της σύγχρονης εποχής. 

Η ιδιωτικότητα αναγνωρίζεται ως αναγκαία από ποικίλες περιοχές και 

κουλτούρες. Προστατεύεται από την Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, το ∆ιεθνές Συµβούλιο ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων 

(International Covenant of Civil and Political Rights) και από πολλές διεθνείς 

και τοπικές συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Σχεδόν κάθε χώρα στον 

κόσµο περιλαµβάνει την ιδιωτικότητα στο Σύνταγµά της ή τουλάχιστον 

αναγνωρίζει ένα minimum του δικαιώµατος αυτού σε διατάξεις σχετικές µε το 

οικογενειακό άσυλο και το απόρρητο των επικοινωνιών. Πρόσφατα γραπτά 

συντάγµατα περιλαµβάνουν ειδικά δικαιώµατα για πρόσβαση και έλεγχο των 

προσωπικών δεδοµένων ενός προσώπου. Σε αρκετές από τις χώρες όπου η 

ιδιωτικότητα δεν αναγνωρίζεται ρητά στο σύνταγµα τα δικαστήρια εδραιώνουν 

το δικαίωµα αυτό σε άλλες διατάξεις ενώ σε  πολλές χώρες, διεθνείς 

συµφωνίες όπως η  International Covenant of Civil and Political Rights και η 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων  που αναγνωρίζουν το 

δικαίωµα της ιδιωτικότητας έχουν υιοθετηθεί σε νόµους. 

 

1.2. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Η ανάγκη για προστασία της ιδιωτικότητας αποτελεί στοιχείο εγγενές 

στην ανθρώπινη φύση πράγµα που εξηγεί και την καθολικότητα αποδοχής της 

σηµασίας της απ’ όλες τις κοινωνίες. Άλλωστε δεν συνιστά αποκλειστικά 

ανθρώπινο χαρακτηριστικό αφού και οι ζωικές οµάδες επιδιώκουν τον έλεγχο 
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του χώρου τους. Ο Westin1 επισηµαίνει ότι «σχεδόν όλα τα ζώα  αναζητούν 

επιµέρους περιόδους αποµόνωσης σε µια  µικρή οµάδα χαρακτηριζόµενη από 

οικειότητα.  Αυτό συνήθως αναφέρεται ως τάση εδαφικότητας, µε την οποία ο 

οργανισµός διεκδικεί µια περιοχή του εδάφους, του νερού ή του αέρα και την 

υπερασπίζεται έναντι οποιασδήποτε προσπάθειας διείσδυσης από µέλη του 

είδους του. Από την άλλη πλευρά όµως µπορούν να ανιχνευθούν στον ζωικό 

κόσµο και µηχανισµοί τήρησης απόστασης. Ζώα που δεν επιθυµούν την  

επαφή τηρούν ορισµένες αποστάσεις µεταξύ τους, κατάσταση η οποία 

ονοµάζεται «προσωπική απόσταση», ενώ όταν η διάθεση αποστασιοποίησης 

αφορά διαφορετικά ζωικά είδη µιλούµε για "κοινωνική απόσταση" που µπορεί 

µάλιστα και να µετρηθεί µεταξύ των οµάδων. 

  Αν η περιοχή που είναι  προσβάσιµη  σε ένα άτοµο συρρικνωθεί κάτω 

από ένα κρίσιµο επίπεδο, η επιθετικότητα γίνεται πιο έντονη, και η διατάραξη 

των κοινωνικών σχέσεων µέσω της επικάλυψης  προσωπικών αποστάσεων 

επιδεινώνει την παθολογία όλων των µορφών σχέσεων στην οµάδα και 

προκαλεί στα ζώα τις ίδιες ασθένειες που προκαλεί ο συνωστισµός  στον 

άνθρωπο - υψηλή πίεση του αίµατος, ασθένειες του κυκλοφορικού, και 

καρδιακές παθήσεις. Βασισµένος σε ανθρωπολογική έρευνα ο Westin 

αναφέρει τα ακόλουθα σχετικά µε την εµφάνιση της ιδιωτικής ζωής στον χώρο 

των ανθρωπίνων κοινωνιών: « οι σύγχρονοί µας κανόνες της ιδιωτικής ζωής 

αποτελούν καινοτόµες και προωθηµένες αξίες που σε µεγάλο βαθµό είναι 

απούσες από πρωτόγονες κοινωνίες του παρελθόντος και του παρόντος». 

Ο Westin κάνει διάκριση µεταξύ των διαφόρων πτυχών της 

ιδιωτικότητας οι οποίες είναι χαρακτηριστικές σε όλους τους ανθρώπους που 

ζουν σε µια κοινωνία.  Πρόκειται αρχικώς, για νόρµες που αφορούν κυρίως 

την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε ατοµικό επίπεδο, το επίπεδο της 

οικογένειας / των νοικοκυριών και την ευρύτερη κοινότητα.  Σύµφωνα µε τα 

συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε ο Westin κανόνες της ιδιωτικής ζωής είναι 

διαµορφωµένοι σε καθένα από τους τρεις αυτούς τοµείς, αλλά διαφέρουν 

σηµαντικά. Ο Westin θεωρεί ως µια ειδική πτυχή της ιδιωτικότητας «τους 

                                                 
1 Westin, Alan. The Origins of Modern Claims to Privacy, Schoeman, 1984 
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τρόπους µε τους οποίους οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται την κατάστασή τους 

όταν είναι µόνοι». Συχνά, ο φόβος της αποµόνωσης τους κάνει να πιστεύουν 

ότι δεν είναι ποτέ µόνοι, ότι πνεύµατα και υπερφυσικές δυνάµεις είναι µαζί 

τους.  

 Ένα άλλο, καθολικό στοιχείο της ανθρώπινης συµπεριφοράς αφορά 

«την περιέργεια και την διάθεση επιτήρησης», δηλαδή την τάση των ατόµων 

και της κοινωνίας για εισβολή στην ιδιωτική ζωή των άλλων. Το 

κουτσοµπολιό αυτός ο  ιδιαίτερος τρόπος ικανοποίησης της περιέργειας,  

υπάρχει γιατί οι άνθρωποι θέλουν να γνωρίζουν τι κάνουν οι άλλοι, ιδιαίτερα 

οι µεγάλοι και ισχυροί, εν µέρει ως µέσο µέτρησης και αξιολόγησης των 

επιδόσεων και των προσωπικών τους επιθυµιών και εν µέρει ως υποκατάστατο 

εµπειριών [...]. 

Εκτός από την εισβολή στην ιδιωτική ζωή λόγω περιέργειας, κάθε 

κοινωνία χαρακτηρίζεται επίσης από µια καθολική διαδικασία επιτήρησης.  

«Κάθε κοινωνικό σύστηµα που δηµιουργεί κανόνες - όπως όλες οι ανθρώπινες 

κοινωνίες - πρέπει να διαθέτει µηχανισµούς για την επιβολή αυτών των 

κανόνων. Εφόσον αυτοί που παραβιάζουν τις νόρµες και τα ταµπού πρέπει να 

ανιχνεύονται, κάθε κοινωνία διαθέτει µηχανισµούς παρακολούθησης της 

συµπεριφοράς, διερεύνησης των παραβάσεων, και καθορισµού της «ενοχής». 

Σε αυτό το σηµείο αρχίζει µια διαδικασία µετάβασης από τις πρωτόγονες στις 

σύγχρονες κοινωνίες, οι οποίες αυξάνουν τις ευκαιρίες για προστασία της 

ιδιωτικότητας σε ατοµικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. Για τη µετάβαση 

αυτή,  σηµαντικό ρόλο έπαιξαν η ανωνυµία της αστικής ζωής, η κινητικότητα 

στην εργασία και την κατοικία, καθώς και η αποδυνάµωση της θρησκευτικής 

εξουσίας στα άτοµα. Έτσι, η αποξένωση και η έλλειψη σχέσεων, σε 

συνδυασµό µε τη γραφειοκρατία, θα µπορούσε να οδηγήσει σε ολοκληρωτικό 

κρατικό έλεγχο, γεγονός που δικαιολογεί την Οργουελική  αντι-ουτοπία. 

  Όλες οι κοινωνίες διαθέτουν, κατά συνέπεια, κανόνες της ιδιωτικής 

ζωής, είτε αυτοί είναι νοµικής είτε  εξω-νοµικής φύσεως. Μάλιστα, κανόνες 

που διέπουν την απόκρυψη των γυµνού σώµατος καθώς και τον καθορισµό 

των ορίων της οικογένειας -νοικοκυριού ανήκουν εδώ.  Παράλληλα, υπάρχουν 
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µεγαλύτερα  περιθώρια βίωσης της ιδιωτικότητας σε µια οικογένεια πυρηνικής 

µορφής απ’ ότι σε µια εκτεταµένη, ενώ ο σχηµατισµός της πυρηνικής 

οικογένειας αποτελεί µια γέφυρα προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης της 

ιδιωτικής ζωής του ατόµου. Μάλιστα, αρχικά, εγγύηση της ανεξαρτησίας 

αποτέλεσε η  ιδιοκτησία. Ειδικά η προστασία της ιδιωτικότητας µε την έννοια 

της  τιµής και υπόληψης  του ατόµου εµφανίζεται  ήδη στο κλασικό ρωµαϊκό 

δίκαιο, διασχίζει το Μεσαίωνα και εξακολουθεί να αποτελεί εγγύηση για την 

εξασφάλιση του δικαιώµατος του ονόµατος και της προστασίας του 

δικαιώµατος στο πορτρέτο που διατυπώνεται στο ελβετικό δίκαιο, όπως και 

στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε πολλά µέρη του κόσµου. 

  

1.3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

∆ιαπιστώνεται διεθνώς ότι απ’ όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα η 

ιδιωτικότητα είναι αυτό που παρουσιάζει µεγαλύτερες δυσκολίες στο να 

οριστεί. Οι ορισµοί της ποικίλουν ευρέως ανάλογα µε το πλαίσιο και το 

περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται, ενώ επιπλέον  σε πολλές χώρες η έννοια 

της ιδιωτικότητας έχει συγχωνευτεί µε την έννοια της προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων πράγµα που σηµαίνει ότι η ιδιωτικότητα ερµηνεύεται µε βάση τη 

διαχείριση της προσωπικής πληροφορίας και όχι σε όλο της το εύρος. 

 Έξω ωστόσο, απ’ αυτό το στενό πλαίσιο, η προστασία της 

ιδιωτικότητας αντιµετωπίζεται συχνά ως ένα όριο προσδιορισµού του βαθµού 

στον οποίο η κοινωνία µπορεί να εισχωρεί στις προσωπικές υποθέσεις του 

ατόµου. Γενικά πάντως, η έλλειψη ενός και µοναδικού ορισµού δε σηµαίνει ότι 

το ζήτηµα στερείται σηµασίας. Αντιθέτως, όπως παρατήρησε κάποιος 

συγγραφέας «κατά µία έννοια όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα αποτελούν όψεις 

του δικαιώµατος στην ιδιωτικότητα2  

Ορισµένες απόψεις για την ιδιωτικότητα: 

                                                 
2 Volio Fernando, Legal personality, Privacy and the family, στο Henkin (ed), The International Bill of 
Rights, Columbia University Press 1981)  
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Το 1890 ο Louis Brandeis λειτουργός του ανωτάτου δικαστηρίου στις 

Η.Π.Α. διατύπωσε την έννοια της ιδιωτικότητας ως «το δικαίωµα κάποιου να 

µένει µόνος». Ο Brandeis υποστήριξε ότι η ιδιωτικότητα είναι µια από τις πιο 

σπουδαίες ελευθερίες σε µια δηµοκρατία γι’ αυτό και τόνισε ότι θα έπρεπε να 

συµπεριλαµβάνεται στο Σύνταγµα.3 

Ο Robert Ellis Smith, συγγραφέας του περιοδικού Privacy Journal  

ορίζει την ιδιωτικότητα ως «επιθυµία του καθενός από µας για φυσικό, ζωτικό 

χώρο, όπου µπορούµε να αισθανόµαστε απαλλαγµένοι από άκαιρες 

παρενοχλήσεις, παρεισφρήσεις, προσβολές ή ευθύνες και η προσπάθεια να 

ελέγξουµε το χρόνο και τον τρόπο αποκάλυψης προσωπικών µας 

πληροφοριών4.  

Σύµφωνα µε τον Edward Bloustein, η ιδιωτικότητα αποτελεί βασικό 

συµφέρον της ανθρώπινης προσωπικότητας, γιατί προστατεύει το απαραβίαστο 

αυτής, την προσωπική ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του 

ατόµου.5 

Κατά την Ruth Gavison η ιδιωτικότητα αποτελείται από τρία στοιχεία: 

µυστικότητα, ανωνυµία, και αποµόνωση. Πρόκειται για µια κατάσταση η 

οποία µπορεί να ανατραπεί είτε λόγω επιλογής του ίδιου του προσώπου το 

οποίο αφορά, είτε λόγω της δράσης ενός άλλου προσώπου.6 

Στο προοίµιο του Αυστραλιανού χάρτη ιδιωτικότητας ορίζεται ότι: «µια 

ελεύθερη και δηµοκρατική κοινωνία απαιτεί το σεβασµό της αυτονοµίας των 

ατόµων και την οριοθέτηση της εξουσίας τόσο του κράτους όσο και των 

ανεξάρτητων οργανώσεων στην προσπάθειά τους να εισχωρήσουν στην 

προσωπική σφαίρα και αυτονοµία…Η ιδιωτικότητα αποτελεί    αξία-κλειδί που 

ενισχύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και άλλες βασικές αξίες όπως η ελευθερία 

της επικοινωνίας και η ελευθερία λόγου…Αποτελεί βασικό ανθρώπινο 

δικαίωµα και εύλογη προσδοκία κάθε ατόµου.7 

                                                 
3 Samuel Warren and Louis Brandeis, The Right to Privacy, 4 Harvard Law Review 193-220, 1890 
4 Robert Ellis Smith, Ben Franklin’s Web Site 6, Sheridan books 2000 
5 Privacy as an aspect of Human Dignity, 39 New York University Law Review 971, 1964. 
6 Privacy and the Limits of Law, 89 Yale Law Journal 421-428, 1980 
7 «The Australian Privacy Charter» Published by the Australian Privacy Center Group, Law School, 
University of New South Wales, Sydney 1994 
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1.4. ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 
 

Η αναγνώριση της σηµασίας της ιδιωτικότητας έχει βαθιά τις ρίζες της 

στην ιστορία. Στο Κοράνι και στις προφητείες του Μωάµεθ επισηµαίνεται ως 

έννοια, ενώ πολλές αναφορές σ’ αυτή διαπιστώνει κανείς στη Βίβλο8. Οι 

Εβραίοι9 από πολύ παλιά είχαν τονίσει τη σπουδαιότητα του να είναι κανείς 

ελεύθερος από την παρακολούθηση και επόπτευση που του ασκείται από τους 

ανθρώπους του περιβάλλοντός του, αλλά και στην αρχαία Κίνα10 υπήρχαν 

κάποιοι υποτυπώδεις έστω κανόνες προστασίας της ιδιωτικότητας. Στην 

Κλασική αρχαία Ελλάδα ο ιδιωτικός χώρος και η ιδιωτική ζωή του ατόµου 

αντιµετωπίζονταν µε σεβασµό και εφαρµόζονταν και εδώ ορισµένοι 

στοιχειώδεις κανόνες προστασίας τους.  

Η εθιµική προστασία της ιδιωτικής ζωής πήρε νοµικό ένδυµα στις 

δυτικές χώρες εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Στα 1361 οι κανονισµοί της Peace 

Act στην Αγγλία προέβλεπαν τη σύλληψη των ηδονοβλεψιών και των 

ωτακουστών11. Το 1765 ο William Pitt µέλος του αγγλικού κοινοβουλίου 

έγραψε: «Ο φτωχότερος άνθρωπος µέσα στο σπίτι του µπορεί να αµφισβητήσει 

όλες τις δυνάµεις του θρόνου. Μπορεί να είναι ετοιµόρροπο, η οροφή του να 

τρίζει, ο άνεµος να το διαπερνά, οι καταιγίδες να το ρηµάζουν και να το δέρνει 

η βροχή, αλλά ο βασιλιάς της Αγγλίας δεν µπορεί να µπει µέσα σ’ αυτό. Όλες 

οι δυνάµεις του δεν τολµούν να περάσουν το κατώφλι του ρηµαγµένου 

καταφυγίου»12. Πολλές χώρες κατά τους αιώνες που ακολούθησαν µερίµνησαν 

για τη θέσπιση ειδικών νόµων για την προστασία της ιδιωτικότητας. Το 1776 

το σουηδικό κοινοβούλιο έθεσε σε εφαρµογή την Πράξη πρόσβασης στα 

δηµόσια αρχεία, (Access to Public Records Act) που απαιτούσε όλες οι 

πληροφορίες που συνέλεγε και διατηρούσε η κυβέρνηση να χρησιµοποιούνται 

για νόµιµους σκοπούς. Η Γαλλία απαγόρευσε τη δηµοσίευση προσωπικών 

                                                 
8 Richard Hixson, Privacy in a Public Society: Human Rights in Conflict, 1987 
9 Jeffrey Rosen, The Unwanted Gaze, Random House 2000 
10 Jeffrey Rosen, The Unwanted Gaze, Random House 2000 
11 Στο overview of Privacy http/www.privacyinternational.org 
12 ∆ηµόσια οµιλία στη Βουλή των Λόρδων  όπου δήλωνε την αντίθεσή του στη φορολογία προϊόντων 
το 1763. 
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στοιχείων και έθεσε σοβαρές κυρώσεις για πιθανές παραβιάσεις αυτού του 

νόµου το 1858. Αντίστοιχα, ο νορβηγικός ποινικός κώδικας το 1889 εµπόδισε 

τη δηµοσίευση πληροφοριών που σχετίζονται µε «προσωπικά και οικογενειακά 

ζητήµατα». Το 1890 οι αµερικανοί δικηγόροι Samuel Warren και Louis 

Brandeis συνέγραψαν µια µελέτη για το δικαίωµα στην ιδιωτικότητα ορίζοντας 

την ως το δικαίωµα κάποιου να µένει µόνος13.  Αυτή η πλευρά της 

ιδιωτικότητας προοδευτικά υιοθετήθηκε από τις πολιτείες των Η.Π.Α. ως 

µέρος του οµοσπονδιακού νόµου. 

Καίριας σηµασίας ορόσηµο για την προστασία της ιδιωτικότητας στους 

σύγχρονους καιρούς και σε διεθνές επίπεδο αποτέλεσε η Παγκόσµια 

∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Universal Declaration of Human 

Rights) του 1948, η οποία προστατεύει ιδιαίτερα την χωρική και 

επικοινωνιακή ιδιωτικότητα14. Το άρθρο 12 της διακήρυξης δηλώνει:  

Κανείς δεν πρέπει να υποβάλλεται σε αυθαίρετη ανάµειξη στην ιδιωτική 

του ζωή, στις οικογενειακές του υποθέσεις ή στην αλληλογραφία του καθώς 

και σε επιθέσεις στην τιµή και τη φήµη του. Ο καθένας έχει το δικαίωµα να 

ζητά την προστασία του νόµου ενάντια σε τέτοιες παρεµβάσεις ή παρεµβολές. 

Παράλληλα, πολυάριθµες διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

αναγνωρίζουν την ιδιωτικότητα ως δικαίωµα. Το διεθνές Συµβόλαιο για τα 

ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα (International Covenant on Civil and 

Political Rights, ICCPR)15 στο άρθρο 17, Η Σύµβαση των Ην. Εθνών για τους 

αλλοδαπούς εργαζόµενους (United Nations Convention on Migrant Workers) 

στο άρθρο 14, και η Σύµβαση των Ην. Εθνών για τα δικαιώµατα του παιδιού 

(UN Convention on Protection of the Child)16 στο άρθρο 16, υιοθετούν το ίδιο 

πνεύµα.  

Σε τοπικό επίπεδο, πολλές συνθήκες ενισχύουν τη νοµική προστασία 

του συγκεκριµένου δικαιώµατος. Στο άρθρο 8 η ∆ιεθνής Ευρωπαϊκή Σύµβαση 

για την Προστασία των ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών 

                                                 
13 Βλέπε παραπάνω, Warren and Brandeis 
14 Στο http://www.un.org/Overview/rights.html 
15 Στο http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a-ccpr.htm 
16 ∆ιαθέσιµο στο http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm 
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ελευθεριών (European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, ECHR)17 του 1950 δηλώνει: Ο καθένας έχει δικαίωµα 

να γίνεται σεβαστή η ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή, ο χώρος κατοικίας 

και η αλληλογραφία του. Καµιά ανάµειξη δηµόσιας εξουσίας δε θα υπάρξει 

στην άσκηση του δικαιώµατός του, παρά µόνο όταν το προβλέπει ο νόµος και 

είναι απαραίτητο σε µια δηµοκρατική κοινωνία για το συµφέρον της εθνικής 

και δηµόσιας ασφάλειας ή της οικονοµικής ευµάρειας της χώρας, για την 

αποτροπή του εγκλήµατος, την προστασία της υγείας και των ηθών ή την 

προστασία των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των άλλων. Η Σύµβαση 

µάλιστα δηµιούργησε την Ευρωπαϊκή επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 

το Ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωµάτων για την επίβλεψη και 

εφαρµογή των κανονισµών της. 

 

1.5. ΟΨΕΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Η έννοια της ιδιωτικότητας µπορεί να διαιρεθεί στις ακόλουθες 

διακριτές αλλά και στενά αλληλοσυνδεόµενες έννοιες:18  

Πληροφοριακή ιδιωτικότητα (Information privacy)   που περιλαµβάνει την 

εδραίωση κανόνων που καθορίζουν τη συλλογή και διαχείριση προσωπικών 

δεδοµένων, όπως πληροφορίες πιστωτικής αξιοπιστίας, αρχεία ιατρικού 

χαρακτήρα, εκπαιδευτικά αρχεία ή πληροφορίες για λόγους κρατικής 

ασφάλειας. 

Ιδιωτικότητα της φυσικής-βιολογικής υπόστασης (Bodily privacy) που 

αφορά την προστασία της σωµατικής υπόστασης του ατόµου ενάντια σε 

διαδικασίες που την υποσκάπτουν, όπως τα γενετικά τεστ, η σωµατική έρευνα, 

ο έλεγχος χρήσης ναρκωτικών. 

Ιδιωτικότητα των επικοινωνιών (Privacy of communications) που καλύπτει 

την ασφάλεια και εµπιστευτικότητα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, των 

τηλεφωνηµάτων, των e-mail και άλλων µορφών επικοινωνίας. 

                                                 
17 ∆ιαθέσιµο στο http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm 
18  Overview of Privacy, http//www.privacyinternational.org 
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Χωρική ιδιωτικότητα (Territorial privacy)  που αφορά την τοποθέτηση 

ορίων όσον αφορά την εισχώρηση στο οικιακό ή σε άλλα περιβάλλοντα όπως 

του εργασιακού και του δηµόσιου χώρου. Περιλαµβάνει έρευνες, 

παρακολούθηση µέσω κλειστών κυκλωµάτων, βιντεοσκόπηση και ελέγχους 

ταυτότητας.  

 

1.6. ΕΙ∆ΙΚΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Η περίοδος πριν την εκδήλωση σοβαρού νοµοθετικού και όχι µόνο 

ενδιαφέροντος για την  προστασία δεδοµένων ήταν αυτή που δεν είχε ακόµα 

χαρακτηριστεί από τη µαζική χρήση ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων για την 

αποθήκευση και επεξεργασία δεδοµένων.  Η πιθανότητα να δηµιουργήσει 

κάποιος διασυνδέσεις  µεταξύ αρχείων προσωπικών δεδοµένων, να 

επεξεργαστεί τα δεδοµένα αυτά και να δηµιουργήσει ένα προφίλ 

προσωπικότητας που θα µπορούσε να εκθέτει ένα άτοµο, θεωρούνταν 

αµελητέα, διότι δραστηριότητες όπως αυτές θα απαιτούσαν τεράστιες 

επενδύσεις.  Ωστόσο, ο φόβος για την πλήρη εξαφάνιση της ιδιωτικής ζωής 

ήταν εκεί, παρόµοιος µε το φόβο  που αντικατοπτρίζεται στο µυθιστόρηµα του 

George Orwell µε τίτλο 1984.  

Σύµφωνα µε τον αρχιδικαστή Louis Brandeis, «αδιόρατα, ύπουλα και 

πιο φιλόδοξα µέσα εισβολής στην ιδιωτική ζωή βρίσκονται πλέον στη διάθεσή 

της κυβέρνησης. Ανακαλύψεις και  εφευρέσεις της έδωσαν τη δυνατότητα, 

ώστε  µε πολύ πιο αποτελεσµατικό τρόπο από το να τεντώνεται  κανείς πίσω 

από κιγκλιδώµατα, να επιτυγχάνει την αποκάλυψη στο δικαστήριο όσων 

ψιθυρίζονται σε ιδιωτικά γραφεία». Περισσότερα από 30 χρόνια, πριν από 

1928, οπότε και διατυπώθηκε η συγκεκριµένη άποψη, στο άρθρο που 

συντάχθηκε από κοινού µε τον Warren και το οποίο ήδη αναφέραµε 

παραπάνω19, ο Brandeis είχε εκφράσει τη γνώµη του για τους κινδύνους που 

συνδέονται µε τις νέες τεχνολογίες.  Αλλά µέχρι τη δεκαετία του 1960, η 

                                                 
19 Samuel Warren and Louis Brandeis, The Right to Privacy, 4 Harvard Law Review 193-220, 1890 
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επιτήρηση ασκούνταν µε χαµηλής τεχνολογίας µέσα και ήταν εξαιρετικά 

δαπανηρή, δεδοµένου ότι περιελάµβανε την παρακολούθηση υπόπτων κατά τη 

µετακίνησή τους από τόπο σε τόπο για την οποία θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν ακόµη και  έξι άτοµα σε οµάδες των δύο, απασχολούµενες 

για τρεις οκτάωρες βάρδιες.  Όλο το σταχυολογούµενο  υλικό έπρεπε να 

δακτυλογραφηθεί και να αρχειοθετηθεί µε ελάχιστες δυνατότητες για γρήγορη 

αντιπαραβολή των στοιχείων. Ακόµη και η ηλεκτρονική επιτήρηση ήταν 

κυρίως εντάσεως εργασίας.   

Η αστυνοµία της Ανατολικής Γερµανίας, για παράδειγµα, απασχολούσε 

500.000 µυστικούς πληροφοριοδότες, 10.000 από τους οποίους 

χρησιµοποιούνταν απλώς και µόνο για να παρακολουθούν και να µεταγράφουν 

τηλεφωνήµατα των πολιτών20. Η επεξεργασία δεδοµένων δεν ήταν αυτόµατη, 

και η ευρείας  κλίµακας, ανεξέλεγκτη επιτήρηση ήταν υπερβολικά δαπανηρή, 

πράγµα που έθετε ένα φυσικό εµπόδιο στην παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. 

Αυτά τα φυσικά εµπόδια εξαφανίστηκαν σταδιακά κατά τα µέσα της 

δεκαετίας του 1960, λόγω της  εξάπλωσης της ηλεκτρονικής επεξεργασίας 

δεδοµένων21. Το ενδιαφέρον λοιπόν για την προστασία της ιδιωτικότητας 

άρχισε να αυξάνεται τις δεκαετίες του ’60 και ’70 καθώς η δυνατότητα 

επιτήρησης του κοινού µέσω της χρήσης πανίσχυρων πληροφοριακών 

συστηµάτων άρχισε να εγείρει απαιτήσεις για ειδικούς κανόνες που να 

καθορίζουν τον τρόπο και τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των 

προσωπικών πληροφοριών.  

Η γένεση της σύγχρονης νοµοθεσίας σ’ αυτό το πεδίο µπορεί να 

εντοπιστεί στον πρώτο νόµο προστασίας των προσωπικών δεδοµένων 

παγκοσµίως, που τέθηκε σε εφαρµογή στο κρατίδιο της Έσσης στη Γερµανία 

το 1970. Τον ακολούθησαν οι αντίστοιχοι νόµοι στη Σουηδία (1973), στις 

Η.Π.Α. (1974), στη Γερµανία (1977) και στη Γαλλία (1978). Οι νόµοι αυτοί 

οδήγησαν στην εξέλιξη δύο άλλων βασικότατων νοµοθετικών εργαλείων. 

                                                 
20 Τα στοιχεία αναφέρονται στη µυστική υπηρεσία της πρώην Ανατολικής Γερµανίας STASI 
21 Συστήµατα παρακολούθησης όπως το Echelon και άλλα αντίστοιχα αποδεικνύουν περίτρανα πόσο 
ωχριά η τεχνολογία παρακολούθησης εκείνης της εποχής σε σχέση µε τα τεχνολογικά εργαλεία-
θαύµατα της εποχής µας.  
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Πρόκειται για τη Σύµβαση για την προστασία των ατόµων σε σχέση µε την 

αυτόµατη επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων22 του Συµβουλίου της 

Ευρώπης το 1981, και για τις οδηγίες που αφορούν την Προστασία της 

Ιδιωτικότητας και την διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδοµένων23 που 

εκδόθηκαν από τον Οργανισµό οικονοµικής ανάπτυξης και συνεργασίας 

(OECD), το 1981 επίσης.  

Πρόκειται για δύο κείµενα που θέτουν ειδικούς κανόνες χειρισµού των 

ηλεκτρονικών δεδοµένων σε κάθε βήµα της επεξεργασίας τους ξεχωριστά είτε 

πρόκειται για τη συλλογή, είτε για την αποθήκευση, είτε για τη διοχέτευσή 

τους. Οι συγκεκριµένες συµφωνίες έχουν ασκήσει βαθιά επιρροή στην 

ενεργοποίηση νόµων παγκοσµίως. Σχεδόν 30 χώρες έχουν υπογράψει τη 

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης και πολλές άλλες το προγραµµατίζουν 

σύντοµα, ενώ οι οδηγίες του OECD έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως σε εθνικές 

νοµοθεσίες, ακόµη και από χώρες που δεν ανήκουν στον οργανισµό. 

 

1.7. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Όταν συζητάµε για την ιστορία κανόνων προστασίας των προσωπικών 

δεδοµένων και κυρίως των ευρωπαϊκών, σε διαχρονική διάσταση,  πολλοί 

µελετητές κάνουν διάκριση µεταξύ γενεών των κανόνων αυτών. Ορισµένοι  

διακρίνουν τρεις γενιές κανόνων προστασίας, ενώ κάποιοι περιγράφουν 

τέσσερις. Οι κανόνες πρώτης γενιάς που εµφανίστηκαν στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970, χαρακτηρίζονται από µια ορισµένη τεχνολογική 

αντίληψη24. Οι ρυθµίσεις δεύτερης γενιάς  εξαρτώνται λιγότερο από την 

τεχνολογία, καθώς σ’ αυτή την γενιά (το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1970) 

                                                 
22 Convention for the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing of Personal 
Data, διαθέσιµο στο http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm 
23 Guidelines Governing the protection of Privacy and Transborder Data Flow of Personal Data, 
διαθέσιµο στο, http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html 
24 Mayer-Schönberger, Viktor, Generational Development of Data Protecton in Europe 1997 στο Agre, 
Philip E. – Rotenberg, Marc (eds.) Technology and Privacy: The New Landscape. Cambridge, 
Massachusetts, The MIT Press 1997 
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οι κανονισµοί δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στα δικαιώµατα του ατόµου.  

Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη ταξινόµηση  κανόνες τρίτης γενιάς για την 

προστασία των δεδοµένων  θεωρούνται εκείνοι που έχουν προκύψει µετά την 

απόφαση του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Γερµανίας σχετικά µε την 

απογραφή του 1983, η οποία αντανακλά την έννοια της πληροφοριακής 

αυτοδιάθεσης.  Η τέταρτη γενιά κανόνων –οι οποίοι περιγράφονται µε όρους, 

όπως «ολιστικοί» και «τοµεακοί»- διορθώνουν  τις ατέλειες των κανόνων  

τρίτης γενιάς. Μια νέα εξέλιξη της περιόδου αυτής είναι ότι νόµοι ευρείας 

εφαρµογής συµπληρώνονται µε ειδικότερες τοµεακές ρυθµίσεις. 

Γενικά πάντως, σε επίπεδο συγχρονίας,  υπάρχουν τέσσερα βασικά 

µοντέλα για την προστασία της ιδιωτικότητας. Ανάλογα µε τον τρόπο 

εφαρµογής τους τα µοντέλα αυτά µπορεί να είναι συµπληρωµατικά ή  

αλληλοσυγκρουόµενα ενώ στις περισσότερες χώρες κάποια απ’ αυτά 

εφαρµόζονται παράλληλα. Ωστόσο, στις χώρες που η προστασία της 

ιδιωτικότητας γίνεται µε όλο και πιο αποτελεσµατικό τρόπο, χρησιµοποιούνται 

ταυτόχρονα όλα τα µοντέλα που περιγράφουµε στη συνέχεια: 

1.7.1. Νόµοι ευρείας εφαρµογής (Comprehensive Laws) 
 

Σε πολλές χώρες  παγκοσµίως υπάρχει κάποιος γενικής εφαρµογής 

νόµος ο οποίος προσδιορίζει τον τρόπο συλλογής, χρήσης και διασποράς 

προσωπικών πληροφοριών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα. 

Παράλληλα δηµιουργείται και µια αρχή που αναλαµβάνει το ρόλο της 

επιτήρησης ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τους κανονισµούς και 

τις προβλέψεις του νόµου. Πρόκειται για ένα µοντέλο που προτιµούν οι 

περισσότερες χώρες που έχουν υιοθετήσει νόµους προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων και που έχει υιοθετηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να 

διασφαλιστεί από όλες τις χώρες µέλη η συµµόρφωση µε την κεντρική 

πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Μια παραλλαγή αυτής της 

προσέγγισης που περιγράφεται ως συνρυθµιστικό µοντέλο «co-regulatory 

model» εφαρµόστηκε κυρίως από τον Καναδά και την Αυστραλία. Σύµφωνα µ’ 



 25 

αυτή η βιοµηχανία (industry) και όχι το κράτος αναπτύσσει κανόνες για την 

προστασία της ιδιωτικότητας και τους επιβάλλει, ενώ και εκεί η Αρχή ασκεί 

τον εποπτικό ρόλο. 

1.7.2. Νοµοθετήµατα τοµεακού χαρακτήρα (Sectoral Laws) 
 

Μερικές χώρες όπως οι Η.Π.Α. έχουν αποφύγει να ενεργοποιήσουν 

γενικούς κανονισµούς για την προστασία προσωπικών δεδοµένων. Αντιθέτως 

θεσπίζουν ειδικούς κανόνες που αφορούν συγκεκριµένους φορείς όπως για 

παράδειγµα τα αρχεία ενοικίασης βιντεοταινιών, αρχεία που τηρούνται από 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, χρηµατοπιστωτικά αρχεία κοκ. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

η προστασία των προσωπικών δεδοµένων επιτυγχάνεται µέσω ενός φάσµατος 

µηχανισµών. Ωστόσο ένα βασικό µειονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι 

απαιτεί συνεχή ανανέωση της νοµοθεσίας ανάλογα µε τις τεχνολογικές 

εξελίξεις που εισάγονται στον κάθε συγκεκριµένο τοµέα, οπότε επειδή συχνά ο 

νόµος δε διαθέτει την αντίστοιχη απαιτούµενη ευελιξία, η προστασία της 

ιδιωτικότητας πολλές φορές δεν εξασφαλίζεται ικανοποιητικά.  

Η έλλειψη νοµικής προστασίας της ιδιωτικότητας του ατόµου στο 

Internet στις Η.Π.Α. αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού του 

περιορισµού. Πρόβληµα στην ίδια χώρα αποτελεί επίσης η έλλειψη ενός 

εποπτικού οργάνου. Πάντως σε πάρα πολλές χώρες οι ειδικοί νόµοι κατά 

τοµείς δραστηριότητας χρησιµοποιούνται για να συµπληρώσουν τη γενικότερη 

νοµοθεσία προσφέροντας πιο λεπτοµερή προστασία για συγκεκριµένες 

κατηγορίες πληροφοριών, όπως αυτές που σχετίζονται µε τις τηλεπικοινωνίες, 

µε τα αρχεία των υπηρεσιών ασφαλείας ή µε τα αρχεία πιστωτικών καρτών. 

1.7.3. Αυτορρύθµιση ( Self-Regulation) 
 

Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων µπορεί να επιτευχθεί, 

τουλάχιστον θεωρητικά, µέσω ποικίλων µορφών αυτορρύθµισης. Αυτό 

σηµαίνει ότι επιχειρήσεις και οργανισµοί είναι σε θέση να διαµορφώνουν 
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κώδικες πρακτικής και να δεσµεύονται στην τήρηση και την εποπτεία 

εφαρµογής των συγκεκριµένων κανονισµών.  

Ωστόσο σε πάρα πολλές χώρες και κυρίως στις Η.Π.Α. αυτές οι 

προσπάθειες έχουν αποδειχθεί απογοητευτικές, µε ελάχιστες αποδείξεις ότι 

πράγµατι εφαρµόζονται οι κώδικες πρακτικής ή ότι είναι αποτελεσµατικοί. 

Παρουσιάζουν, αντίθετα πλήθος προβληµάτων επάρκειας, και συνήθως δεν 

υποστηρίζονται από την κεντρική διοίκηση, ούτε και εφαρµόζονται µε 

συνέπεια. 

1.7.4. Τεχνολογίες υποστήριξης της ιδιωτικότητας 
 

Η πρόσφατη ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστηµάτων που είναι βασισµένα 

σε επιτεύγµατα της σύγχρονης τεχνολογίας και που είναι εµπορικά διαθέσιµα 

στο κοινό, έχει µεταθέσει ένα µεγάλο µέρος του βάρους για την προστασία της 

ιδιωτικότητας στα χέρια των µεµονωµένων χρηστών. Οι χρήστες του Internet 

και κάποιων σηµαντικών εφαρµογών του µπορούν να χρησιµοποιήσουν ένα 

ευρύ φάσµα προγραµµάτων και συστηµάτων που παρέχουν προστασία της 

ιδιωτικότητας και της ασφάλειας της επικοινωνίας.  

Πρόκειται για συστήµατα εγκρυπτικής (encryption), anonymous 

remailers, proxy servers και ψηφιακού ρευστού (digital cash). Βέβαια τα 

εργαλεία αυτά δεν εγγυώνται την απόλυτη προστασία του χρήστη καθώς 

κάποια παρουσιάζουν προβλήµατα στο σχεδιασµό τους ενώ άλλα είναι 

φτιαγµένα για να διευκολύνουν την πρόσβαση των αρχών ασφαλείας στα 

στοιχεία που θεωρητικά προστατεύουν.25 

                                                 
25 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά δες και Privacy Enhancing Technologies, 
http/www.epic.org/privacy/tools.html 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 

2.1. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ  ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟΣΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
 

Τα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα διαθέτουν σύνολα 

προσωπικών πληροφοριών εξαιρετικού όγκου και ποικιλίας. Βάσει αυτού του 

δεδοµένου – σε συνδυασµό µε το ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων τους, τη συχνά 

αποκεντρωµένη µορφή των λειτουργιών τους  και την αυξανόµενη στήριξή 

τους σε τεχνολογίες που συγκεντρώνουν και αποθηκεύουν δεδοµένα – τα 

ιδρύµατα αυτά αντιµετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις για την ιδιωτικότητα και 

την ασφάλεια.  

Κολέγια και πανεπιστήµια στον Καναδά, στην Ευρωπαϊκή ένωση και 

αλλού,  ασχολούνται µε την προστασία δεδοµένων υπό την καθοδήγηση 

εθνικών νόµων. Ωστόσο, στις Η.Π.Α. όπου βρίσκονται µερικά από τα 

καλύτερα πανεπιστήµια του κόσµου και συγκεντρώνονται πλήθος σπουδαστών 

και φοιτητών από κάθε άκρη της γης, η πρόκληση προστασίας της 

ιδιωτικότητας δεν έχει αντιµετωπιστεί µε επιτυχία26. Ο τρόπος διαχείρισης 

προσωπικών ακόµα και ευαίσθητων δεδοµένων  συχνά κατευθύνεται από 

ασυνεπείς και ανεπαρκείς πολιτικές. Τα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

συχνά εφαρµόζουν νέες τεχνολογίες και συστήµατα δίνοντας πολύ λίγη 

προσοχή στην ιδιωτικότητα και  στα ζητήµατα ασφάλειας, ενώ υπολείπονται 

κατά πολύ της βιοµηχανίας στην ανάθεση αυτών των σοβαρών θεµάτων σε 

ειδικούς. Μολονότι υπολογίζεται ότι τα κολέγια και τα πανεπιστήµια   είναι οι 

χώροι όπου έχει συµβεί περισσότερο από το ένα τρίτο των παραβιάσεων 

πληροφοριακής ασφάλειας το 2005 και το πρώτο µισό του 2006, παρέχουν 

                                                 
26 Fred H. Cate, September / October 2006, The Privacy and Security Vacuum in higher Education, 
EDUCAUSE review,  
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ισχνή  εκπαίδευση σε θέµατα ιδιωτικότητας και ασφάλειας κυρίως εκτός της 

τεχνολογικής αρένας και σπάνια προβαίνουν σε έλεγχο συµµόρφωσης. Ίσως το 

πιο σηµαντικό, τα πανεπιστήµια έχουν αποτύχει να ηγηθούν στην Αµερική  

του εθνικού διαλόγου για την κατάλληλη προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων και τα όρια πρόσβασης των κυβερνήσεων σ’ αυτά. Η  

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση λοιπόν οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της 

δεδοµένης της προοδευτικά αυξανόµενης ζήτησης για προσωπικά δεδοµένα, 

της ιδιαίτερης φύσης της αποστολής της και των σχέσεων µε τους φοιτητές και 

όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 

 

2.2. Ο ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ 
 

Τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα διαθέτουν τεράστιους σε εύρος και 

ποικιλία όγκους πληροφοριών που αφορούν: 

• ∆ιοικητικό προσωπικό 

• Φοιτητές 

• ∆ωρητές 

• Γονείς 

• ∆ιδακτικό προσωπικό 

• Αποφοίτους 

• Θέµατα εργασιών 

 

Παράλληλα προσφέρουν ποικίλες και σύνθετες υπηρεσίες που 

σχετίζονται µε: 

• Ακαδηµαϊκά προγράµµατα 

• Έρευνα 

• Νοµικές υπηρεσίες 

• Υπηρεσίες βιβλιοθήκης 

• Στέγαση φοιτητών 
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• Υπηρεσίες πάρκινγκ 

• Ιατρική φροντίδα  

• Οικονοµική βοήθεια  

• Ελέγχους οικονοµικών θεµάτων 

• ∆ιαχείριση δικτύων πληροφορικής 

• Εστίαση φοιτητών  

• ∆ιαχείριση των εγκαταστάσεων 

 

Ειδικότερα, µπορεί κανείς να αναφέρει  µόνο ενδεικτικά κάποιες από τις 

πληροφορίες που τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα συλλέγουν και διατηρούν στα 

πλαίσια των προσφερόµενων υπηρεσιών που αναφέραµε, όπως: 

• Κάθε τι που σχετίζεται µε την ακαδηµαϊκή ζωή του φοιτητή όπως 

αιτήσεις, συστατικές επιστολές, βαθµολογίες, αρχεία πειθαρχικών 

παραπτωµάτων. 

• Αναλυτικές πληροφορίες οικονοµικού περιεχοµένου τόσο για τους 

φοιτητές όσο και για τους γονείς τους, που συµπεριλαµβάνουν αιτήσεις 

οικονοµικής χρηµατοδότησης επιστροφές φορολογίας εισοδήµατος, 

ιστορικό απασχόλησης, µισθοδοσίες, δάνεια, ωράρια εργασίας, 

υποτροφίες, ασφαλιστικές απαιτήσεις. 

• Πληροφορίες υγείας που συγκεντρώνουν τα κέντρα υγείας του 

πανεπιστηµίου, οι πανεπιστηµιακές κλινικές, τα πανεπιστηµιακά 

αθλητικά προγράµµατα σχετικά µε τους φοιτητές, τους διδάσκοντες, το 

υπόλοιπο προσωπικό και τις οικογένειές τους. 

• Οικονοµικές και άλλες προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τη 

µισθοδοσία εργαζοµένων, την ασφαλιστική κάλυψη, τα επιδόµατα, τη 

συνταξιοδότηση, ταξιδιωτικές αποζηµιώσεις, χρήση οχηµάτων. 

• e-mail (απεσταλµένα και εισερχόµενα) των φοιτητών, των τοµέων 

ειδικότητας, των διδασκόντων και του υπολοίπου προσωπικού που 

αποθηκεύονται κεντρικά, αρχεία backup, αρχεία φυλλοµέτρησης του 

διαδικτύου. 
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•  Πληροφορίες χωροθέτησης για φοιτητές, διδάσκοντες και λοιπό 

προσωπικό καθώς αυτοί χρησιµοποιούν passwords και συσκευές 

βιοµετρικής ταυτοποίησης,  µηχανήµατα σάρωσης σε εισόδους parking 

ή µεταχειρίζονται µαγνητικές κάρτες σε προσωπικά δωµάτια 

φοιτητικών εστιών, τραπεζαριών ή γραφείων αλλά και όταν συνδέονται 

µε κόµβους ασύρµατου Internet. 

• Βιντεοσκόπηση και αρχειοθέτηση των πληροφοριών από τις πανταχού 

παρούσες κάµερες που είναι εγκατεστηµένες σε βιβλιοθήκες, χώρους 

στάθµευσης αυτοκινήτων, κτίρια διοίκησης, πανεπιστηµιακά 

καταστήµατα, οικονοµικές υπηρεσίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, και 

εκατοντάδες άλλες τοποθεσίες στον χώρο του πανεπιστηµίου. 

• Οι τίτλοι όλων των βιβλίων και των άρθρων που τυγχάνουν δανεισµού, 

και που αποκτάται πρόσβαση σ’αυτά συχνά µε ηλεκτρονικές κρατήσεις, 

που αγοράζονται από τα πανεπιστηµιακά βιβλιοπωλεία, ή πληρώνονται 

µε πιστωτικές κάρτες. 

• Αναλυτικά οικονοµικά  και άλλα δεδοµένα σχετικά µε τους αποφοίτους, 

και την πιθανότητα δωρεών προς το πανεπιστήµιο από µέρους τους που 

περιλαµβάνουν περιουσιακά στοιχεία, µισθούς περασµένες δωρεές, 

επιτεύγµατα, διαθήκες, κληροδοτήµατα. 

• ∆εδοµένα υγείας οικονοµικά αλλά και συµπεριφοράς σχετικά µε τους 

ασθενείς που νοσηλεύονται στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, τα 

υποκείµενα που έχουν επιλεγεί για επιστηµονική έρευνα, και τα παιδιά 

που δέχονται φροντίδα στους παιδικούς σταθµούς του πανεπιστηµίου.  

• ∆εδοµένα για οχήµατα που έχουν πρόσβαση και παρκάρουν στο χώρο 

του πανεπιστηµίου έστω και προσωρινά. 

• ∆εδοµένα στα οποία υπάρχει πρόσβαση από εξωτερικές πηγές, για 

παρασκηνιακούς ελέγχους, αναφορές, συλλογή χρεών άσκηση 

δικαστικών αγωγών και άλλες χρήσεις (π.χ. εκπαιδευτικοί  οργανισµοί 

ολοένα και περισσότερο χρησιµοποιούν πηγές όπως το facebook.com 

για να ελέγξουν τη δραστηριότητα των φοιτητών τους online). 
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Αυτές οι πληροφορίες αφορούν όπως προαναφέραµε, όχι µόνο τους 

φοιτητές τους αποφοίτους και τους εργαζοµένους στην εκπαίδευση αλλά και 

άλλα άτοµα που συνδέονται λιγότερο άµεσα µ’ αυτά τα ιδρύµατα, όπως µέλη 

οικογενειών, δωρητές, και άλλους οι οποίοι επωφελούνται από τις υπηρεσίες 

του πανεπιστηµίου περιλαµβανοµένων νοσοκοµείων, αθλητικών 

διοργανώσεων και ιστοσελίδων. Εξίσου σηµαντικό µε τον όγκο, την ποικιλία  

και την ευαισθησία των πληροφοριών είναι και το γεγονός ότι πολλά 

συστήµατα δεδοµένων επικαλύπτονται µεταξύ τους οπότε τα δεδοµένα 

αλληλοσυνδέονται.  

Για παράδειγµα, οι ίδιες κάρτες σάρωσης  χρησιµοποιούνται για το 

δανεισµό βιβλίων από τη βιβλιοθήκη, για την είσοδο σε δωµάτια και γραφεία 

και για αγορά εµπορευµάτων µε πίστωση. Τέτοιος συγκεντρωτισµός χωρίς 

διακρίσεις  όπως και το γεγονός ότι τα δεδοµένα συχνά υπόκεινται σε 

ασυνεπείς τακτικές προστασίας (π.χ. ανάρτηση καταστάσεων αποτελεσµάτων 

εξετάσεων όπου µαζί µε τον κωδικό αναγνώρισης του φοιτητή αναφέρεται και 

το όνοµά του), ή υποβάλλονται  σε διαχείριση από πεπαλαιωµένα συστήµατα 

αυξάνει την πιθανότητα πληγµάτων στην ασφάλεια των δεδοµένων27. 

 

2.3. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Το ενδιαφέρον για τη συγκέντρωση προσωπικών δεδοµένων των 

ατόµων είναι αναµφισβήτητο από την πλευρά πλείστων ιδιωτικών και 

δηµοσίων φορέων, στις µέρες µας όµως η ανάπτυξη της πληροφορικής και του 

διαδικτύου καθιστά την ικανοποίηση του ενδιαφέροντος αυτού ολοένα και πιο 

απλή, γεγονός που συνεπάγεται τη γένεση σηµαντικότατων κινδύνων κατά των 

θεµελιωδών ελευθεριών και της ιδιωτικής ζωής.  

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης η ίδια η φύση της οργάνωσης του θεσµού 

αυξάνει τον προβληµατισµό, καθώς σε σχολικά αρχεία καταγράφεται το 
                                                 
27 Millar Dave, Steinfeld Lauren, (2005),Data Protection in Higher Education: Recent Experiences in 
Privacy and Security, Institute for Computer Law and Policy, Cornell University, διαθέσιµο στο 
http://net.educause.edu/ir/library/powerpoint/CSD4106.pps#11  
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σύνολο σχεδόν του πληθυσµού και µάλιστα στη διαχρονική του πορεία από τα 

πρώτα παιδικά χρόνια και συχνά µέχρι το τέλος της ζωής, εφόσον µιλούµε για 

δια βίου εκπαίδευση. Από τη στιγµή µάλιστα που τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

είναι δυνατό να συµµετέχουν σε οποιοδήποτε είδος διασύνδεσης και 

κοινοποίησης  δεδοµένων, µε την κατάλληλη επεξεργασία αυτών, µπορεί να 

προκύψει µια «διαφανής» εικόνα των εκπαιδευοµένων, ένα πραγµατικό 

«βιοπορτρέτο» που συνεπάγεται πολλούς κινδύνους για την προσωπική 

ελευθερία του ατόµου. Σε µια προσπάθεια να κατηγοριοποιήσουµε αυτούς 

τους κινδύνους θα µπορούσαµε να πούµε πως πρόκειται για: 

• Τον κίνδυνο της υπέρµετρης πληροφοριακής εξουσίας από την πλευρά 

αυτών που ελέγχουν τα δεδοµένα. 

• Τον κίνδυνο κατηγοριοποίησης του ατόµου από τη σχηµατική 

ταξινόµηση και κατάταξη των δεδοµένων του (ιδιαίτερα όταν η 

επεξεργασία αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα) µε συνέπεια τον 

ευκολότερο έλεγχό του, τις διακρίσεις σε βάρος  του και τελικά τη 

χειραγώγησή του. 

• Τον κίνδυνο δηµιουργίας «βιοπορτραίτου» των πολιτών µέσω της 

διασύνδεσης πληροφοριών που καθιστά την προσωπικότητα διαφανή 

και ως εκ τούτου ποδηγετούµενη28. 

• Τον κίνδυνο διαστρέβλωσης της εικόνας του ατόµου και εκµετάλλευσής 

του από τυχόν αρνητικά δεδοµένα του, τα οποία µπορούν να 

διαιωνίζονται και µάλιστα να αξιοποιούνται ηλεκτρονικά στο 

διηνεκές29. 

• Τον κίνδυνο εµπορευµατοποίησης των προσωπικών δεδοµένων30, 

εξουδετέρωσης της ιδιωτικότητας, και της µετατροπής της ιδιωτικής 

ζωής σε αντικείµενο οικονοµικών συναλλαγών31. 

                                                 
28 Iγγλεζάκης, Ι.,,(2004) Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, Αθήνα Εκδόσεις Σάκκουλα 
29 Σταθόπουλος, Μ., (2000) “Η χρήση προσωπικών δεδοµένων και η διαπάλη µεταξύ των κατόχων 
τους και ελευθεριών των υποκειµένων τους”, Νοµικό Βήµα (NoB) , 48(1) σσ. 1 – 19 
30 Το εµπόριο προσωπικών δεδοµένων ανθεί διεθνώς και µάλιστα έχει προσλάβει µεγάλη έκταση και 
στη χώρα µας όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη παράνοµων κυκλωµάτων διακίνησης προσωπικών 
πληροφοριών (off-line). Ειδικότερα, σύµφωνα µε µια δηµοσιογραφική έρευνα, στην πρώτη 
προτεραιότητα των «εµπόρων προσωπικών δεδοµένων» είναι οι λίστες µε οικογένειες που τα παιδιά 
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• Τον κίνδυνο περιορισµού και απώλειας ελέγχου από την πλευρά του  

ατόµου όσον αφορά τη χρήση των πληροφοριών που το αφορούν, αφού 

λόγω της τεχνολογίας, ο έλεγχος της επεξεργασίας των καταχωρηµένων 

πληροφοριών είναι εξαιρετικά δυσχερής έως αδύνατος32. 

• Τον κίνδυνο περιορισµού της προσωπικής ελευθερίας λόγω της αποχής 

του ατόµου από δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται δυνάµει την 

έκθεση προσωπικών δεδοµένων και την προσβολή της ιδιωτικότητας. 

 

Είναι φανερό λοιπόν ότι η προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

αποτελεί ένα ζήτηµα που εκφεύγει κατά πολύ από την ατοµική σφαίρα 

ενδιαφέροντος συµπεριλαµβάνοντας στις προεκτάσεις του το σύνολο της 

οργανωµένης κοινωνίας η οποία µε τους θεσµούς της οφείλει να προστατεύει 

την ιδιωτικότητα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την εύρυθµη λειτουργία όλου 

του δηµοκρατικού συστήµατος και την ακώλυτη άσκηση πλείστων άλλων 

δικαιωµάτων. 

                                                                                                                                            
τους είναι µαθητές της Β’ Λυκείου, ακολουθούν αυτές µε νεογέννητα παιδιά καθώς και οι διαχειριστές 
πολυκατοικιών. 
31 Ανθίµου Κ. (2000) “Προστασία προσωπικών δεδοµένων και ΜΜΕ”, Κριτική Επιθεώρηση (ΚριτΕ) 1, 
σ. 271-318 
32 Iγγλεζάκης, Ι.,,(2004) Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, Αθήνα Εκδόσεις Σάκκουλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η πολιτεία θεωρώντας αναγκαία την ρυθµιστική παρέµβαση για ένα 

τόσο σοβαρό όσο το εν λόγω ζήτηµα, έχει προχωρήσει στην θεσµοθέτηση 

κατάλληλων µηχανισµών προστασίας. Σ’ αυτούς τους µηχανισµούς θα 

αναφερθούµε στη συνέχεια εκκινώντας από διεθνείς νοµοθετικές προσπάθειες 

και περνώντας στη συνέχεια στην τακτική που ακολουθείται στις Η.Π.Α. όσον 

αφορά την προστασία των προσωπικών δεδοµένων στο χώρο της εκπαίδευσης, 

αλλά και στον τρόπο που η ευρωπαϊκή Οδηγία και η ελληνική έννοµη τάξη 

αντιµετωπίζουν το θέµα. 

 

3.1. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΣ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 
 

Τα πρώτα ίχνη της ανάγκης προστασίας των προσωπικών δεδοµένων 

εντοπίζονται στη Σύµβαση της Ρώµης (1950) για την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. Ειδικότερα στο 

άρθρο 8 της Σύµβασης ορίζεται ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να γίνεται 

σεβαστή η ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή, η κατοικία και η αλληλογραφία 

του.33 

Στα πρώτα σχετικά κείµενα κατατάσσεται και η απόφαση 2450/1968 

της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων εθνών, η οποία ασχολείται µε τα 

προβλήµατα που ανακύπτουν για τα ανθρώπινα δικαιώµατα από την ανάπτυξη 

της τεχνολογίας και ειδικότερα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.34,35 

                                                 
33 Γέροντας, Α., (2002) Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών 
δεδοµένων : µια συµβολή στην ερµηνεία του ν. 2472/1997 «προστασία του ατόµου από την επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. Σελ.102 
34 Iγγλεζάκης, Ι.,,(2004) Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, Αθήνα Εκδόσεις Σάκκουλα 
35 Στη Γαλλία υπήρξε έντονη αντίδραση κατά της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης προσώπων µε αφορµή 
τα προγράµµατα Gamin και Haby.Το πρώτο αφορούσε ένα σύστηµα αρχειοθέτησης µε σκοπό την 
παρακολούθηση των καθυστερηµένων παιδιών, ενώ το δεύτερο επέτρεπε την παρακολούθηση των 
µαθητών κατά τη διάρκεια της µαθητικής τους ζωής (σχολικό φακέλωµα). Η αντίδραση των πολιτών 
υπήρξε τόσο έντονη, ώστε ο νοµοθέτης αναγκάστηκε το 1978 να θέσει σε ισχύ το νόµο για την 
προστασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα από την αθέµιτη επεξεργασία τους µε 
υπολογιστή.(Γέροντας 2002, 102) 
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Ο Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) 

από την πλευρά του εξέδωσε ΤΟ 1980 κατευθυντήριες γραµµές που διέπουν 

«την προστασία του ιδιωτικού βίου και τη διασυνοριακή ροή δεδοµένων». 

Παρά το µη δεσµευτικό τους χαρακτήρα οι αρχές έγιναν αποδεκτές  κυρίως 

από χώρες οι οποίες δεν διέθεταν κάποια ειδική νοµοθεσία προστασίας 

δεδοµένων, όπως οι Η.Π.Α.. Παράλληλα ζητήµατα διασυνοριακής ροής 

δεδοµένων απασχόλησαν οργανισµούς όπως το ∆ιεθνές Εµπορικό 

Επιµελητήριο (ICC), το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) και τον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου36. 

Το 1990 εγκρίθηκαν  από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών  

οι «κατευθυντήριες αρχές προστασίας προσωπικών δεδοµένων σε 

αυτοµατοποιηµένα αρχεία», όπως αυτές διαµορφώθηκαν από την Επιτροπή 

των ∆ικαιωµάτων του ανθρώπου. 

 

3.2. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ – Η ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

Στις Η.Π.Α. ο πρώτος νόµος που ρύθµισε τη δηµοσιοποίηση 

πληροφοριών ήταν ο Freedom of Information Act του 1967 που είχε ως σκοπό 

τη διαφάνεια της δραστηριότητας και των ενεργειών της εκτελεστικής 

εξουσίας. Επτά χρόνια αργότερα και στα πλαίσια της λεγόµενης Post 

Watergate νοµοθεσίας, ο νόµος αυτός συµπληρώθηκε µε την ψήφιση της 

Privacy Act, οι διατάξεις της οποίας περιορίζουν την άντληση και την 

κοινοποίηση των προσωπικών πληροφοριών. Ωστόσο κατά τη νοµολογία η 

Privacy Act δεν καλύπτει τον πολίτη από επεµβάσεις ιδιωτών, πράγµα που 

δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα ενόψει της διαπίστωσης των κινδύνων που 

προέρχονται από την ιδιωτική εξουσία.  

Γενικά στις Η.Π.Α. δεν υπάρχει κάποιος Οµοσπονδιακός νόµος ο 

οποίος να ρυθµίζει µε τρόπο δεσµευτικό θέµατα ιδιωτικότητας. Αντίθετα 

ακολουθείται µια φιλελεύθερη προσέγγιση (laissez faire) που επιτρέπει την 

                                                 
36 Iγγλεζάκης, Ι.,,(2004) Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, Αθήνα Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ 25 
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αυτορύθµιση κάθε κλάδου, παρέχοντας τη δυνατότητα σε φορείς και 

επιχειρήσεις να δρουν κατά βούληση. Πρόκειται για µια τοµεακή  (sectoral) 

πολιτική ιδιωτικότητας  η οποία στην ουσία απαρτίζεται από ανόµοιες  

επιµέρους νοµοθεσίες που αφήνουν πολλά περιθώρια κενών και αυθαιρεσίας. 

 

3.2.1. Προστασία προσωπικών δεδοµένων και ιδιωτικότητας στο 
χώρο της εκπαίδευσης στις Η.Π.Α.. Ένα ζητούµενο µε 
αµφιλεγόµενο χειρισµό 
 

Ειδικότερα στον τοµέα της παιδείας, εκπαιδευτικά ιδρύµατα που 

χρηµατοδοτούνται µε δηµόσια οικονοµικά µέσα, υπόκεινται στις ρυθµίσεις του 

Family Educational Rights and Privacy Act του 1974 (FERPA), που παραχωρεί 

στους γονείς και στους ενήλικες µαθητές και σπουδαστές το δικαίωµα 

πρόσβασης στα αρχεία και απαγορεύει σε τρίτους, που δεν έχουν σχέση µε το 

σχολείο, την πρόσβαση χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση.  

Η απαγόρευση αυτή δεν καλύπτει όµως τη λεγόµενη αρχειοθετηµένη 

πληροφορία (Directory Information) στην οποία περιλαµβάνονται το όνοµα, η 

διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου, ο τόπος και η ηµεροµηνία γέννησης, οι 

αθλητικές επιδόσεις και γενικά οι επιδόσεις και οι ηµεροµηνίες εγγραφής των 

µαθητών και σπουδαστών. Προσωπικά δεδοµένα που αναφέρονται στο 

µέγεθος και το βάρος των µελών µιας σχολικής αθλητικής οµάδας µπορούν να 

µεταβιβαστούν σε τρίτους χωρίς την προηγούµενη συναίνεση, ενώ δεν είναι 

απαραίτητη η συναίνεση για πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από πηγές εκτός 

του σχολείου. 

Όταν ένας µαθητής φτάσει στην ηλικία των 18 ετών ή εφόσον εισαχθεί 

σε ένα ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ηλικίας, όλα τα 

δικαιώµατα που προηγουµένως παρέχονταν στους γονείς σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς της FERPA, µεταφέρονται πλέον στο φοιτητή. Ωστόσο η FERPA 

προβλέπει τρόπους µέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί µπορούν να 

ενηµερώνουν τους γονείς χωρίς τη συγκατάθεση των φοιτητών. Για 

παράδειγµα: 
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Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µπορούν να αποκαλύπτουν εκπαιδευτικά 

αρχεία στους γονείς για φορολογικούς λόγους, αν ο φοιτητής εξαρτάται 

οικονοµικά απ’ αυτούς, ή αν ένα περιστατικό ανάγκης για θέµα υγείας ή 

ασφάλειας αφορά ή συµπεριλαµβάνει τα παιδιά τους. 

Αν ένας φοιτητής που βρίσκεται σε ηλικία κάτω των 21 ετών έχει 

παραβιάσει οποιονδήποτε νόµο ή κανονισµό του ιδρύµατος που αφορά τη 

χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών ακολουθείται η ίδια τακτική. 

Γενικά ένας υπεύθυνος ασφαλείας του εκπαιδευτικού ιδρύµατος µπορεί 

να ενηµερώνει τους γονείς για κάθε θέµα που βασίζεται σε προσωπική του 

γνώση ή παρατήρηση της συµπεριφοράς του συγκεκριµένου φοιτητή37.  

Με βάση την ίδια τακτική ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που 

προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες στους φοιτητές υπό τους παραπάνω όρους 

µπορούν να ενηµερώνουν τους γονείς. Μολονότι διαφορετικά τα αρχεία αυτά 

θα έπρεπε να υπόκεινται στους κανονισµούς της Health Insurance Portability 

and Accountability Act του 1996 (HIPAA),38ωστόσο οι κανονισµοί  

προστασίας της ιδιωτικότητας της HIPAA εξαιρούν τα αρχεία παροχής 

ιατρικής περίθαλψης σε φοιτητές όπως και άλλα είδη αρχείων που βρίσκονται 

υπό την προστασία της FERPA. 

Σε µια περίπτωση ανάγκης που µπορεί να σχετίζεται µε θέµατα υγείας ή 

ασφάλειας, η FERPA επιτρέπει στους υπευθύνους του εκπαιδευτικού 

ιδρύµατος να αποκαλύπτουν στοιχεία εκπαίδευσης ακόµη και αυστηρώς 

προσωπικά, χωρίς τη συγκατάθεση των σπουδαστών, σε αστυνοµικές αρχές, 

υπευθύνους δηµόσιας υγείας, και εκπαιδευµένο ιατρικό προσωπικό (δες 34 

CFR § 99.31(a)(10) and § 99.36)39. Η συγκεκριµένη εξαίρεση από τον κανόνα 

της γονικής συναίνεσης περιορίζεται βέβαια µόνο στην διάρκεια της περιόδου 

ανάγκης και γενικά δεν επιτρέπει τη λευκή συγκατάθεση του ιδρύµατος για 

πάσης φύσεως αποκαλύψεις στοιχείων. Επιπροσθέτως, πληροφορίες από 

                                                 
37 Η FERPA δεν απαγορεύει σε ένα σχολείο την επίσηµη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε ένα 
µαθητή, αν οι πληροφορίες λαµβάνονται µέσω της προσωπικής παρατήρησης, και δεν προέρχονται 
από τα εκπαιδευτικά αρχεία. Για παράδειγµα, εάν ένας καθηγητής κρυφακούσει έναν φοιτητή να κάνει 
απειλητικές παρατηρήσεις σε άλλους φοιτητές, η FERPA δεν προστατεύει τις εν λόγω πληροφορίες, 
και ο καθηγητής µπορεί να αποκαλύψει ό,τι αυτός ή αυτή κρυφάκουσε στις κατάλληλες αρχές. 
38 Πληροφορίες για την HIPAA http://www.hhs.gov/ocr/privacy/index.html 
39 http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2008/julqtr/pdf/34cfr99.31.pdf 
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αρχεία εκπαίδευσης επιτρέπεται να αποκαλύπτονται από το ίδρυµα στους 

γονείς εφόσον τα παιδιά τους εµπλέκονται σε κατάσταση ανάγκης που αφορά 

την υγεία ή την ασφάλειά τους. 

Από την άλλη µολονότι οι πειθαρχικοί φάκελοι των µαθητών και 

φοιτητών προστατεύονται από τη FERPA, υπάρχουν περιπτώσεις που 

αποκαλύπτονται χωρίς συγκατάθεση. Για παράδειγµα, ένα πανεπιστηµιακό 

ίδρυµα µπορεί να αποκαλύψει σε ένα φερόµενο θύµα βίαιου ή σεξουαλικού 

αδικήµατος τα αποτελέσµατα πειθαρχικής διαδικασίας που ακολούθησε το ίδιο 

εναντίον του φεροµένου ως δράστη, ασχέτως από το κατά πόσο το ίδρυµα 

κατέληξε ότι πράγµατι συντελέστηκε το αδίκηµα. Η αποκάλυψη µπορεί να 

γίνει στον οποιονδήποτε και όχι µόνο προς το θύµα, ειδικά εφόσον, όσον 

αφορά τους ισχυρισµούς εναντίον του, ο φοιτητής παρέβη τους κανονισµούς 

και την πολιτική του ιδρύµατος (δες 34 CFR §§ 99.31(a)(13) and (14))40. 

Όσον αφορά µάλιστα το συγκεκριµένο ζήτηµα της παραβατικότητας, 

έχει θεσπιστεί η Clery Act41 ( Jeanne Clery Disclosure of Campus Security 

Policy and Campus Crime Statistics Act) που απαιτεί από τα  ιδρύµατα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης να παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση για τα 

εγκλήµατα που αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των εργαζοµένων και των 

φοιτητών και  να δηµοσιοποιούν την πολιτική ασφάλειας που ακολουθούν.  

Απαιτεί επίσης να συλλέγονται, να αναφέρονται και να διαδίδονται στοιχεία 

εγκληµατικής συµπεριφοράς στην πανεπιστηµιακή κοινότητα,  όσο και να 

µεταβιβάζονται ετησίως στο αµερικανικό Υπουργείο παιδείας. Η Clery Act  

έχει σκοπό να παρέχει στους φοιτητές και τις οικογένειές τους ακριβή, πλήρη 

και έγκαιρη ενηµέρωση σχετικά µε την ασφάλεια στα πανεπιστήµια, ώστε να 

µπορούν να λαµβάνουν αποφάσεις  κατόπιν ενηµέρωσης. Πρόκειται για 

γνωστοποιήσεις που  γίνονται δεκτές από τη FERPA42.   

Πολλά κολέγια και πανεπιστήµια διαθέτουν δικές τους µονάδες 

ασφαλείας για επόπτευση του χώρου µέσα όσο και γύρω από το εκπαιδευτικό 

                                                 
40 http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2008/julqtr/pdf/34cfr99.31.pdf 
41 Πλήρη στοιχεία για την Clery Act βρίσκονται στο  The handbook for campus crime reporting 
διαθέσιµο στο http://www.ed.gov/admins/lead/safety/handbook.pdf 
42 Η ακόλουθη ιστοσελίδα παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτές και άλλες διατάξεις 
για την ασφάλεια στην πανεπιστηµιούπολη: http://www.ed.gov/admins/lead/safety/campus. Html. 
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ίδρυµα. Εκείνα από τα ιδρύµατα που δεν διαθέτουν αντίστοιχες µονάδες 

διορίζουν έναν υπεύθυνο ή δηµιουργούν ειδικό γραφείο που αναλαµβάνει την 

αναφορά δυνητικών ή υποτιθέµενων παραβιάσεων του νόµου στις αστυνοµικές 

αρχές.  

Οι αναφορές των ερευνών και άλλα αρχεία που δηµιουργούνται και 

διατηρούνται απ’ αυτές τις υπηρεσίες ασφαλείας, δε θεωρούνται εκπαιδευτικά 

αρχεία οπότε δεν υπόκεινται στην όποια προστασία της FERPA. Κατά 

συνέπεια το εκπαιδευτικό ίδρυµα µπορεί να αποκαλύψει τέτοιες πληροφορίες 

στον οποιονδήποτε περιλαµβανοµένων και των κρατικών αρχών ασφαλείας 

χωρίς καµιά συγκατάθεση του φοιτητή. Εκπαιδευτικά αρχεία δεν θεωρούνται 

εξίσου ούτε οι βιντεοταινίες που µαγνητοσκοπούνται από τις κάµερες 

ασφαλείας του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, οπότε και αυτές µπορούν να 

διοχετεύονται ελεύθερα τόσο σε γονείς των εικονιζόµενων όσο και σε 

δηµόσιες αρχές.  

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιδιώξει να µετακινηθεί σε ένα 

εκπαιδευτικό ίδρυµα ανώτερης ή αντίστοιχης βαθµίδας, η FERPA επιτρέπει 

την αποκάλυψη ακόµη και όλων των αρχείων που τον αφορούν στο νέο φορέα. 

∆εδοµένου ότι η  συναίνεση του φοιτητή δεν απαιτείται για κάτι τέτοιο, θα 

πρέπει απλώς στην ετήσια ενηµέρωση του ιδρύµατος προς τον φοιτητή για 

θέµατα σχετικά µε το κανονιστικό πεδίο της FERPA, να υπάρχει ένδειξη ότι 

έχει προηγηθεί η συγκεκριµένη διαβίβαση στοιχείων. Αν αυτή δεν υπάρξει, οι 

υπεύθυνοι του ιδρύµατος οφείλουν να κάνουν κάποια προσπάθεια για 

ενηµέρωση του φοιτητή. Επιπροσθέτως, κατόπιν αιτήσεως, το ίδρυµα οφείλει 

να αποστείλει ένα αντίγραφο των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν, καθώς και 

να παραχωρήσει στον αιτούντα τη δυνατότητα ακρόασης. 

Όταν πρόκειται για αλλοδαπούς φοιτητές που σπουδάζουν στις Η.Π.Α. 

η FERPA επιβάλλει στους εκπαιδευτικούς οργανισµούς να συµµορφώνονται 

µε τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών του αµερικανικού υπουργείου 

ασφαλείας, (Department of Homeland Security DHS), και του Immigration and 

Customs Enforcement Bureau (ICE), προκειµένου να υπάρξει ευθυγράµµιση 

µε τις απαιτήσεις του SEVIS (Student and Exchange Visitor Information 
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System).43Αξιωµατικοί ασφαλείας αλλά και άλλων υπηρεσιών που επιθυµούν 

να υποβάλουν συγκεκριµένες ερωτήσεις για θέµατα µετακίνησης αλλά και 

οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα που εµπλέκει αλλοδαπούς φοιτητές, απαιτείται να 

επικοινωνήσουν µε το  U.S. Department of Education’s Family Policy 

Compliance Office. 

Αν και δεν προβλέπονται περιορισµοί όσον αφορά τη συλλογή ή τη 

διάρκεια αποθήκευσης των δεδοµένων, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα όµως πρέπει 

να δίνουν τη δυνατότητα στους γονείς και στους ενήλικες µαθητές και 

σπουδαστές να ζητήσουν τη διαγραφή από τα αρχεία λανθασµένων ή 

παραπλανητικών πληροφοριών, καθώς και δεδοµένα που µπορούν να 

παραβιάσουν την ιδιωτική σφαίρα των µαθητών ή των σπουδαστών. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι τα δικαιώµατα που προβλέπει ο FERPA για τους 

µαθητές, σπουδαστές και τους γονείς, κατά πάγια νοµολογία, δεν 

κατοχυρώνουν την προσφυγή στη δικαστική εξουσία κατά των εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων, αλλά η διασφάλιση αυτών των δικαιωµάτων εναπόκειται σύµφωνα 

µε την παράγραφο 1232 g(f) αποκλειστικά στις σχολικές αρχές ή στο 

Department of Health, Education and Welfare44. Η µη τήρηση των σχετικών 

διατάξεων µπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή των κρατικών ενισχύσεων. 

 

3.2.2. Η πίεση για την αποκάλυψη δεδοµένων 
 

Το πλήθος των δεδοµένων που εκ του ρόλου τους καλούνται να 

συγκεντρώνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, διατρέχει πολύ σοβαρό κίνδυνο 

όταν γίνεται στόχος διερεύνησης άλλων κρατικών αλλά και ιδιωτικών 

υπηρεσιών. Στην Ελλάδα δεν έχουν λείψει τέτοια φαινόµενα, ενώ και στην 

Ευρώπη παρά την ύπαρξη νόµων δεν αποκλείεται η άτυπη αναζήτηση 

στοιχείων από διάφορους φορείς. Ειδικά, όµως στις Η.Π.Α. υψηλή πίεση για 

                                                 
43 Στοιχεία για το SEVIS στο http://www.ice.gov/sevis/Για το συγκεκριµένο σύστηµα πρόκειται να 
ακολουθήσει διεξοδικότερη προσέγγιση στη συνέχεια. 
44 Γέροντας Απόστολος, (2002)Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία 
προσωπικών δεδοµένων, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 
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αποκάλυψη δεδοµένων και µάλιστα µε θεσµοποιηµένο τρόπο ασκούν οι 

ακόλουθοι: 

To Department of Homeland Security (DHS) των Η.Π.Α., απαιτεί την 

αναφορά λεπτοµερειακών δεδοµένων φοιτητών και κυρίως εκείνων που 

προέρχονται από χώρες εκτός Η.Π.Α., για λόγους εθνικής ασφάλειας. Για το 

λόγο αυτό µάλιστα έχει δηµιουργηθεί και το σύστηµα SEVIS (Student and 

Exchange Visitor Information System) που συγκεντρώνει δεδοµένα στα οποία 

το FBI έχει απευθείας πρόσβαση. 

Το  DHS, το Department of the Treasury, το Internal Revenue Service 

και το Department of Labor, απαιτούν την αναφορά δεδοµένων που αφορούν 

την υπηκοότητα των εργαζοµένων, την επαγγελµατική τους ευδοκίµηση, το 

ύψος του µισθού και των επιδοµάτων, τις παρακρατήσεις αλλά και την 

δανειοληπτική ικανότητα φοιτητών για εξασφάλιση της αποπληρωµής του 

δανείου. 

Το Department of Education (DOE) αναζητά ολοένα και περισσότερο 

λεπτοµερειακά δεδοµένα φοιτητών για τα προγράµµατα συµµόρφωσης που 

προτείνει. Το DOE προτείνει συγκεκριµένα ένα σύστηµα συγκεντρωτικού 

αρχείου (unit record) που θα πρέπει να τηρεί το πανεπιστήµιο για κάθε 

εγγεγραµµένο φοιτητή και που απαιτεί τα ακόλουθα στοιχεία: Αριθµό 

κοινωνικής ασφάλισης, όνοµα, ηµέρα γέννησης, φυλή, φύλο, υπηκοότητα, 

µαθήµατα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς, βαθµολογίες, οικονοµική 

βοήθεια από διάφορους φορείς, δίδακτρα και αµοιβές που έχουν καταβληθεί, 

αρχείο παρουσιών στις παραδόσεις,, ακόµα και συµµετοχή σε οµάδες του 

πανεπιστηµίου.  

Το Department of Defense συγκεντρώνει πληροφορίες όχι µόνο για τα 

ποσοστά κατάταξης των φοιτητών αλλά και για τα ενδιαφέροντα, τους 

βαθµούς και την πιθανή αξία που µπορούν να έχουν συγκεκριµένα άτοµα ως 

µελλοντικοί στρατιώτες. 

∆ικηγόροι και δικαστήρια απαιτούν προσωπικά δεδοµένα για πολιτικές 

δίκες, πειθαρχικές υποθέσεις, διαζύγια, και άλλες περιπτώσεις που εµπλέκουν 
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φοιτητές, εργαζοµένους στην εκπαίδευση, χορηγούς, και µέλη των οικογενειών 

τους.  

Παράλληλα βέβαια µε τις εξωτερικές παρεµβάσεις οι εκπαιδευτικοί 

οργανισµοί υφίστανται και εσωτερικές πιέσεις για την αποτελεσµατικότερη 

λειτουργία των δραστηριοτήτων τους. Έτσι  για παράδειγµα χρησιµοποιούν 

νέες τεχνολογίες επόπτευσης και ταυτοποίησης για να εµποδίσουν την κλοπή 

εργαστηριακού υλικού, ή για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των φοιτητών. 

Εφαρµόζουν προγράµµατα ανίχνευσης λογοκλοπής που απαιτούν την 

παράδοση των φοιτητικών εργασιών σε ηλεκτρονική µορφή που στη συνέχεια 

φορτώνονται σε εθνικές βάσεις δεδοµένων (συχνά χωρίς τη συναίνεση του 

φοιτητή) και έτσι παρακολουθείται η πρόσβαση του φοιτητή σε σχολικές και 

διαδικτυακές πηγές. Αυτές και πολλές άλλες καινοτοµίες χαρακτηρίζονται από 

αρκετές θετικές πλευρές αλλά ταυτόχρονα συνεπάγονται  σοβαρά ζητήµατα 

ασφάλειας της ιδιωτικότητας. 

 

3.3. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
 

Σε αντίθεση µε τις Η.Π.Α. όπου η ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικότητας 

αποτελεί αποτέλεσµα αυτορρύθµισης (self-regulation), στην Ευρώπη δόθηκε 

έµφαση στη θέσπιση νόµων  ευρείας εφαρµογής (Comprehensive Laws). Το 

πρώτο µάλιστα νοµικά δεσµευτικό κείµενο για την προστασία δεδοµένων, 

υπήρξε η Ευρωπαϊκή Σύµβαση υπ’ αριθµόν 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης  

(Συµβ. 108/1981) «για την προστασία του ατόµου από την αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα» η οποία κυρώθηκε στην 

Ελλάδα µε το Ν.2068/199245. Από κει και πέρα η πιο σηµαντική νοµοθετική 

προσπάθεια θεωρείται η Οδηγία 95/46/ΕΚ «για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων».  

                                                 
45 Iγγλεζάκης, Ι.,,(2004) Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, Αθήνα Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ 25 
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Πρόκειται για µια Οδηγία η οποία αφορά την πληροφοριακή 

ιδιωτικότητα, και στην οποία κατοχυρώνεται η αρχή της νοµιµότητας, η αρχή 

της διαφάνειας και του σκοπού της επεξεργασίας, τίθενται προϋποθέσεις 

επεξεργασίας των δεδοµένων, και παρέχεται στα υποκείµενα µια σειρά 

δικαιωµάτων που βελτιώνουν τη θέση τους απέναντι σε όσους επεξεργάζονται 

τις προσωπικές τους πληροφορίες. Παράλληλα πολύ σηµαντική είναι η 

πρόβλεψη δηµιουργίας ανεξάρτητων Αρχών µε ελεγκτικό ρόλο για τη 

διασφάλιση της ορθής εφαρµογής των εθνικών διατάξεων. 

 

3.4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

Στη χώρα µας, αρχικά το άρθρο 9Α Σ1975/86/2001 είναι αυτό που 

εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, σε συνδυασµό µε το 

Νόµο 2472/1997 για την «προστασία του ατόµου από την επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα»46. Παράλληλα, η Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων εκδίδει Οδηγίες για τη διευθέτηση επιµέρους 

θεµάτων. Επιπλέον, τα άρθρα 57-59 του Αστικού κώδικα σχετίζονται µε το 

ζήτηµα της προστασίας όπως και τα άρθρα 248 και 370Α του Ποινικού κώδικα. 

                                                 
46 Με τις τροποποιήσεις του από τους νόµους 2774/99, 2819/2000 (ΦΕΚ Α’ 84), 2915/2001 (ΦΕΚ Α’ 
109), 3051/2002 (ΦΕΚ Α’ 220), 3156/2003 (ΦΕΚ Α’ 157), 3471/2006. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - Ο ΝΟΜΟΣ 2472/1997 – ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ 
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 
 

Με το Νόµο 2472/97 έγινε προσπάθεια να προσαρµοστεί στα ελληνικά 

δεδοµένα η Οδηγία 95/46/ΕΚ. Μάλιστα ο έλληνας νοµοθέτης 

εκµεταλλευόµενος τη διακριτική ευχέρεια που του παρείχε η Οδηγία επεδίωξε 

να υιοθετήσει τις αρχές και τις προβλέψεις της µε αρκετά αυστηρό τρόπο 

επιδιώκοντας ένα όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Ωστόσο οι 

αποκλίσεις του από την αντίστοιχη κοινοτική Οδηγία είναι σε αρκετά σηµεία 

ουσιώδεις.47Οι ρυθµίσεις αναφέρονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο 

δηµόσιο τοµέα και καταλαµβάνουν όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής µιας 

πληροφορίας προσωπικού χαρακτήρα. Οι βασικοί άξονες του Νόµου είναι 

τρεις και αφορούν α)ένα σύστηµα προϋποθέσεων νοµιµότητας επεξεργασίας, 

β)παροχή δικαιωµάτων στα υποκείµενα και γ) την οργάνωση ελέγχου 

προστασίας των δεδοµένων. 

 

4.1. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

4.1.1.  ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
 

Όρος  καίριας σηµασίας που εισάγεται µε το νόµο 2472/97 είναι αυτός 

των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιµοποιείται από κοινού µε 

τους όρους προσωπικά  (ή ατοµικά )δεδοµένα και προσωπικά στοιχεία.  

Μια ετυµολογική προσέγγιση του όρου δεδοµένα (data), η προέλευση του 

οποίου είναι κατευθείαν από το χώρο της πληροφορικής όπου γίνεται ευρύτατη 

χρήση του, µας οδηγεί στη µετοχή παρακειµένου του αρχαιοελληνικού 

ρήµατος  δίδωµι όπως και στην αντίστοιχη του  λατινικού  ρήµατος  do. Η 

αναπαραγωγή των µετοχών αυτών στον αγγλοσαξονικό όρο  data και στον 

νεοελληνικό αντίστοιχο «δεδοµένα» και η ουσιαστικοποιηµένη χρήση τους 

στο νόµο αλλά και στη θεωρία δεν είναι καθόλου τυχαία ούτε και στερείται 

                                                 
47 Iγγλεζάκης, Ι.,,(2004) Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, Αθήνα Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ 44 
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κανονιστικής σηµασίας. Ο παρακείµενος αποδίδει την αίσθηση της 

σταθερότητας, οπότε δεδοµένη πληροφορία είναι εκείνη που έχει ήδη 

παρασχεθεί, και για να λάβουµε υπόψη και την έννοια του δεδοµένου στην 

πληροφορική, εκείνη για την οποία  συντρέχει και το γεγονός της καταγραφής 

καταρχήν µε τη µορφή της καταχώρησής της σε ένα αρχείο (αποθήκευση). 

Ωστόσο η νοµοθεσία απαγκιστρώνει την προστασία από το χώρο της 

ηλεκτρονικής επεξεργασίας και θεωρεί ότι συντρέχει γεγονός καταγραφής όχι 

µόνο µε την καταχώρηση των δεδοµένων σε αρχείο υπολογιστή αλλά και µε 

κάθε αναγνώσιµη µορφή, αποτύπωση σε έναν υλικό φορέα ενσωµάτωσης (π.χ. 

χαρτί, µαγνητοταινία, δίσκος ακτίνας). Μάλιστα διευρύνει το πλαίσιο 

προστασίας του ακόµη κι όταν υφίσταται επεξεργασία χωρίς καταγραφή όπως 

π.χ. συµβαίνει µε την αναµετάδοση µιας εικόνας σε απευθείας σύνδεση µέσω 

ενός κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης χωρίς να υπάρχει αποθήκευση σε 

υλικό φορέα ενσωµάτωσης.  

Έτσι προσωπικό δεδοµένο είναι ένα “άτοµο πληροφορίας”, το ελάχιστο 

νοητό απόσπασµα αποτύπωσης πτυχής προσωπικότητας.48 Παράλληλα δεν 

είναι κενή σηµασίας ούτε και η χρήση του όρου δεδοµένα στον πληθυντικό 

αφού σύµφωνα µε όσα ο νόµος ορίζει, δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα είναι 

οι πτυχές της προσωπικότητας φυσικού προσώπου, το οποίο µπορεί να 

προσδιοριστεί ατοµικά, που υφίστανται ή πρόκειται να υποστούν επεξεργασία. 

Εποµένως, ο όρος δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα προσδιορίζεται 

τόσο από την έννοια του υποκειµένου των δεδοµένων όσο και της 

επεξεργασίας. Άρα δεν µπορεί να νοηθεί καταγραφή ενός µεµονωµένου 

στοιχείου της προσωπικότητας ως προσωπικού, καθώς κάθε µεµονωµένο 

στοιχείο καθίσταται προσωπικό όταν συνδέεται προς ένα δεδοµένο 

προσδιορισµού του προσώπου στο οποίο αναφέρεται π.χ. ένας αριθµός 

τηλεφώνου καθίσταται προσωπικό δεδοµένο όταν συνδεθεί µε το 

ονοµατεπώνυµο του κατόχου του. Ενδιαφέρον από τη µεριά του νοµοθέτη 

προκαλεί η επιλογή του όρου «δεδοµένο» αντί του όρου «πληροφορία» που 

                                                 
48 Παν. Αρµαµέντος, Βας. Σωτηρόπουλος, 2005, Προσωπικά δεδοµένα, ερµηνεία 
Ν.2472/1997,εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα –Θεσσαλονίκη σελ.21 
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γίνεται στο πλαίσιο του νόµου 2472/1997. Η επιλογή αυτή απηχεί βούληση για 

διεύρυνση του πεδίου προστασίας των στοιχείων της προσωπικότητας, επειδή 

ο όρος δεδοµένα εµπεριέχει και πληροφορίες οι οποίες δεν εµπεριέχουν το 

επιπρόσθετο στοιχείο του ενδιαφέροντος. Αντιθέτως ο όρος πληροφορία 

εµπεριέχει δεδοµένα µε το στοιχείο του ενδιαφέροντος. 

 

4.1.1.1. Απλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα 
 

Τα προσωπικά δεδοµένα δε διαθέτουν όλα το ίδιο πληροφοριακό βάρος. 

Μ’ άλλα λόγια κάποια απ’ αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερο βαθµό ευαισθησίας 

που τα διαφοροποιεί από τα κοινά / απλά δεδοµένα γι’ αυτό και χρήζουν 

ιδιαίτερης προστασίας. Ωστόσο είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν γενικώς 

παραδεδεγµένα κριτήρια κατατάξεως των προσωπικών δεδοµένων σε 

ευαίσθητα και µη, ούτε και κάποια γενική αρχή βάσει της οποίας ένα δεδοµένο 

αντιµετωπίζεται ως απλό ή ευαίσθητο. Η έλλειψη µάλιστα οµοιογένειας των 

κατηγοριών ευαίσθητων δεδοµένων που περιλαµβάνεται σε κάθε εθνική 

νοµοθεσία τεκµηριώνει αυτό το γεγονός.  

Η τακτική λοιπόν που ακολουθείται είναι συνήθως η περιοριστική 

απαρίθµηση ορισµένων κατηγοριών ευαίσθητων δεδοµένων που εισάγει το 

δεσµευτικό διαχωρισµό των δεδοµένων σε δύο οµάδες, τα απλά και τα 

σύνθετα. Ο εθνικός νοµοθέτης κατά τη διαµόρφωση του ν.2472/1997 

στηρίχθηκε για την κατηγοριοποίηση των δεδοµένων  στις διατάξεις της 

Οδηγίας 95/46/ΕΚ η οποία προβλέπει ότι κατ’ αρχάς απαγορεύεται η 

επεξεργασία ορισµένων κατηγοριών προσωπικών δεδοµένων λόγω του 

ιδιαίτερου πληροφοριακού βάρους που αυτές φαίνεται να διαθέτουν. Στο 

άρθρο 8 της οδηγίας, ορίζεται ότι τέτοιου είδους δεδοµένα αποτελούν η 

φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, οι θρησκευτικές και 

φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, η 

υγεία, και η σεξουαλική ζωή του ατόµου.  

Ο έλληνας νοµοθέτης ακολούθησε την κοινοτική κατεύθυνση 

υιοθετώντας τις συγκεκριµένες κατηγορίες ευαίσθητων προσωπικών 
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δεδοµένων, περιλαµβάνοντας όµως στο σύνολο αυτό και άλλες κατηγορίες 

όπως η κοινωνική πρόνοια, η συµµετοχή σε ένωση και σωµατείο, οι ποινικές 

διώξεις και καταδίκες. Ο κλειστός αυτός αριθµός των κατηγοριών ευαίσθητων 

δεδοµένων συνεπάγεται καταρχήν ότι  απαγορεύεται για τον εφαρµοστή του 

δικαίου η ένταξη άλλων κατηγοριών δεδοµένων στο σύνολο των ευαίσθητων, 

ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι νοητό στην πράξη καθώς πολλά συνταγµατικώς 

προστατευόµενα αγαθά δεν προστατεύονται επαρκώς από τις διατάξεις για τα 

απλά δεδοµένα.  

Απαιτείται λοιπόν η ad hoc αξιολόγηση ώστε και αυτά να τίθενται υπό 

την αιγίδα του νόµου υπό καθεστώς αυξηµένης προστασίας. Το γεγονός αυτό 

δικαιολογεί, για παράδειγµα, την απόδοση του χαρακτηρισµού του 

«ευαίσθητου» στα δεδοµένα του Εθνικού Μητρώου µε τους λήπτες και τα 

αρχεία των δωρητών ανθρωπίνων ιστών και οργάνων, αλλά και των δηλώσεων 

όσων αιτούνται άσυλο όπως και των  αιτήσεων αλλοδαπών. Όταν βέβαια 

αποδεικνύεται ότι η ένταξη νέων κατηγοριών δεδοµένων στον κατάλογο των 

ευαίσθητων δεν εµποδίζει την ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών κυρίως εντός 

της ευρωπαϊκής ένωσης, τότε και ο εκάστοτε νοµοθέτης έχει τη δυνατότητα 

διεύρυνσης του εν λόγω συνόλου.  

Στη συνέχεια παραθέτουµε παραδείγµατα απλών δεδοµένων49  

 

Παραδείγµατα κατηγοριών (κοινών / απλών) προσωπικών δεδοµένων: 

 

Α) Στοιχεία αναγνώρισης 

Προσωπικά στοιχεία, επίσηµα στοιχεία ληξιαρχείου, καταγωγή, στοιχεία 

ταυτότητας, (π.χ. υπηκοότητα), λοιπά στοιχεία αναγνώρισης. 

 

Β) Προσωπικά χαρακτηριστικά,  

Φυσικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, συνήθειες, µετακινήσεις – ταξίδια, 

στοιχεία προσωπικότητας, λοιπά στοιχεία προσωπικών χαρακτηριστικών. 

 

                                                 
49 Πηγή:www.dpa.gr Παραδείγµατα από τη σελίδα 4 του εντύπου 2.0 της Αρχής 
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Γ) Οικογενειακές συνθήκες 

Έγγαµος βίος, οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικές επαφές, λοιπά στοιχεία 

οικογενειακών συνθηκών.  

∆) Εκπαίδευση 

∆εδοµένα ακαδηµαϊκής δραστηριότητας, τοµείς ειδίκευσης και πιστοποιητικά, 

Σπουδαστικό / Μαθητικό αρχείο, εγγραφή σε επιτροπές, επαγγελµατική 

ειδίκευση. 

Ε) Οικονοµική κατάσταση  

Έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, επενδύσεις, απολογισµός εξόδων, δάνεια, 

υποθήκες, πιστώσεις, επιδόµατα, εργασιακά προνόµια, επιχορηγήσεις, 

δεδοµένα ασφάλισης, σύνταξη γήρατος, αγαθά και υπηρεσίες που 

προσφέρονται στο άτοµο ή που προσφέρει το άτοµο, τραπεζικοί λογαριασµοί, 

πιστωτικές κάρτες, κληρονοµιά, αποζηµίωση.  

Στ) Εργασία 

Παρούσα εργασία, δεδοµένα πρόσληψης, δεδοµένα λύσης εργασιακής σχέσης, 

ιστορικό εργασίας, εργασιακή συµπεριφορά, περιγραφή εργασίας, αξιολόγηση 

εργασίας, εκπαιδευτικό αρχείο, δεδοµένα ασφαλείας, αµοιβές και κρατήσεις, 

εργασιακές παροχές.  

 

4.1.2. Τα ευαίσθητα δεδοµένα ειδικότερα 

4.1.2.1. Φυλετική ή εθνική προέλευση 
 

Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι η φυλετική ή εθνική προέλευση έχει 

αποτελέσει κριτήριο καίριας σηµασίας για πιθανές διακρίσεις τόσο υπέρ όσο 

και εις βάρος υποκειµένων. Το γεγονός αυτό καθιστά ευαίσθητα τα δηλωτικά 

εθνικής ή φυλετικής προέλευσης δεδοµένα  όπως και όλους τους 

χαρακτηρισµούς που παραπέµπουν στη διάκριση οµοεθνής / οµογενής και 

αλλοεθνής / αλλογενής. Ωστόσο προσωπικά δεδοµένα που αποκαλύπτουν την 

ιθαγένεια / υπηκοότητα δεν εντάσσονται στα ευαίσθητα δεδοµένα καθώς η 

ιθαγένεια αποτελεί νοµικό δεσµό του προσώπου µε ένα κράτος, σε αντίθεση µε 
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την εθνικότητα που αποτελεί πραγµατικό δεσµό µεταξύ ενός φυσικού 

προσώπου και του έθνους προέλευσής του. Έτσι, για παράδειγµα, η αναγραφή 

της πληροφορίας «τουρκικής καταγωγής» ή «µέλος µειονότητας» για έναν 

έλληνα υπήκοο, συνιστά δηλωτικό εθνικής καταγωγής και άρα εντάσσεται στα 

ευαίσθητα δεδοµένα Αντιθέτως η αναγραφή «τουρκικής ιθαγένειας» δεν 

εντάσσεται στα ευαίσθητα δεδοµένα.  

Επιπλέον δεδοµένα που αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνική 

προέλευση είναι π.χ. επιθετικοί προσδιορισµοί εµµέσως δηλωτικοί 

εθνικότητας, όπως και η αναφορά της ονοµασίας  χώρας καταγωγής ή φυλής 

µε τρόπο ικανό να συνδυαστεί µε δεδοµένα προσδιορισµού του προσώπου, π.χ. 

του ονόµατος. Οι φωτογραφίες προσώπων ως δηλωτικές εθνικής ή φυλετικής 

προέλευσης θεωρούνται ευαίσθητα δεδοµένα ανάλογα µε το σκοπό της 

επεξεργασίας τους, ενώ ο τόπος γέννησης ή κατοικίας  δεν εντάσσονται σ’αυτή 

την κατηγορία καθώς εκφράζουν µόνο πιθανότητα εθνικής ή φυλετικής 

προέλευσης γεγονός που δεν αρκεί για να τους προσδώσει το χαρακτήρα της 

ευαισθησίας. 

  Σε κάθε περίπτωση βέβαια, επεξεργασίας κοινών  δεδοµένων φυλετικής 

ή εθνικής προέλευσης απαιτείται ο έλεγχος του σκοπού της επεξεργασίας ώστε  

αν αυτή κατατείνει σε περαιτέρω διάκριση εθνικού ή φυλετικού κριτηρίου να 

παρέχεται επαυξηµένη προστασία  

 

4.1.2.2. Πολιτικά φρονήµατα 
 

Στην κατηγορία των ευαίσθητων δεδοµένων ανήκουν στοιχεία που 

αποκαλύπτουν άµεσα ή έµµεσα το πολιτικό φρόνηµα, δηλαδή την πολιτική 

τοποθέτηση ενός ατόµου, όπως αυτή µπορεί να εκφράζεται µε την κοµµατική 

ένταξη, ή την επιλογή ψήφου στις πολιτικές εκλογές. Καταρχήν 

προστατευόµενα ως ευαίσθητα είναι εκείνα τα δεδοµένα που αποκαλύπτουν µε 

τρόπο αντικειµενικό και βέβαιο τις πολιτικές πεποιθήσεις. Ωστόσο επειδή τα 

πολιτικά φρονήµατα όπως και οι θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις 

ανάγονται στην πνευµατική σφαίρα της προσωπικότητας δεν είναι πάντοτε 
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εύκολο να εξακριβωθεί µε ασφάλεια η ταυτότητά τους, ή να συναχθούν από 

έµµεσες πληροφορίες όπως π.χ. από τα βιβλία που διαβάζει κάποιος, τη 

βιβλιογραφία που χρησιµοποιεί, την παρουσία του σε µια πολιτική εκδήλωση. 

Συχνά λοιπόν ένας υπεύθυνος επεξεργασίας επιδιώκει τη συλλογή 

στοιχείων µε στόχο αξιολογώντας τα και συσχετίζοντάς τα να κρίνει ποιο είναι 

το πολιτικό φρόνηµα του υποκειµένου.  Αυτή είναι και η πιο επικίνδυνη 

πλευρά της επεξεργασίας δεδοµένων που συνδέονται µε πολιτικές πεποιθήσεις. 

 

4.1.2.3. Θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις 
 

Οι φιλοσοφικές αντιλήψεις υποσύνολο των οποίων αποτελούν οι 

περιοχές των πολιτικών φρονηµάτων και των θρησκευτικών  πεποιθήσεων 

αποτελούν τη βιοθεωρία κάθε ανθρώπου την πιο σθεναρά αντιστεκόµενη 

περιοχή της πνευµατικής υπόστασης στην περιγραφή και την οριοθέτηση50   

Συχνά η άµεση ή και έµµεση δήλωση του θρησκεύµατος αποτελεί προϋπόθεση 

για άσκηση δικαιώµατος (π.χ. απαλλαγή των µαθητών Μαρτύρων του Ιεχωβά 

από τα θρησκευτικά, την προσευχή και τον εκκλησιασµό, βλ. π.δ. 121/1998) ή 

καθήκοντος ( π.χ. ο µάρτυρας πριν καταθέσει στο δικαστήριο, εφόσον επιθυµεί 

να ορκιστεί µε θρησκευτικό όρκο οφείλει να δηλώσει το θρήσκευµά του, 

προκειµένου να ορκιστεί στο αντίστοιχο ιερό βιβλίο).  

Εδώ προκύπτει ζήτηµα για την προστασία του ευαίσθητου δεδοµένου 

που δηµοσιοποιείται όπως και στην περίπτωση που η άσκηση δικαιώµατος 

αποτελεί έµµεση αποκάλυψη του θρησκεύµατος. Ιδίως σε χώρες  όπου 

παράλληλα µε την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, διαπιστώνεται και 

η ύπαρξη επικρατούσας θρησκείας (π.χ. κατά το άρθρο 3 του Σ. υπό την έννοια 

της πληθυσµιακής υπεροχής) δεν είναι δύσκολο να παρουσιαστούν 

προσκόµµατα στην οµαλή άσκηση των δικαιωµάτων εκείνων που ανήκουν στη 

θρησκευτική µειοψηφία.51  

                                                 
50 Αρµαµ. Σωτηρόπουλος όπου πριν σελ.33 
51 Βλ. Απόφαση Ε∆∆Α  υπόθεση Τσαβαχίδη κατά Ελλάδας, 21-1-99. Πηγή: 
http//www.greekhelsinki.gr/dikaiomatika/07/stiles/epwnymws/01.htm 
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Πάντως πρέπει να επισηµανθεί ότι η έννοια των θρησκευτικών 

πεποιθήσεων είναι ευρύτερη από την έννοια του θρησκεύµατος καθώς µπορεί 

να περιλαµβάνει π.χ. την πίστη σε µη γνωστή θρησκεία ή και την αθεΐα. 

  

4.1.2.4. Συµµετοχή σε ένωση, σωµατείο και συνδικαλιστική οργάνωση 
 

Επαυξηµένη προστασία σύµφωνα µε το νόµο 2472/97 χρήζουν τα 

δεδοµένα συµµετοχής σε ένωση, σωµατείο και συνδικαλιστική οργάνωση. Ως 

ένωση νοείται η ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα (άρθρο 107 

ΑΚ , διατάξεις για αστική εταιρία)52. Ως σωµατείο νοείται η ένωση προσώπων 

που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό και έχει αποκτήσει νοµική 

προσωπικότητα από και δια της εγγραφής της σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο που 

τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας του. Ωστόσο η δυνατότητα οποιουδήποτε 

να πληροφορηθεί τη σύνθεση του σωµατείου µε µια απλή αίτηση στο 

Πρωτοδικείο είναι ασύµβατη προς την αυξηµένη προστασία του νόµου που 

θέλει τη συµµετοχή σ’ αυτό ευαίσθητο δεδοµένο και απαιτεί για τη 

δηµοσιοποίηση του προηγούµενη άδεια της αρχής.  

Ως συνδικαλιστική οργάνωση θεωρείται αυτή που ιδρύεται σύµφωνα µε 

το νόµο 1264/1982. Τέλος οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι το δεδοµένο της 

συµµετοχής σε ένωση σωµατείο ή συνδικαλιστική οργάνωση παρουσιάζει 

δισυπόστατο χαρακτήρα προστασίας που προκύπτει από τον πραγµατικό 

σκοπό του, υπαγόµενο τόσο στην κατηγορία συµµετοχής σε ένωση /σωµατείο 

όσο και στην κατηγορία δεδοµένων που αποκαλύπτουν τις φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις. Γενικά, η συµµετοχή σε επιστηµονικά σωµατεία, σε 

πολιτιστικούς φορείς, φιλανθρωπικές οργανώσεις, επαγγελµατικά σωµατεία- 

επιµελητήρια και γενικά η συνδικαλιστική δραστηριότητα αποτελούν 

παραδείγµατα κατηγοριών δεδοµένων της οµάδας που εξετάζουµε.  

 

                                                 
52 Αρµαµ.Σωτηρόπουλος όπου πριν,σελ 35 
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4.1.2.5. Υγεία 
 

Ευαίσθητο είναι κάθε δεδοµένο που αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικές 

µε την βιολογική υπόσταση και την ψυχική υγεία του ανθρώπου, µ’ άλλα λόγια 

στοιχεία για τη φυσική και πνευµατική του κατάσταση, το ιατρικό του 

ιστορικό, τις ανικανότητες τις αναπηρίες του. Εδώ λοιπόν υπάγονται όλα τα 

ιατρικά δεδοµένα, αλλά και η ευρύτερη κατηγορία των γενετικών δεδοµένων 

που αφορούν τα κληρονοµικά χαρακτηριστικά. Ως προς τα βιοµετρικά 

δεδοµένα, (σωµατικά χαρακτηριστικά όπως η επιδερµίδα, η ίριδα του µατιού, 

το αποτύπωµα του δακτύλου, τα χαρακτηριστικά του προσώπου) και τα 

χαρακτηριστικά συµπεριφοράς (υπογραφή, κίνηση χειλιών, φωνή ή η δύναµη 

µε την οποία χτυπά κανείς τα πλήκτρα) παρουσιάζεται αµφισβήτηση της 

θεωρίας για το αν πρέπει να συγκαταλέγονται στα ευαίσθητα ή στα απλά 

δεδοµένα. Όταν βέβαια τα βιοµετρικά δεδοµένα αποκαλύπτουν φυλετικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. χρώµα του δέρµατος) υπάγονται στην κατηγορία των 

ευαίσθητων δεδοµένων που αποκαλύπτουν φυλετική προέλευση.  

 

4.1.2.6. Κοινωνική πρόνοια 
 

Παροχές κοινωνικής πρόνοιας και συναφείς πληροφορίες αποτελούν 

δεδοµένα ιδιαίτερης ευαισθησίας λόγω της δυνατότητας να χρησιµοποιηθούν 

ως κριτήριο θετικής ή αρνητικής προσωποληψίας. Στην κατηγορία αυτή 

εντάσσονται και τα δεδοµένα ανηλίκων που ενσωµατώνονται σε έγγραφα 

κοινωνικών υπηρεσιών  οι οποίες επιλαµβάνονται της προστασίας των 

ανηλίκων. Εφόσον λοιπόν τα δεδοµένα αυτά εντάσσονται στα ευαίσθητα 

προϋποτίθεται πως δέχονται νόµιµη επεξεργασία µόνο υπό τους όρους του 

άρθρου 7 παρ.2 εφόσον δηλαδή παρασχεθεί άδεια της Αρχής53. 

                                                 
53 Μια σύµφωνη µε το Σύνταγµα προσθήκη στον κατάλογο των ευαίσθητων δεδοµένων, θα ήταν 
εκείνη των δεδοµένων των ανηλίκων. Ενώ µε το Νόµο επαυξάνεται η προστασία των δικαιωµάτων του 
άρθρου 21Σ (καθώς η υγεία και η κοινωνική πρόνοια προστατεύονται ως ευαίσθητα προσωπικά 
δεδοµένα) η προστασία της παιδικής ηλικίας ίσως να µην επιτυγχάνεται µε την ίδια 
αποτελεσµατικότητα που θα είχε η ένταξη όλων των δεδοµένων των ανηλίκων στο σύνολο των 
ευαίσθητων 



 54 

4.1.2.7. Ερωτική ζωή 
 

Ως ευαίσθητα προστατεύονται όλα τα δεδοµένα που σχετίζονται µε την 

«κουλτούρα» της ερωτικής συµπεριφοράς του προσώπου στο σύνολό της. 

Στοιχεία που περιορίζονται στο στενότερο πεδίο της γενετήσιας ελευθερίας της 

σεξουαλικής ζωής  όσο και δεδοµένα που αφορούν το ευρύτερο πεδίο της 

ερωτικής δραστηριότητας συνδέονται µε τον πυρήνα του ιδιωτικού βίου ο 

οποίος αποτελεί θεµελιώδες προστατευόµενο αγαθό του νόµου. Έτσι 

προστατεύονται, ως ευαίσθητες πληροφορίες όχι µόνο της αποκλίνουσας αλλά 

και κάθε συµπεριφοράς που µπορεί να χαρακτηριστεί αντικειµενικά ως 

ερωτική π.χ. η διατήρηση προσωπικού ηµερολογίου, δεδοµένα επισκέψεων σε 

sites πορνογραφικού περιεχοµένου, συνδροµής σε γραφείο συνοικεσίων ή 

συνοδών, προµήθειας εντύπων ή ερωτικών βοηθηµάτων, καταγραφής 

σεξουαλικών πράξεων ή προτιµήσεων σε βιντεοταινίες κλπ. 

 

4.1.2.8. Ποινικές διώξεις ή καταδίκες 
 

Μολονότι σε µια πρώτη µατιά φαίνεται πως η καταχώρηση των 

ποινικών διώξεων και καταδικών στα ευαίσθητα δεδοµένα αντίκειται στην 

συνταγµατική αρχή της δηµοσιότητας των δικαστικών αποφάσεων ωστόσο 

στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει σύγκρουση. Η δηµοσιότητα αφορά την 

απαγγελία των αποφάσεων σε δηµόσια συνεδρίαση και όχι την περαιτέρω 

επεξεργασία των ποινικών προσωπικών δεδοµένων. Όσον αφορά το χρονικό 

εύρος της προστασίας ευαίσθητα θεωρούνται τόσο τα δεδοµένα που 

συλλέγονται αφού ασκηθεί ποινική δίωξη όσο και εκείνα που  

περιλαµβάνονται σε µια ποινική προκαταρκτική δικογραφία. Η ποινική 

καταδίκη αποτελεί περιεχόµενο καταδικαστικής απόφασης και προστατεύεται 

ως προσωπικό δεδοµένο. Αντιθέτως οι αθωωτικές αποφάσεις δεν αποτελούν 

ευαίσθητα δεδοµένα χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αποκλείεται να περιέχονται 

τέτοιου είδους ευαίσθητες πληροφορίες  στο σκεπτικό τους. Σ’ αυτή την 

                                                                                                                                            
 



 55 

περίπτωση η περαιτέρω επεξεργασία τους γίνεται µε ανωνυµοποίηση των 

στοιχείων ταυτοποίησης των προσώπων στα οποία αφορούν.  

 

4.1.3.  Επεξεργασία δεδοµένων 
 

Προϋπόθεση εφαρµογής του νόµου 2472/97 αποτελεί η  εφαρµογή 

επεξεργασίας επί των προστατευόµενων δεδοµένων είτε αυτή είναι 

αυτοµατοποιηµένη είτε όχι.(Η µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία προϋποθέτει 

τη σύσταση και λειτουργία αρχείου προσωπικών δεδοµένων.) Πιο 

συγκεκριµένα ως επεξεργασία ορίζεται από το νόµο η πραγµατοποίηση κάθε 

εργασίας ή σειράς εργασιών µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων 

µεθόδων και η εφαρµογή τους σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.  

Ο νοµοθέτης επιδιώκοντας να διευκρινίσει περαιτέρω την έννοια των 

εργασιών επεξεργασίας παρέχει έναν ενδεικτικό κατάλογο επεµβάσεων που 

µπορούν είτε να επηρεάζουν τη σχέση ανάµεσα στα προσωπικά δεδοµένα και 

στο «περιβάλλον» τους (συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση, χρήση, 

διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση, διασύνδεση, δέσµευση) είτε να επηρεάζουν τα 

ίδια τα δεδοµένα (τροποποίηση, εξαγωγή, διαγραφή, καταστροφή). Στη 

συνέχεια θα επιδιώξουµε να διευκρινίσουµε αυτές τις δραστηριότητες 

επεξεργασίας. 

 

4.1.3.1. Συλλογή  
 

Η φάση της συλλογής, είναι προτερόχρονη σε σχέση µε την 

επεξεργασία υπό στενή έννοια  και συγκροτείται ως έννοια από το στάδιο  της 

αναζήτησης των δεδοµένων, της εύρεσης και λήψης τους. Από τη στιγµή που η 

φάση της συλλογής ξεκινά  από την αναζήτηση των στοιχείων γίνεται φανερό 

ότι οι όροι νοµιµότητας της συλλογής δεδοµένων θα πρέπει να συντρέχουν ήδη 

απ’ αυτό το σηµείο, διαφορετικά µιλούµε για παράνοµη επεξεργασία 
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δεδοµένων. Αν η συλλογή γίνεται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο θεωρείται ότι 

αυτοµάτως στοιχειοθετείται επεξεργασία.  

Αν συντελείται µε µη αυτοµατοποιηµένες µεθόδους θα πρέπει να 

κατατείνει στην καταχώρηση των δεδοµένων σε αρχείο προκειµένου να 

συντρέχει επεξεργασία. Η διανοµή ερωτηµατολογίου σε φυσικά πρόσωπα 

προσδιορίσιµης ταυτότητας για γραπτή αποκάλυψη προσωπικών δεδοµένων µε  

δυνατότητα λήψης των δεδοµένων από το διανοµέα όπως και η 

παρακολούθηση της συµπεριφοράς φυσικών προσώπων προσδιορίσιµης 

ταυτότητας µε δυνατότητα καταγραφής τους (µε φωτογράφηση, 

µαγνητοσκόπηση, ηχογράφηση) αποτελούν µερικά µόνο παραδείγµατα 

συλλογής δεδοµένων. 

 

4.1.3.2. Καταχώρηση 
 

Της συλλογής έπεται λογικά (όµως µπορεί και να συµπίπτουν) η 

καταχώριση των δεδοµένων  δηλαδή η  ένταξη των προσωπικών δεδοµένων 

στη σφαίρα γνώσης ή και επέµβασης του προσώπου που τελεί την 

επεξεργασία. 

 

4.1.3.3. Οργάνωση  
 

Ειδική µορφή καταχώρησης προσωπικών δεδοµένων αποτελεί η 

οργάνωσή τους δηλαδή η ένταξή τους µε διαρθρωµένη µορφή σε έναν 

σχηµατισµό ο οποίος χαρακτηρίζεται από µια στοιχειώδη έστω ενότητα. Η 

κατάρτιση κριτηρίων βάσει των οποίων πρόκειται να γίνει η διάρθρωση ενός 

συνόλου προσωπικών δεδοµένων πριν ξεκινήσει η εργασία της συλλογής τους  

δεν αποτελεί επεξεργασία. Εφόσον όµως ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβεί σε 

σύσταση αρχείου ή σε επεξεργασία βάσει των κριτηρίων αυτών οφείλει να 

γνωστοποιήσει εγγράφως τα κριτήρια στην Αρχή. 

 



 57 

4.1.3.4. ∆ιατήρηση ή αποθήκευση 
 

Η κατοχή προσωπικών δεδοµένων σε ένα στοιχειώδες (αλλά όχι 

ασήµαντο νοµικά βάθος χρόνου) συνιστά την έννοια της διατήρησης ή 

αποθήκευσης τους.  Η διαφύλαξη προσωπικών δεδοµένων σε σκληρό δίσκο, 

δισκέτα µαγνητοταινία ηλεκτρονικού υπολογιστή ή σε «κουτί» ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (mail box), όπως και η κατοχή φωτογραφιών, µαγνητοταινιών, 

κειµένων, φιλµ που περιέχουν καταγραφές προσωπικών δεδοµένων, αποτελούν 

παραδείγµατα διατήρησης ή αποθήκευσης προσωπικών δεδοµένων.  

Όταν µετά την καταχώρηση των δεδοµένων ακολουθεί η αδυναµία 

ανάκτησής τους (διαγραφή) ή η πραγµατική εξάλειψή τους (καταστροφή) τότε 

όπως είναι φυσικό δε συντρέχει αποθήκευση ή διατήρηση. Αντιθέτως 

συντρέχει, όταν την καταχώριση ακολουθεί δέσµευση (κλείδωµα) τους , ή της 

καταχώρησης προηγείται τροποποίηση ή εξαγωγή δεδοµένων που παραµένουν 

στο πεδίο γνώσης του πραγµατοποιούντος την επεξεργασία. 

 

4.1.3.5. Τροποποίηση 
 

Πολύ συχνά συντελείται επέµβαση στον φορέα εγγραφής του 

δεδοµένου κατά τρόπο ώστε να επηρεάζεται είτε η αποτύπωσή του (το 

σηµαίνον π.χ. η διατύπωση, αν είναι κείµενο) είτε το διανόηµα (σηµαινόµενο) 

που αυτό εµπεριέχει (π.χ. µε διασύνδεση δεδοµένων από διαφορετικά αρχεία) 

µε ή χωρίς επέµβαση στην αποτύπωσή του. Τότε συντελείται τροποποίηση. Η 

τροποποίηση συνεπάγεται αλλοίωση του δεδοµένου όχι αναγκαστικά 

δραµατικής έκτασης. Αρκεί να υφίσταται διαφοροποίηση αρχικού - τελικού 

δεδοµένου τα οποία µάλιστα αν συνυπάρχουν  και δεν έχει µεσολαβήσει 

εξάλειψη του αρχικού, δεν στοιχειοθετείται καν τροποποίηση αλλά µάλλον 

ενηµέρωση  ή εξαγωγή. Αλλαγή των πραγµατικών περιστατικών στα οποία 

αναφέρεται το πληροφοριακό φορτίο του δεδοµένου χωρίς ταυτόχρονη 

ενηµέρωσή του (αλλαγή τηλεφωνικού αριθµού χωρίς ταυτόχρονη ενηµέρωση 

του τηλεφωνικού καταλόγου) δεν αποτελεί τροποποίηση ούτε καν 
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επεξεργασία. Ωστόσο µπορεί να συνιστά παράβαση της αρχής ακρίβειας των 

δεδοµένων. Πάντως η τροποποίηση επέρχεται κυρίως µε την αφαίρεση ή την 

προσθήκη στοιχείων στα υφιστάµενα δεδοµένα. 

 

4.1.3.6. Εξαγωγή 
 

Η έννοια της εξαγωγής αφενός σχετίζεται µε την έννοια της ανάκτησης 

που συντελείται όταν δεδοµένα που έχουν υποστεί διαγραφή ή καταστροφή 

(τουλάχιστον εν µέρει) επανέρχονται στην αρχική τους µορφή µε την 

εφαρµογή τεχνικών ή λογικών µεθόδων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

περαιτέρω επεξεργασία τους.  Αφετέρου, µπορεί να ενταχθεί στην εργασία της 

άντλησης, συλλογής και λήψης συνόλων δεδοµένων από ευρύτερα σύνολα 

δεδοµένων. Τέλος εξαγωγή υφίσταται και στην περίπτωση πορισµάτων από τη 

συσχέτιση, διασύνδεση, διαβίβαση ή διάδοση προσωπικών δεδοµένων  οπότε 

από ένα σύνολο προσωπικών πληροφοριών παράγονται νέα προσωπικά 

δεδοµένα. 

 

4.1.3.7. Χρήση 
 

Η προστατευτική επενέργεια του νόµου 2472/97 όπως περιγράφεται στο 

άρθρο  3παρ. 1 περιορίζεται στην εν γένει αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία 

όπως και στη µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα που πρόκειται να αρχειοθετηθούν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όµως 

µένουν εκτός της προστατευτικής ασπίδας του νόµου µια κατηγορία µη 

αυτοµατοποιηµένων επεξεργασιών που διεξάγονται χωρίς την ύπαρξη αρχείου 

προσωπικών δεδοµένων. Παράδειγµα τέτοιας περίπτωσης αποτελεί η κλοπή 

δελτίου ταυτότητας και η χρήση του από τον κλέφτη για λόγους 

πλαστοπροσωπίας, µε τρόπο µη αυτοµατοποιηµένο (απλή επίδειξη). Η 

συγκεκριµένη κατηγορία λοιπόν εντασσόµενη στο  κανονιστικό πλαίσιο της 

προστασίας από τη χρήση προσωπικών δεδοµένων που εισάγεται από το 
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Σύνταγµα, καλύπτει περιπτώσεις µη αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας στις 

οποίες δεν υπάρχει αρχείο. 

 

4.1.3.8. ∆ιαβίβαση 
 

Η διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων συνίσταται στην µετάδοσή τους 

προς τη σφαίρα επέµβασης ενός προσώπου το οποίο διαφοροποιείται από το 

πρόσωπο που πραγµατοποιεί τη διαβίβαση. Η διαβίβαση διαφοροποιείται από 

τη διάδοση στο γεγονός ότι λαµβάνει χώρα προς συγκεκριµένο αποδέκτη ή σε 

συγκεκριµένες οµάδες αποδεκτών. Η διάδοση αντιθέτως γίνεται προς κάθε 

κατεύθυνση ή προς απεριόριστο αριθµό αποδεκτών. Η διασύνδεση δεν 

αποτελεί προϋπόθεση για να στοιχειοθετηθεί η διαβίβαση προσωπικών 

δεδοµένων αφού η τελευταία µπορεί να γίνει και µε απευθείας µετάδοση. 

Ειδική διευθέτηση για τη διασυνοριακή διαβίβαση (ροή) προσωπικών  

δεδοµένων γίνεται στο άρθρο 9 του νόµου 2472/97. 

 

4.1.3.9. ∆ιάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση 
 

Στην περίπτωση αυτή όπως προαναφέρθηκε, ο Νόµος αναφέρεται στη 

µετάδοση δεδοµένων προς κάθε κατεύθυνση αποδεκτών. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα διάδοσης αποτελεί η δηµοσίευση προσωπικών δεδοµένων στα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η έννοια γένους είναι η διάθεση η οποία µπορεί να 

γίνεται και υπό όρους.  

 

4.1.3.10 Συσχέτιση ή συνδυασµός 
 

Πρόκειται για τη συµπαράθεση δεδοµένων που έρχονται σε σύνδεση ή 

αλληλεξάρτηση, µε οποιοδήποτε τρόπο, µε σκοπό την δυνατότητα εξαγωγής  

«πορισµατικού» δεδοµένου. Η συγκεκριµένη εργασία αποτελεί ειδική µορφή 

οργάνωσης προσωπικών δεδοµένων και υπό προϋποθέσεις µπορεί να οδηγήσει 
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σε τροποποίηση ή σε απλή ενηµέρωση προσωπικών δεδοµένων. ∆ιακρίνεται 

σε αµοιβαία (αµφίδροµη) οπότε και οι δύο υπεύθυνοι επεξεργασίας µπορούν 

να προβούν σε διασύνδεση και σε µονόδροµη κατά την οποία η διασύνδεση 

µπορεί να γίνει µόνο από τον ένα υπεύθυνο επεξεργασίας. 

 

4.1.3.11. ∆ιασύνδεση 
 

Η ιδιαίτερη σηµασία της διασύνδεσης κατέστησε αναγκαία την 

πρόβλεψη ειδικών ρυθµίσεων στο Νόµο. Αφορά δεδοµένα που εµπεριέχονται 

σε αρχεία και προϋποθέσεις για την ύπαρξη διασύνδεσης αποτελούν 

σωρευτικά: α) η ύπαρξη δύο ή περισσότερων αρχείων προσωπικών δεδοµένων, 

β)ετερότητα προσώπων που τηρούν τα αρχεία ή ετερότητα σκοπού των 

αρχείων που τηρούνται από το ίδιο πρόσωπο και γ) δυνατότητα συσχέτισης 

των δεδοµένων του ενός αρχείου µε τα δεδοµένα του άλλου αρχείου. 

 

4.1.3.12. ∆έσµευση 
 

Τα  δεσµευµένα προσωπικά δεδοµένα καταχωρούνται και διατηρούνται 

(κλειδώνονται) ώστε να διασφαλίζεται ο αποκλεισµός κάθε επεξεργασίας επ’ 

αυτών. Μορφή δέσµευσης αποτελεί και η απόκρυψη δεδοµένων η οποία συχνά 

µπορεί να συνοδεύεται από µια ένδειξη ενηµέρωσης τρίτων ότι υφίσταται 

απόκρυψη. Βέβαια, αν η ένδειξη προσδιορίζει συγκεκριµένο υποκείµενο  

αντιµετωπίζεται και αυτή ως προσωπικό δεδοµένο. Αιρέσεις ή προθεσµίες 

είναι νοητές επί της δεσµεύσεως, η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί και επί 

συνόλων προσωπικών δεδοµένων ή και αρχείων.  

 

4.1.3.13. ∆ιαγραφή 
 

Όταν δεδοµένα διαγράφονται αποκλείεται στον οποιοδήποτε η 

δυνατότητα να λάβει γνώση τους. Για τη στοιχειοθέτηση της διαγραφής 
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απαιτείται το δεδοµένο να καθίσταται µη αντιληπτό στις αισθήσεις ή µη 

αναγνώσιµο-αναγνωρίσιµο εφόσον πρόκειται για οπτικό δεδοµένο. ∆εν 

επηρεάζει τη διατήρηση ή άλλη επεξεργασία από τρίτο που ίσως διαθέτει 

αντίγραφο των δεδοµένων. Η κρυπτογράφηση ή η αλλαγή γλώσσας 

καταγραφής δεν αποτελεί διαγραφή  κάτι που επιτυγχάνεται µε την 

ανωνυµοποίηση, την ψευδωνυµοποίηση αλλά και την τροποποίηση των 

δεδοµένων. 

 

4.1.3.14. Καταστροφή 
 

Επιτυγχάνεται µε την αποσύνθεση του φορέα στον οποίο είναι 

ενσωµατωµένη η προσωπική πληροφορία µε τρόπο ώστε να καθίσταται 

αδύνατη κάθε περαιτέρω επεξεργασία. Ο αποµαγνητισµός µαγνητικής κάρτας, 

δισκέτας, ή σκληρού δίσκου όπου βρίσκονται καταχωρηµένα δεδοµένα, το 

κάψιµο ή το σχίσιµο εγγράφων µε τρόπο µη αποκαταστάσιµο αποτελούν 

κάποια παραδείγµατα καταστροφής. 

 

4.1.4. Αντικειµενικές προϋποθέσεις νόµιµης επεξεργασίας 
 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσωπικών δεδοµένων απλών ή 

ευαίσθητων είναι εκείνα που καθιστούν νοµικά αποδεκτή την επεξεργασία 

τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά διέπονται από αρχές οι οποίες σχολιάζονται στη 

συνέχεια και έχουν απόλυτη δεσµευτικότητα οπότε και η παράβασή τους 

συνεπάγεται το παράνοµο της επεξεργασίας που δε θεραπεύεται µέσω της 

συγκατάθεσης του υποκειµένου ή της τήρησης των νόµιµων εξαιρέσεων απ’ 

αυτή. 
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4.1.4.1. Αρχή του νόµιµου τρόπου συλλογής 
 

Τα προσωπικά δεδοµένα καταρχάς θα πρέπει να συλλέγονται µε νόµιµο 

τρόπο για να είναι θεµιτή η επεξεργασία τους. Αυτό σηµαίνει ότι το 

υποκείµενο των δεδοµένων ενηµερώνεται για τη συλλογή, και παρέχει τη 

συγκατάθεσή του εκτός νοµίµων εξαιρέσεων (άρθρο 5). Η σύσταση και 

λειτουργία αρχείου γνωστοποιείται στην Αρχή εκτός περιπτώσεων που η 

υποχρέωση αυτή αίρεται (αρθ.7Α) και παρέχεται η άδεια της Αρχής εφόσον 

συντρέχει και κάποια από τις πρόσθετες προϋποθέσεις νοµιµότητας του 

άρθρου 7υπό τον όρο ότι η υποχρέωση δεν αίρεται από το άρθρο 7Α. Σε 

περίπτωση διασύνδεσης αρχείων απαιτείται η γνωστοποίησή της στην Αρχή 

και εφόσον αυτή είναι ιδιαίτερη διασύνδεση επιβάλλεται η λήψη άδειας 

(αρθ.8). Για διαβίβαση δεδοµένων σε χώρες εκτός Ε.Ε. απαιτείται να 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις νοµιµότητας του αρθ.9παρ.1.Τέλος η συλλογή 

πρέπει να είναι απόρρητη και να διενεργείται µε εγγυήσεις ασφάλειας κατά το 

αρθ.10. 

 

4.1.4.2. Αρχή του σκοπού 
 

Ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία των 

προσωπικών δεδοµένων απαιτείται να είναι καθορισµένος πριν τη διενέργεια 

των συγκεκριµένων πράξεων. Αυτό συµβαίνει όταν περιλαµβάνεται στον 

κατάλογο των πληροφοριών για τις οποίες έχει ενηµερωθεί το υποκείµενο και 

ταυτίζεται µε το σκοπό για τον οποίο έχει δοθεί συγκατάθεση. Αναφέρεται 

τόσο στην γνωστοποίηση σύστασης και λειτουργίας αρχείου όσο και  στην 

άδεια της αρχής για συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων. Η αρχή 

του προκαθορισµένου σκοπού διακονείται επίσης όταν σε περίπτωση 

διασύνδεσης αρχείων έχει περιληφθεί στη γνωστοποίηση και στην παρεχόµενη 

άδεια από την Αρχή αλλά και στην άδεια που παρέχεται για διαβίβαση 

δεδοµένων σε χώρες εκτός Ε.Ε. Βέβαια ο σκοπός εκτός από προκαθορισµένος 
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απαιτείται να είναι και σαφής για να αποφεύγεται η πολυλειτουργική συλλογή 

και χρήση των δεδοµένων.  

Τέλος, προϋποτίθεται και η νοµιµότητά του  που διασφαλίζεται µεταξύ 

άλλων όταν τηρούνται το απόρρητο και η ασφάλεια της επεξεργασίας 

(αρθ.10), αποφεύγεται η καταστρατήγηση των δικαιωµάτων του υποκειµένου 

των δεδοµένων (αρθ.11-14), όπως και η παράβλεψη των διατάξεων περί 

αρµοδιότητας της Αρχής (π.χ. µε εγκατάσταση των µέσων επεξεργασίας σε 

χώρες – «οάσεις δεδοµένων»). 

 

4.1.4.3. Αρχή της αναγκαιότητας της επεξεργασίας 
 

Η αναγκαιότητα της επεξεργασίας νοείται σε συνάρτηση πάντα µε την 

εξυπηρέτηση του σκοπού της, ο οποίος δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς τα 

συγκεκριµένα αναγκαία προσωπικά δεδοµένα. Η έννοια βεβαίως της 

αναγκαιότητας που συγκεφαλαιώνει την αρχή της αναλογικότητας στο χώρο 

των προσωπικών δεδοµένων, αναλύεται σε τρεις επιµέρους αρχές, αυτές της 

συνάφειας, της προσφορότητας, και της ποσοτικής ισορροπίας των δεδοµένων 

προς τους σκοπούς της επεξεργασίας.  

Πιο συγκεκριµένα η αρχή της συνάφειας συνεπάγεται ότι για να τύχουν 

τα δεδοµένα νόµιµης επεξεργασίας πρέπει να είναι σχετικά µε το σκοπό της ο 

οποίος οφείλει επίσης να είναι νόµιµος. Όµως αυτό δεν αρκεί γιατί απαιτείται 

να είναι και κατάλληλα όπως προστάζει η αρχή της προσφορότητας, χωρίς να 

καταλήγει η διαδικασία της συλλογής να συγκεντρώνει κάθε προσωπικό 

δεδοµένο του υποκειµένου ακόµη κι αν αυτό συµβαίνει υπό την προϋπόθεση 

της ανωνυµοποίησης γιατί τότε εµφανίζεται παραβίαση της αρχής της 

ποσοτικής ισορροπίας των δεδοµένων. 
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4.1.4.4. Αρχή της ακρίβειας των δεδοµένων 
 

Η νόµιµη επεξεργασία των δεδοµένων απαιτεί από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας να τηρεί την αρχή της ακρίβειας, δηλαδή να συλλέγει στοιχεία 

που ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, και εφόσον αυτά µεταβάλλονται 

να προβαίνει στην επικαιροποίηση τους. Ο ίδιος βέβαια ευθύνεται γι’ αυτό 

µέχρι του σηµείου που α)συντρέχον πταίσµα του ίδιου του υποκειµένου 

παραλλάσσει το πληροφοριακό περιεχόµενο, β)ανωτέρα βία καθιστά αδύνατη 

την επαλήθευση ή την επικαιροποίηση του δεδοµένου, γ) ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας έχει εξαντλήσει κάθε προσπάθεια αλλά βρίσκεται σε πραγµατική 

πλάνη ως προς την ορθότητα των δεδοµένων. 

 

4.1.4.5. Αρχή της χρονικά πεπερασµένης διατήρησης των δεδοµένων 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1 ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται 

να διατηρεί τα δεδοµένα µε µορφή που επιτρέπει τον προσδιορισµό της 

ταυτότητας των υποκειµένων µόνο κατά µία συγκεκριµένη χρονική διάρκεια, 

πράγµα που δεν ισχύει αν έχει µεσολαβήσει ανωνυµοποίηση οπότε δε µιλούµε 

για διατήρηση προσωπικών δεδοµένων. Η χρονική διάρκεια αποτελεί 

συνάρτηση του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη του συγκεκριµένου 

σκοπού αλλά και της ad hoc κρίσης της Αρχής για το ενδεδειγµένο χρονικό 

διάστηµα. Μόνο για λόγους ιστορικούς, επιστηµονικούς ή στατιστικούς έχει η 

Αρχή διακριτική ευχέρεια µε αιτιολογηµένη απόφασή της να επιτρέψει τη 

διατήρηση πληροφοριών που συνδέονται και αποκαλύπτουν την ταυτότητα 

υποκειµένων πάντα µε την προϋπόθεση ότι τα δικαιώµατά τους ή τα 

αντίστοιχα τρίτων δε θίγονται από τη διατήρηση.  
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4.1.5. Αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
 

Η έννοια του αρχείου απαρτίζεται από τα ακόλουθα επιµέρους 

συστατικά: α) ένα σύνολο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, β)εφαρµογή 

επεξεργασίας επί των δεδοµένων αυτού του συνόλου ή δυνατότητα εφαρµογής 

επεξεργασίας, γ)τήρηση των δεδοµένων από το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆, Ν.Π.Ι.∆, 

ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο. ∆ιαπιστώνουµε δηλαδή ότι µε την 

έννοια του συνόλου εκφράζεται η ανάγκη για µια έστω και στοιχειώδη 

οµαδοποίηση περισσότερων προσωπικών δεδοµένων.  

Πάντως όσον αφορά το ζήτηµα της επεξεργασίας, αρχείο υπάρχει 

ακόµα και όταν τηρείται σύνολο προσωπικών δεδοµένων στα οποία δεν 

εφαρµόζεται ούτε και είναι εφικτό να εφαρµοστεί άλλη επεξεργασία από τη 

διατήρησή τους. Παραδείγµατα αρχείων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

αποτελούν λοιπόν ο λογαριασµός µισθοδοσίας, ένα τετράδιο µαθήτριας µε 

προσωπικές σηµειώσεις, µια βιντεοκασέτα µε σκηνές τέλεσης ερωτικής 

πράξης, ένα ηµερολόγιο, το σύνολο φωτογραφιών προσώπου που ελήφθησαν 

για ένα συγκεκριµένο σκοπό που δε συνιστά άσκηση αποκλειστικά 

προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας. 

 

4.1.6. Πεδίο εφαρµογής 
 

Το πεδίο εφαρµογής του νόµου 2472/1997 θα το προσδιορίσουµε τόσο 

µε γνώµονα αντικειµενικό όσο και εδαφικό. Καταρχάς, αντικειµενικά οι 

διατάξεις του νόµου εφαρµόζονται στην ολικά ή µερικά αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία καθώς και στη µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία προσωπικών 

δεδοµένων που περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο. Η 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία περιγράφεται από το άρθρο 2δ ως εργασία ή 

σειρά εργασιών που πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων 

µεθόδων και εφαρµόζεται σε προσωπικά δεδοµένα. Η ένταξη µιας κατηγορίας 

εφαρµογών στην αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία γίνεται εφόσον ο 

αυτοµατικός χαρακτήρας των µεθόδων υπερέχει του µη αυτοµατικού. Αυτό 
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γίνεται όχι αναγκαστικά µε κριτήριο την ποσότητα όσο το βαθµό 

καθοριστικότητας τους για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας.  

Η κρίση βέβαια για το τι υπερέχει γίνεται κάθε φορά ad hoc. Όσον 

αφορά τη µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία, στο εύρος της εντάσσεται όχι 

µόνο η δια χειρός επεξεργασία που είναι και η συνηθέστερη (χειρόγραφη 

ενηµέρωση σχολικής επίδοσης µαθητών στις προσωπικές τους καρτέλες) αλλά 

και η (εν µέρει) αυτοµατοποιηµένη δια χειρός επεξεργασία (π.χ. διαβίβαση 

προσωπικών δεδοµένων µέσω fax) όσο και η µη αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία που δεν εκτελείται κατά κυριολεξία δια χειρός (π.χ. µε 

γραφοµηχανή). Αυτές οι µορφές προστατεύονται από το νόµο εφόσον τα 

δεδοµένα περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο. Ωστόσο 

εξαίρεση από το αντικειµενικό πεδίο εφαρµογής του νόµου υπάρχει όταν 

πρόκειται για α) προσωπικές και β) για οικιακές επεξεργασίες προσωπικών 

δεδοµένων. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται καταρχήν η συλλογή και η 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων του ιδίου του υποκειµένου. Στην 

κατηγορία των οικιακών δραστηριοτήτων περιλαµβάνονται αυτές που 

λαµβάνουν χώρα στο ευρύτερο περιβάλλον µιας κατοικίας όπως η 

αλληλογραφία, η τήρηση καταλόγων διευθύνσεων, ή η τήρηση οικιακών 

λογαριασµών.  

Εδαφικά το πεδίο εφαρµογής του νόµου προσδιορίζεται µε κριτήρια τον 

τόπο εγκατάστασης του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 

επεξεργασία ή των υποκειµένων των δεδοµένων ή των µέσων µε τα οποία 

πραγµατοποιείται η επεξεργασία. Αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 

την επεξεργασία είναι εγκατεστηµένος στην ελληνική επικράτεια ή σε τόπο 

που εφαρµόζεται το ελληνικό δίκαιο η επεξεργασία δεδοµένων διέπεται από το 

νόµο 2472/1997 ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης των υποκειµένων των 

δεδοµένων. Το ίδιο συµβαίνει και όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι 

εγκατεστηµένος στην Ελλάδα ή σε τόπο που εφαρµόζεται το ελληνικό δίκαιο 

και το υποκείµενο των δεδοµένων είναι εγκατεστηµένο στην Ελλάδα. Απλώς 

εδώ µε το εδαφ. β προβλέπεται υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να 

υποδείξει µε γραπτή δήλωσή του προς την Αρχή εκπρόσωπο εγκατεστηµένο 
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στην ελληνική επικράτεια ο οποίος εγκαθίσταται στα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας, χωρίς ο τελευταίος να 

απαλλάσσεται από τυχόν ιδιαίτερη ευθύνη του. Η ίδια υποχρέωση βαρύνει και 

κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας εγκατεστηµένο ή µη  στην Ελλάδα ο οποίος 

καλύπτεται από ετεροδικία, ασυλία, ή άλλο λόγο που κωλύει την ποινική 

δίωξη.  

Τέλος ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι εξωκοινοτικός  και για τους 

σκοπούς της επεξεργασίας προσφεύγει σε µέσα ευρισκόµενα στην Ελλάδα 

διέπεται ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων από το 

νόµο2472/1997. Αν όµως τα µέσα αυτά χρησιµοποιούνται µόνο µε σκοπό τη 

διέλευση από την Ελληνική  Επικράτεια, εισάγεται εξαίρεση από το εδαφικό 

πεδίο εφαρµογής σύµφωνα µε την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

προσωπικών δεδοµένων εντός της ευρωπαϊκής ένωσης. Βέβαια ακριβώς λόγω 

της ιδιότητας του υπεύθυνου επεξεργασίας ως εξωκοινοτικού  υποχρεούται 

αυτός σε υπόδειξη µε γραπτή του δήλωση στην Αρχή εκπροσώπου του 

εγκατεστηµένου στην Ελληνική Επικράτεια ο οποίος τον υποκαθιστά στα 

δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις χωρίς όµως ο υπεύθυνος επεξεργασίας να 

απαλλάσσεται από τυχόν ιδιαίτερη ευθύνη ακόµη κι αν καλύπτεται από 

ετεροδικία, ασυλία ή άλλο λόγο που κωλύει την ποινική δίωξη. 

 

4.2. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

4.2.1. Το Υποκείµενο των δεδοµένων 
 

Το υποκείµενο των δεδοµένων είναι ο δικαιούχος των δικαιωµάτων και 

των προστατευτικών εγγυήσεων που θέτει ο νόµος για την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων. Πρόκειται µόνο για φυσικό πρόσωπο πράγµα που 

υποδηλώνει ολοφάνερα τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του νόµου 2472/97 

αφού αποκλείονται τα δεδοµένα νοµικών προσώπων την προστασία των 

οποίων µπορούν να αιτηθούν τα φυσικά πρόσωπα που τα απαρτίζουν βάσει 

του συγκεκριµένου νόµου είτε τα ίδια τα νοµικά πρόσωπα κατ’ εφαρµογή των 
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άρθρων 9Α Σ και 57,59ΑΚ54 Επιπλέον ορίζεται ότι το υποκείµενο είναι αυτό 

στο οποίο α)αναφέρονται τα δεδοµένα και β)η ταυτότητά του είναι γνωστή και 

µπορεί να εξακριβωθεί.  

Η εξακρίβωση µάλιστα µπορεί να γίνει αµέσως ή εµµέσως βάσει 

στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόσταση του ατόµου από άποψη φυσική, 

βιολογική, ψυχική, οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική.  Αν απ’ όλα αυτά δεν 

είναι δυνατός ο προσδιορισµός της ταυτότητας του υποκειµένου, τα δεδοµένα 

του δεν αποκτούν την ιδιότητα των «δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα». 

 

4.2.2. Υπεύθυνος επεξεργασίας 
 

Μια µεγάλη σειρά δικαιωµάτων όπως το δικαίωµα στην πληροφόρηση, 

στην ελεύθερη έκφραση, οι ελευθερίες της τέχνης, της επιστήµης, της έρευνας 

της διδασκαλίας, της συµµετοχής στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική 

ζωή, και ένα πλήθος άλλων, λειτουργούν ανταγωνιστικά προς την προστασία 

προσωπικών δεδοµένων. Τα δικαιώµατα αυτά ασκούνται από ένα σύνολο 

προσώπων που ο νόµος 2472/1997 στο άρθρο 2ζ ορίζει ότι είναι οι αποδέκτες 

των επιταγών του και τα οποία επιβαρύνονται µε υποχρεώσεις απορρέουσες 

από το νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας. Η σειρά µε την οποία τα πρόσωπα 

αυτά αναφέρονται στο νόµο δεν είναι τυχαία καθώς παρουσιάζονται µε 

ιεραρχική σειρά βάσει του  κριτηρίου  του βαθµού ευθύνης. Το πρόσωπο που 

επιφορτίζεται µε την πρώτη και κύρια ευθύνη για την επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων χαρακτηρίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας. 

Πρόκειται για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, 

δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοδήποτε άλλο οργανισµό, το ∆ηµόσιο αλλά 

και ενώσεις προσώπων. Η ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας προϋποθέτει 

το σωρευτικό προσδιορισµό δύο στοιχείων: α) του σκοπού της επεξεργασίας 

που αναφέρεται στο ειδικό συµφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας εννόµου ή 

µη  και β)του τρόπου µε τον οποίο αυτή λαµβάνει χώρα δηλαδή των ειδικών 

                                                 
54 Αρµαµέντος- Σωτηρόπουλος, όπου πριν, σελ.46 
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µορφών επεξεργασίας όπως και των µέσων (τεχνικός εξοπλισµός, µέθοδοι, 

ανθρώπινο δυναµικό, κλπ) µε τα οποία αυτές θα εφαρµοστούν. 

 

4.2.3. Εκτελών την επεξεργασία 
 

Ενώ ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει το πλαίσιο των σκοπών και 

των µέσων της επεξεργασίας δεν ταυτίζεται πάντοτε µε το πρόσωπο που τη 

διεκπεραιώνει. Σ’ αυτή την περίπτωση µιλούµε για τον εκτελούντα την 

επεξεργασία στον οποίο µετατίθεται ένα µέρος της ευθύνης. Εκτελών την 

επεξεργασία µπορεί να είναι οποιοσδήποτε επεξεργάζεται προσωπικά 

δεδοµένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια υπηρεσία ή κάθε άλλος 

οργανισµός και ενεργεί την επεξεργασία για λογαριασµό του υπευθύνου 

επεξεργασίας.  

Η σύµβαση εξουσιοδότησης για την επεξεργασία που διέπει τη σχέση 

µεταξύ των δύο µερών πρέπει να περιέχει ειδική ρήτρα για την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων που περιέρχονται σε γνώση του εκτελούντα ώστε να 

διασφαλίζεται α) η ασφάλεια και το απόρρητο της επεξεργασίας, β) η µη 

χρήση των δεδοµένων για άλλο σκοπό, και γ) η µη διαβίβασή τους σε τρίτους. 

Με σύµβαση µπορεί να επιµερίζεται το µέτρο της ευθύνης ανάµεσα στα µέρη 

ωστόσο δικαιοπραξία µε την οποία µετακυλύεται όλο το βάρος της ευθύνης 

από τον υπεύθυνο στον εκτελούντα την επεξεργασία θα ήταν άκυρη. Ο 

εκτελών την επεξεργασία έχει ρόλο διεκπεραιωτή και δεν συγκαθορίζει τους 

σκοπούς και τους τρόπους της επεξεργασίας. Αν παρ’ όλα αυτά προβεί σε 

ενέργειες πέραν του σκοπού και των µέσων που του έχουν οριστεί  αποκτά και 

ο ίδιος την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, πράγµα που συµβαίνει και 

όταν κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας εκτελεί επεξεργασία όχι βάσει των 

σκοπών και µέσων που του έχουν επιβληθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

αλλά από άλλο άτοµο. 
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4.2.4. Τρίτος 
 

Η υπαγωγή ενός προσώπου στην κατηγορία του τρίτου προϋποθέτει: 

α)να µην είναι το υποκείµενο των δεδοµένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή 

εξουσιοδοτηµένος για επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και β) 

να ενεργεί υπό την άµεση εποπτεία ή για λογαριασµό του υπευθύνου 

επεξεργασίας. Το πρόσωπο αυτό συνδέεται συµβατικά µε τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας ή τον εκτελούντα εντός του πλαισίου σκοπών και τρόπων 

επεξεργασίας  και τη διενεργεί χωρίς να έχει λάβει απ’ αυτούς σχετική 

εξουσιοδότηση. Ο τρίτος εµφανίζεται είτε ως προµηθευτής προσωπικών 

στοιχείων κατά το στάδιο της συλλογής τους, είτε εµπλέκεται εσωτερικά µε 

την επεξεργασία και εξυπηρετεί τα συµφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας, 

του εκτελούντος την επεξεργασία, ή του αποδέκτη, είτε εµπλέκεται εξωτερικά 

µε την επεξεργασία µε την έννοια του ελέγχου της νοµιµότητας της 

επεξεργασίας55. 

  

4.2.5. Αποδέκτης 
 

Πρόκειται για το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, τη δηµόσια αρχή ή 

υπηρεσία ή οποιοδήποτε άλλο οργανισµό στον οποίο ανακοινώνονται 

(δυνατότητα πραγµατικής λήψης γνώσης του περιεχοµένου τους µε 

αποκλειόµενη την άµεση περαιτέρω επεξεργασία τους) ή µεταδίδονται 

(πρακτική δυνατότητα απευθείας επέµβασης πάνω στα δεδοµένα χωρίς 

αναγκαστικά δυνατότητα λήψης γνώσης του περιεχοµένου) τα δεδοµένα, 

ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι.  

 

 

 

                                                 
55 Γέροντας Απόστολος, Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών 
δεδοµένων, Αθήνα – Κοµοτηνή 2002 
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4.2.6. Υποκειµενικές προϋποθέσεις νόµιµης επεξεργασίας απλών 
δεδοµένων 

4.2.6.1. Συγκατάθεση του υποκειµένου – κανόνες – εξαιρέσεις 
 

Σύµφωνα µε το νόµο 2472/1997 άρθρο 5 παρ.1σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 2/ια η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων είναι επιτρεπτή, δηλαδή 

καταρχήν νόµιµη και θεµιτή, εφόσον το υποκείµενο έχει δώσει τη 

συγκατάθεσή του. Πρόκειται για µια ελεύθερη ρητή και ειδική δήλωση 

βουλήσεως που εκφράζεται µε τρόπο σαφή και εν πλήρη επιγνώσει και µε την 

οποία το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται  

να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδοµένα που τον 

αφορούν. Η συγκατάθεση περιλαµβάνει την έννοια της συναίνεσης όχι όµως 

και της έγκρισης και µπορεί να είναι οποτεδήποτε ανακλητή, χωρίς 

αναδροµικό αποτέλεσµα. Η νοµιµότητα της επεξεργασίας ωστόσο δεν 

εδραιώνεται ακόµη και όταν υπάρχει η συγκατάθεση του υποκειµένου όταν 

συντρέχουν τέσσερις συγκεκριµένες περιπτώσεις: α)όταν παραβιάζονται οι 

αντικειµενικές προϋποθέσεις νόµιµης επεξεργασίας του άρθρου 4παρ.1 β)όταν 

τα προς επεξεργασία δεδοµένα είναι ευαίσθητα, γ) όταν επιδιώκεται 

διασύνδεση αρχείων και δ) όταν τα δεδοµένα πρόκειται να διαβιβαστούν προς 

χώρα (διασυνοριακή ροή) που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις τρεις 

τελευταίες περιπτώσεις η συγκατάθεση του υποκειµένου πρέπει να συρρέει µε 

τις βασικές προϋποθέσεις της γνωστοποίησης της ενέργειας στην Αρχή ή της 

άδειας της Αρχής.   

Ωστόσο στο νόµο απαριθµούνται περιοριστικά  και πέντε προϋποθέσεις 

που τίθενται ως εξαιρέσεις στον κανόνα της προηγούµενης συγκατάθεσης. 

Κατά συνέπεια επεξεργασία µπορεί να γίνει και χωρίς τη συγκατάθεση όταν α) 

η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύµβασης στην οποία 

συµβαλλόµενο µέρος είναι υποκείµενο δεδοµένων ή για τη λήψη µέτρων 

κατόπιν αιτήσεως του υποκειµένου κατά το προσυµβατικό στάδιο.  β)η 

επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπευθύνου 

επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόµο γ)η επεξεργασία είναι 
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αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος του υποκειµένου, εάν αυτό 

τελεί σε φυσική ή νοµική αδυναµία να δώσει τη συγκατάθεσή του δ)η 

επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δηµοσίου συµφέροντος ή 

έργου που εµπίπτει στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας και εκτελείται από 

δηµόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε 

σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδοµένα ε) η επεξεργασία είναι 

απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννοµου συµφέροντος που 

επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους 

ανακοινώνονται τα δεδοµένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς 

των δικαιωµάτων και συµφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 

δεδοµένα και δε θίγονται οι θεµελιώδεις ελευθερίες αυτών.      

 

4.2.6.2. Γνωστοποίηση αρχείων – εξαιρέσεις 
 

Η υποχρέωση για γνωστοποίηση των αρχείων και επεξεργασιών στην 

Αρχή (άρθρο 6) µαζί µε το δικαίωµα του υποκειµένου για ενηµέρωση 

συνθέτουν την αρχή της διαφάνειας των επεξεργασιών, αρχή ζωτικής 

σηµασίας για τη διασφάλιση ότι αυτές δεν διεξάγονται εν κρυπτώ. Ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως τη σύσταση και 

τη λειτουργία αρχείου αλλά και τις αυτοµατοποιηµένες και µη 

αυτοµατοποιηµένες επεξεργασίες των δεδοµένων που υπάρχουν σ’ αυτό. Με 

τη γνωστοποίηση απαιτείται να δηλώνονται τα στοιχεία του υπευθύνου 

επεξεργασίας, η έδρα του αρχείου ή της επεξεργασίας, ο σκοπός, το είδος των 

προσωπικών δεδοµένων που πρόκειται να υποστούν επεξεργασία, η χρονική 

έκταση της επεξεργασίας, οι αποδέκτες των δεδοµένων, οι πιθανές διαβιβάσεις 

των δεδοµένων σε τρίτες χώρες, τα χαρακτηριστικά του συστήµατος και των 

µέτρων ασφαλείας του αρχείου ή της επεξεργασίας. Ωστόσο ο νόµος στο 

άρθρο 7Α αναγνωρίζει και περιπτώσεις απαλλαγής από την υποχρέωση 

γνωστοποίησης και λήψης άδειας.  

Πρόκειται για περιπτώσεις όπου πιθανολογείται η συγκατάθεση του 

υποκειµένου, ή κατηγορίες επεξεργασιών που οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
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δεσµεύονται από διατάξεις που προβλέπουν υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου 

(γιατροί, δικηγόροι, συµβολαιογράφοι κλπ). Επιπλέον εξαιρούνται συνήθεις 

επεξεργασίες που συνεπάγονται έναν ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό 

γνωστοποιήσεων ο οποίος ελλείψει του παρόντος άρθρου θα επιβάρυνε τη 

λειτουργία της Αρχής. Η απαρίθµηση των εξαιρέσεων είναι περιοριστική και 

αφορά αυστηρά τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) η επεξεργασία πραγµατοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που 

συνδέονται άµεσα µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου, ή παροχή υπηρεσιών 

στο δηµόσιο τοµέα και είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης που 

επιβάλλει ο νόµος ή για την εκτέλεση των υποχρεώσεων από τις παραπάνω 

σχέσεις. Η εξαίρεση ισχύει βεβαίως εφόσον πρόκειται για νόµιµη σχέση 

εργασίας.  

β) η επεξεργασία αφορά προσωπικά δεδοµένα πελατών ή προµηθευτών 

του υπευθύνου επεξεργασίας. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον τα δεδοµένα δε 

µεταβιβάζονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Αντιθέτως, δεν ισχύει όταν 

υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι ένας κύκλος νοµικών προσώπων όπως οι 

ασφαλιστικές εταιρείες για όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι φαρµακευτικές 

εταιρείες, οι εταιρείες εµπορίας πληροφοριών, και τα χρηµατοπιστωτικά 

νοµικά πρόσωπα, όπως οι τράπεζες και οι εταιρείες έκδοσης πιστωτικών 

καρτών 

γ) η επεξεργασία γίνεται από σωµατεία, εταιρίες, ενώσεις προσώπων 

και πολιτικά κόµµατα και αφορά δεδοµένα των µελών ή εταίρων τους εφόσον 

αυτοί έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους και τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται 

ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Η εξαίρεση βεβαίως ισχύει εφόσον αυτά 

λειτουργούν νόµιµα.  

δ) η επεξεργασία γίνεται από γιατρούς ή άλλα πρόσωπα που παρέχουν 

υπηρεσίες υγείας και αφορά ιατρικά δεδοµένα, εφόσον ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας δεσµεύεται από το ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο που 

προβλέπει νόµος ή κώδικας δεοντολογίας και τα δεδοµένα δε διαβιβάζονται 

ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Στην απαλλαγή δεν εµπίπτουν τα νοµικά 

πρόσωπα ή οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως κλινικές 
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νοσοκοµεία, κέντρα αποθεραπείας  και αποτοξίνωσης, ασφαλιστικά ταµεία και 

ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα όταν η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 

προγραµµάτων τηλεϊατρικής ή παροχής ιατρικών υπηρεσιών µέσω δικτύου  

ε) η επεξεργασία γίνεται από δικηγόρους, συµβολαιογράφους, άµισθους 

υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιµελητές και αφορά την παροχή νοµικών 

υπηρεσιών προς πελάτες τους, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεσµεύεται 

από υποχρέωση απορρήτου που προβλέπει νόµος και τα δεδοµένα δε 

µεταβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που 

αυτό είναι αναγκαίο και συνδέεται άµεσα µε την εκπλήρωση εντολής του 

πελάτη. στ)η επεξεργασία γίνεται από δικαστικές αρχές ή υπηρεσίες στο 

πλαίσιο απονοµής της δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

λειτουργίας τους. 

 

4.2.7.  ∆ικαιώµατα του υποκειµένου 
 

Σε µια προσπάθεια διαβάθµισης των φορέων προστασίας ο Νόµος 

παρέχει στα υποκείµενα µια δέσµη δικαιωµάτων αυτοπροστασίας. Έτσι 

µιλούµε για δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης, ή αντίρρησης, που 

διαρθρώνονται µε βάση την χρονική αλληλουχία των σταδίων της µερικότερης 

κάλυψης των ατόµων από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Μ’ αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται αποτελεσµατικότερα η 

δυνατότητα πληροφοριακού αυτοκαθορισµού. 

 

4.2.7.1. ∆ικαίωµα στην ενηµέρωση (άρθρο 11) 
 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει τα 

υποκείµενα ότι επίκειται να προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδοµένων. Πρόκειται για υποχρέωση που δεν εξαρτάται από τη διακριτική 

ευχέρεια του υποκειµένου και βαρύνει πάντοτε τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
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Χρονικά, η ενηµέρωση του υποκειµένου πρέπει να γίνεται κατά το στάδιο της 

συλλογής ενώ ως προς τον τρόπο πραγµατοποίησής της καταρχήν προβλέπεται 

άτυπη δηλαδή όχι έγγραφη αλλά σε κάθε περίπτωση µε τρόπο πρόσφορο και 

σαφή. Όταν δεν απαιτείται ούτε ζητείται η συγκατάθεση του υποκειµένου η 

ενηµέρωση µπορεί να γίνει µε ανάρτηση ευδιάκριτης προειδοποιητικής 

πινακίδας στο χώρο συναλλαγής, µε διάθεση έντυπου υλικού, µε αναγραφή σε 

λογαριασµούς τιµολόγια ή άλλα παραστατικά, εφόσον υπάρχει συναλλακτική 

σχέση, µε ευδιάκριτη υποσηµείωση π.χ. σε έντυπο αιτήσεως, µε ειδική 

ευδιάκριτη επισήµανση στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας αν η συλλογή 

στοιχείων γίνεται µέσω διαδικτύου.  

Ως προς το περιεχόµενο της ενηµέρωσης απαιτείται να περιέχονται 

τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) η ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας ή τυχόν εκπροσώπου του.  

β) ο σκοπός της επεξεργασίας  

γ)οι αποδέκτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων  

δ) η ύπαρξη του δικαιώµατος πρόσβασης και  

ε) σύµφωνα µε την κανονιστική πράξη 1/1999 η ύπαρξη του 

δικαιώµατος αντίρρησης.  

Επίσης όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητά για τη συλλογή των 

δεδοµένων τη συνδροµή του υποκειµένου οφείλει να ενηµερώσει και για τρία 

επιπλέον στοιχεία:  

α) την τυχόν ύπαρξη ή έλλειψη νοµικής υποχρέωσης του υποκειµένου 

να παράσχει τη συνδροµή του,  

β) τις νοµοθετικές διατάξεις που τυχόν προβλέπουν ή όχι την 

υποχρέωση του υποκειµένου,  

γ) τις τυχόν νοµικές ή πραγµατικές συνέπειες της πιθανής άρνησης του 

υποκειµένου. 
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4.2.7.2. ∆ικαίωµα πρόσβασης (άρθρο 12) 
 

Το δικαίωµα πρόσβασης αποτελεί εκδήλωση της αρχής της διαφάνειας 

που πρέπει να διέπει την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων. Μπορεί να 

ασκηθεί οποτεδήποτε πριν, κατά τη διάρκεια είτε κατόπιν της επεξεργασίας και 

θεµελιώνει για τον υπεύθυνο επεξεργασίας την υποχρέωση έγγραφης 

απάντησης στο υποκείµενο των δεδοµένων. Το δικαίωµα δηλαδή δεν 

ικανοποιείται ούτε µε προφορική απάντηση ούτε και µε τη φυσική πρόσβαση 

του ενδιαφεροµένου στο αρχείο. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας µάλιστα οφείλει 

σε κάθε περίπτωση να παραλαµβάνει την αίτηση του υποκειµένου 

ανεξαρτήτως από το αν αυτή είναι βάσιµη ή όχι ενώ τα στοιχεία τα οποία 

πρέπει να του χορηγήσει είναι:  

α) όλα τα προσωπικά δεδοµένα του αιτούντος, καθώς και την 

προέλευσή τους. Η ενηµέρωση αυτή βέβαια είναι πολύ πιθανό να αποκαλύψει 

στο υποκείµενο και προσωπικά δεδοµένα τρίτων προσώπων, οπότε ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας απαιτείται να τηρήσει τις αρχές του άρθρου 4 του 

νόµου 2472/1997. Παράλληλα ζήτηµα προκύπτει όταν τα δεδοµένα στα οποία 

ζητά πρόσβαση το υποκείµενο αναφέρονται όχι µόνο στο ίδιο αλλά και σε 

άλλο υποκείµενο. Σ’ αυτή την περίπτωση η πρόσβαση συνιστά µορφή 

επεξεργασίας από ένα από τα δύο υποκείµενα. Η δυνατότητα πρόσβασης θα 

κριθεί µε βάση τις ειδικές προϋποθέσεις των άρθρων 4,5 και 7 κατόπιν 

προηγούµενης ενηµέρωσης του άλλου υποκειµένου των δεδοµένων  

β) οι σκοποί της επεξεργασίας, οι αποδέκτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών  

γ) η εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την 

προηγούµενη ενηµέρωση ή πληροφόρησή του. Μ’ άλλα λόγια το δικαίωµα 

πρόσβασης δεν ασκείται εφ άπαξ αλλά εδραιώνει µια σχέση διαρκούς 

ενηµέρωσης ως προς την τύχη των προσωπικών δεδοµένων που αφορούν το 

εκάστοτε υποκείµενο. Έτσι µε βάση το γεγονός  ότι η αρχή της ακρίβειας των 

δεδοµένων επιβάλλει την επικαιροποίηση τους η πρόσβαση σ’ αυτά ανά 

δικαιολογηµένα χρονικά διαστήµατα κρίνεται αναγκαία  
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δ) Η λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας. Πρόκειται για 

υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να εξηγήσει στο υποκείµενο που 

ασκεί το δικαίωµα πρόσβασης τον τρόπο και τα κριτήρια που εφαρµόζονται 

από το σύστηµα εφόσον η επεξεργασία είναι αυτοµατοποιηµένη εν όλω αλλά 

και εν µέρει. Μάλιστα ο Νόµος για λόγους πλήρους άσκησης του δικαιώµατος 

αναγνωρίζει στο υποκείµενο τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωµα 

πρόσβασης και µέσω συνδροµής προσώπου ειδικευµένου, για παράδειγµα 

στην πληροφορική όταν π.χ. το αρχείο είναι ηλεκτρονικό ή σε κάθε περίπτωση 

µέσω δικηγόρου.  

Το δικαίωµα πρόσβασης ασκείται µε την υποβολή αίτησης στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας  και την ταυτόχρονη καταβολή παραβόλου το οποίο 

επιστρέφεται αν το αίτηµα διαγραφής ή διόρθωσης των δεδοµένων κριθεί 

βάσιµο είτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από την Αρχή εφόσον το 

υποκείµενο προσφύγει σ’ αυτή. Απάντηση και µάλιστα «ικανοποιητική» στο 

υποκείµενο πρέπει να δοθεί µέσα σε 15 ηµέρες. Εκπρόθεσµη ή µη 

ικανοποιητική, δηλαδή µη αληθής απάντηση, συνεπάγεται τη δυνατότητα του 

υποκειµένου να προσφύγει στην Αρχή.  

Τέλος περιορισµός του δικαιώµατος πρόσβασης µπορεί να επέλθει µε 

απόφαση της Αρχής ύστερα από αίτηση του υπευθύνου επεξεργασίας 

περιοριστικά για δύο λόγους που αφορούν αφενός ζητήµατα εθνικής 

ασφάλειας και αφετέρου τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Αυτό 

βέβαια µπορεί να γίνει κατά διακριτική ευχέρεια της Αρχής και όχι βάσει 

δέσµιας αρµοδιότητάς της.  

 

4.2.7.3. ∆ικαίωµα αντίρρησης (άρθρο 13) 
 

Ο πληροφοριακός αυτοκαθορισµός του υποκειµένου εκφράζεται 

αρνητικά µε το δικαίωµά του να αντιτεθεί στην επεξεργασία των προσωπικών 

του δεδοµένων. Το δικαίωµα αντίρρησης µπορεί να εκφραστεί σε κάθε 

χρονική στιγµή µε έγγραφη διατύπωση αιτήµατος για συγκεκριµένη ενέργεια 

από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας. Η αιτούµενη µορφή 



 78 

επεξεργασίας πρέπει να τελεί σε σχέση αιτιώδους συνάφειας µε την προστασία 

προσωπικών δεδοµένων.  

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας από την πλευρά του οφείλει να απαντήσει 

εγγράφως µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 15 ηµερών, η µη τήρηση της 

οποίας αποτελεί λόγο προσφυγής του υποκειµένου στην Αρχή. Λόγο για το 

ίδιο γεγονός προσφέρει και η µη ικανοποιητική απάντηση, δηλαδή απάντηση 

που σε περίπτωση απόρριψης του αιτήµατος δεν εξηγεί τις αιτίες της, δεν 

εκθέτει τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή δεν προέβη ο υπεύθυνος, δεν 

ενηµερώνει σχετικά µε πιθανές δυσµενείς συνέπειες της αιτούµενης 

επεξεργασίας, και δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα ως προς τις 

ενέργειες ή παραλείψεις του υπευθύνου επεξεργασίας. Το δικαίωµα προσφυγής 

ασκείται χωρίς προθεσµία. 

 

4.2.7.4. ∆ικαίωµα δικαστικής προστασίας 
 

Το σχετικό δικαίωµα απονέµεται στο υποκείµενο των δεδοµένων σε 

εντελώς συγκεκριµένες περιπτώσεις προσβολής των προσωπικών του 

δεδοµένων. Προϋποθέσεις γέννησης του δικαιώµατος αποτελούν α) η έκδοση 

πράξης ή απόφασης που θίγει το υποκείµενο των δεδοµένων, η οποία πράξη ή 

απόφαση παρήχθη αποκλειστικά µε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία στοιχείων. 

β) η αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία βάσει της οποίας εκδόθηκε η πράξη ή η 

απόφαση αποβλέπει στην αξιολόγηση της προσωπικότητάς του και ιδίως της 

αποδοτικότητάς του στην εργασία, της οικονοµικής φερεγγυότητάς του της 

αξιοπιστίας και της εν γένει συµπεριφοράς του. γ) την απόφαση ή πράξη έχει 

λάβει διοικητική αρχή, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., ένωση προσώπων ή φυσικό 

πρόσωπο. 
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4.3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

4.3.1.  Ο κανόνας 
 

Με το άρθρο 7 του Νόµου 2472/1997 προβλέπεται η γενική αρχή της 

απαγόρευσης συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων. Μάλιστα το 

άρθρο 7 ερµηνευτικά αποτελεί και ένα επιχείρηµα a majore ad minus καθώς οι 

εφτά περιπτώσεις σκοπών επεξεργασίας που ορίζει ως εξαιρέσεις πρέπει να 

θεωρούνται θεµιτοί πολύ περισσότερο, στις περιπτώσεις επεξεργασίας απλών 

δεδοµένων.  

 

4.3.2. Οι εξαιρέσεις 
 

Ωστόσο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και επεξεργασία 

ευαίσθητων δεδοµένων καθώς και η ίδρυση και η λειτουργία αρχείου ύστερα 

από άδεια της Αρχής όταν συντρέχουν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

α) Το υποκείµενο έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του εκτός αν η 

συγκατάθεση έχει αποσπαστεί µε τρόπο που αντίκειται στο νόµο ή στα χρηστά 

ήθη ή νόµος ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν αίρει την απαγόρευση. 

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού 

συµφέροντος του υποκειµένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νοµική αδυναµία 

να δώσει τη συγκατάθεση. 

γ) Η επεξεργασία αφορά δεδοµένα που δηµοσιοποιεί το ίδιο το 

υποκείµενο ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση 

δικαιώµατος ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου. 

δ) Η επεξεργασία αφορά θέµατα υγείας και εκτελείται από πρόσωπο 

που ασχολείται κατ’ επάγγελµα µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται 

σε καθήκον εχεµύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο ότι η 

επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη 

ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας. 
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ε) Η επεξεργασία εκτελείται από ∆ηµόσια Αρχή και είναι αναγκαία είτε 

αα) για λόγους εθνικής ασφάλειας είτε ββ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

εγκληµατολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής και αφορά τη διακρίβωση 

εγκληµάτων, ποινικές καταδίκες ή µέτρα ασφαλείας είτε γγ) για λόγους 

προστασίας της δηµόσιας υγείας είτε δδ) για την άσκηση δηµοσίου 

φορολογικού ελέγχου ή δηµοσίου ελέγχου κοινωνικών παροχών. 

στ) Η επεξεργασία πραγµατοποιείται για ερευνητικούς και 

επιστηµονικούς αποκλειστικά σκοπούς και υπό τον όρο ότι τηρείται η 

ανωνυµία και λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την προστασία των 

δικαιωµάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται. 

ζ) Η επεξεργασία αφορά δεδοµένα δηµοσίων προσώπων, εφόσον αυτά 

συνδέονται µε την άσκηση δηµοσίου λειτουργήµατος ή τη διαχείριση 

συµφερόντων τρίτων, και πραγµατοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση του 

δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος. Η άδεια της Αρχής χορηγείται µόνο εφόσον η 

επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση του δικαιώµατος 

πληροφόρησης επί θεµάτων δηµοσίου συµφέροντος καθώς και στο πλαίσιο 

καλλιτεχνικής έκφρασης και εφόσον δεν παραβιάζεται καθοιονδήποτε τρόπο 

το δικαίωµα προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.  

 

4.4.  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

4.4.1. Αρχή προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
 

Τόσο από τον κοινοτικό όσο και από τον έλληνα νοµοθέτη κρίθηκε ότι 

κανένα σύστηµα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων δεν µπορεί να είναι 

αποτελεσµατικό αν παράλληλα δεν υφίσταται και ένας αντίστοιχος µηχανισµός 

θεσµικού ελέγχου. Έτσι λοιπόν σε όλη την Ευρώπη όπως κατά συνέπεια και 

στην Ελλάδα έχουν ιδρυθεί ελεγκτικά όργανα µε τη µορφή της Ανεξάρτητης 

∆ιοικητικής Αρχής. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του νόµου 2472/97 

αποστολή της Αρχής είναι η εποπτεία εφαρµογής του εν λόγω νόµου και 

άλλων ρυθµίσεων που αφορούν την προστασία του ατόµου από την 



 81 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την ενάσκηση των 

αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά. 

Οι αρµοδιότητες της Αρχής έχουν γνωµοδοτικό  χαρακτήρα που παίρνει 

είτε τη µορφή έκδοσης Οδηγιών για τη διασφάλιση ενιαίας εφαρµογής των 

ρυθµίσεων προστασίας προσωπικών δεδοµένων είτε τη µορφή γνωµοδότησης 

προς την εκτελεστική και νοµοθετική εξουσία, κατά το στάδιο προετοιµασίας 

της νοµοθετικής ρύθµισης πριν αυτή οριστικοποιηθεί ως νοµοσχέδιο. 

Παράλληλα, σηµαντικές είναι και οι συµβουλευτικές αρµοδιότητές της  που  

σχετίζονται µε την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας επαγγελµατικών 

σωµατείων και διαφόρων ενώσεων φυσικών και νοµικών προσώπων και την 

σύνταξη ετησίων εκθέσεων για την εκτέλεση της αποστολής της. Στα πλαίσια 

των αποφασιστικών της αρµοδιοτήτων, η Αρχή χορηγεί άδειες που προβλέπει 

ο νόµος, και εξετάζει παράπονα για την εκάστοτε εφαρµογή του νόµου όπως 

και αιτήσεις ελέγχου της νοµιµότητας συγκεκριµένων επεξεργασιών Οι 

αποφάσεις της µάλιστα  έχουν ήδη  διαµορφώσει  µια πλούσια «νοµολογία». 

Εξίσου σηµαντικές είναι και οι ευρύτατες κανονιστικές αρµοδιότητες 

της Αρχής για τη ρύθµιση ειδικών, τεχνικών και λεπτοµερειακών θεµάτων όσο 

και οι ελεγκτικές λειτουργίες προληπτικές  και κατασταλτικές, σε συνδυασµό 

µε  τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων που αποτελούν µέρος και 

της  αποφασιστικής αρµοδιότητας της Αρχής. 

 

4.4.2. Επιβολή κυρώσεων 
 

Στα άρθρα 21-24 του νόµου 2472/97 σχολιάζονται διοικητικές και 

ποινικές κυρώσεις όπως και η αστική ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας. Οι 

διοικητικές κυρώσεις αντιστοιχούν σε α) απλή προειδοποίηση, µε 

αποκλειστική προθεσµία για άρση της παράβασης, β) πρόστιµο ποσού από 

τριακόσιες χιλιάδες (300.000) έως πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) δραχµές. 

γ)προσωρινή ανάκληση άδειας, δ)Οριστική ανάκληση άδειας, ε)καταστροφή 

αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδοµένων. 
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Ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται σε όποιον παραλείπει να γνωστοποιήσει στην 

Αρχή τη σύσταση και λειτουργία αρχείου όπως και τη διασύνδεση αρχείων. 

Επίσης το ίδιο συµβαίνει σε όποιον επεµβαίνει χωρίς δικαίωµα  στο αρχείο ή 

λαµβάνει γνώση των δεδοµένων ή τα αφαιρεί, τα επεξεργάζεται και τα 

ανακοινώνει σε πρόσωπα που δεν το δικαιούνται οπότε και η ποινή είναι 

ανάλογη µε τη βλάβη που προκλήθηκε.  

Τέλος, ως προς την αστική ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας 

προβλέπεται ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που κατά 

παράβαση του παρόντος νόµου προκαλεί περιουσιακή βλάβη υποχρεούται σε 

πλήρη αποζηµίωση. Αν προκάλεσε ηθική βλάβη υποχρεούται σε χρηµατική 

ικανοποίηση.  

 

4.5. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

Κάθε χρόνο από το 1997 το Electronic  Privacy Information Center και 

η οργάνωση Privacy International έχουν αναλάβει την διεξαγωγή  µιας 

εκτεταµένης έρευνας56 και τη συνακόλουθη εκπόνηση µιας ετήσιας αναφοράς 

που αφορά την κατάσταση και τις εξελίξεις ως προς το σεβασµό της 

ιδιωτικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε ένα πλήθος χωρών  

παγκοσµίως. 

Η έρευνα για την εν λόγω αξιολόγηση στηρίχτηκε σε παράγοντες όπως 

ο βαθµός συνταγµατικής προστασίας της ιδιωτικότητας, το είδος και η έκταση 

της σχετικής νοµοθεσίας κάθε χώρας, το καθεστώς της διασύνδεσης αρχείων, 

της χρήσεως βιοµετρικών µεθόδων και οπτικής επιτήρησης, όπως και η 

δυνατότητα πρόσβασης κυβερνητικών υπηρεσιών σε δεδοµένα, η 

διασυνοριακή ροή δεδοµένων και η προσχώρηση της κάθε χώρας σε διεθνείς 

συνθήκες.  

Στην πιο πρόσφατη έκθεση του 2007 αξιολογήθηκαν 47 χώρες στις 

οποίες περιλαµβάνονται  όλες οι χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης όπως και 20 

                                                 
56 ∆ιατίθεται στο http://www.privacyinternational.org/phr 
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χώρες εκτός αυτής που λειτουργούν στο σύνολό τους ως benchmark για τη 

διαπίστωση της αντιµετώπισης του θέµατος της ιδιωτικότητας παγκοσµίως. 

Αναλυτικότερα, η έρευνα συµπεραίνει, µεταξύ άλλων,  ότι το 2007 η 

κατάσταση επιδεινώθηκε σηµαντικά καθώς οι κυβερνήσεις επεδίωξαν τη 

συγκέντρωση ολοένα και περισσότερων στοιχείων για τους πολίτες των 

κρατών τους ενώ στην ευρωπαϊκή ένωση οι πρωτοβουλίες των Βρυξελών για 

πολιτικές  επιτήρησης (µε πρόσχηµα την καταπολέµηση της τροµοκρατίας της 

παράνοµης µετανάστευσης και της δηµόσιας ασφάλειας) διαβρώσανε το 

καθεστώς προστασίας της ιδιωτικότητας ακόµα και σε χώρες που ήταν 

παραδοσιακά ευαισθητοποιηµένες στον τοµέα αυτό (όπως π.χ. η Γερµανία). Η 

Μεγάλη Βρετανία παρουσιάζει τη χειρότερη εικόνα στην Ε.Ε. ενώ οι χώρες 

που τοποθετούνται στη χειρότερη θέση της κλίµακας είναι η Μαλαισία, η 

Ρωσία και η Κίνα. Ευτυχή διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι η Ελλάδα 

τοποθετείται  στην υψηλότερη θέση της λίστας παρέχοντας ικανοποιητικές 

εγγυήσεις κατά των παραβιάσεων ιδιωτικότητας. Το γεγονός αυτό, που 

φαίνεται να αποδίδεται στο αυστηρό νοµικό σύστηµα, στην απρόσκοπτη 

λειτουργία της Ανώτατης Αρχής και στη γενικότερη κουλτούρα, είναι 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικό χωρίς ωστόσο να λείπουν και θορυβώδη σκάνδαλα 

παραβιάσεων όπως εκείνα των τηλεφωνικών υποκλοπών συνοµιλιών 

κυβερνητικών στελεχών από τη Vodafone. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο - Ο ΝΟΜΟΣ 2472/1997 ΚΑΙ Η 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 

Στο Νόµο 2472/1997 δεν περιέχονται ειδικές ρυθµίσεις που να 

αναφέρονται ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης. Ισχύουν και εδώ οι γενικές 

προβλέψεις προστασίας οι οποίες άλλωστε χαρακτηρίζουν και την κοινοτική 

Οδηγία και αφορούν τόσο το δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα της 

εκπαίδευσης.  

 

5.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ – 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Ο χώρος εργασίας αποτελεί ένα πλαίσιο όπου «παράγονται», 

διακινούνται και παρακολουθούνται πλήθος προσωπικών δεδοµένων των 

εργαζοµένων. Παράλληλα οι εργασιακές σχέσεις χαρακτηρίζονται από µια 

εγγενή ανισότητα των εµπλεκοµένων µερών που συνεπάγεται αποδυνάµωση 

της βαρύτητας της ελεύθερης συγκατάθεσης και συχνά νόθευση της ελεύθερης 

διαµόρφωσης του περιεχοµένου της σύµβασης. Αυτή η ιδιαιτερότητα της 

εργασιακής σχέσης που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη σε παραβιάσεις 

προσωπικών δεδοµένων απασχόλησε σε µεγάλο βαθµό την Αρχή προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων, η οποία κατέληξε στην έκδοση της Οδηγίας 115/2001 

µε την οποία ερµηνεύονται οι κανόνες του Νόµου 2472/97 και 2774/99 για την 

ευκολότερη και σαφέστερη εφαρµογή τους, χωρίς να τίθενται νέοι κανόνες 

δικαίου πρωτογενείς ή δευτερογενείς. Κατά την επεξεργασία της παρούσας 

Οδηγίας  η Αρχή έλαβε υπόψη τη Σύσταση (82)2 του Συµβουλίου της 

Ευρώπης για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που 

χρησιµοποιούνται για σκοπούς απασχόλησης καθώς και τον Κώδικα Καλής 

Πρακτικής (Code of Practice) του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας  για την 

προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζοµένων. Κείµενα που 
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παρά την έλλειψη δεσµευτικότητας τους κωδικοποιούν αποτελεσµατικά τα 

βασικά ζητήµατα σ’ αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο.  

Τέλος σηµαντικό ρόλο έπαιξαν,  η Γνώµη 8/2001 της Οµάδας εργασίας 

του άρθρου 29 σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα στο εργασιακό πλαίσιο57 13 Σεπτεµβρίου 2001, το Έγγραφο 

εργασίας της Οµάδας εργασίας του άρθρ. 29 για την επιτήρηση των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας, 29 Μαΐου 200258, και   η 

Γνώµη 4/2004 της Οµάδας εργασίας του άρθρ. 29 για την επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων µέσω βιντεοεπιτήρησης, 11 Φεβρουαρίου 2004.  

Οι σχετικές αρχές βρίσκουν εφαρµογή στην επαγγελµατική 

δραστηριότητα όλων των εργαζοµένων και κατά συνέπεια και στο χώρο της 

εκπαίδευσης.  Ειδικότερα µάλιστα,  στον εκπαιδευτικό χώρο κινείται ένα 

πλήθος εργαζοµένων είτε µε την ιδιότητα του διδακτικού προσωπικού, είτε  ως 

βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό τα δεδοµένα των οποίων θα µπορούσαν 

να αποτελέσουν πολύ ενδιαφέρουσα βάση εκµετάλλευσης για δεκάδες 

θεµιτούς ή αθέµιτους  σκοπούς. Συγκεκριµένα, το διδακτικό προσωπικό στην 

Ελλάδα σήµερα  κατανέµεται ως εξής:59  

 ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 12.449 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΑ 107.971 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΛΥΚΕΙΑ 
89.393 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΤΕΙ 12.583 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 14.439 

ΣΥΝΟΛΟ  236.835 

                                                 
57 ∆ιαθέσιµο στο www. http://europa.eu.int/comm/justice home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2001/wp48 
en.pdf  
58 ∆ιαθέσιµο στο http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2002/wp55_el.pdf   
59 Πηγή Υπουργείο Παιδείας, στο http//www.ypepth.gr 
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Οι συγκεκριµένοι διδάσκοντες απασχολούνται τόσο στον δηµόσιο όσο 

και στον ιδιωτικό τοµέα της ελληνικής εκπαίδευσης και αποτελούν ένα σύνολο 

που φτάνει τις 236.835 άτοµα. Το εργασιακό καθεστώς εξαρτηµένης εργασίας 

υπό το οποίο τελούν καθιστά τα προσωπικά δεδοµένα τους ευάλωτα είτε κατά 

το στάδιο της επιλογής και της πρόσληψης, είτε κατά το στάδιο εκπλήρωσης 

της εργασιακής σχέσης και των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ αυτή, είτε 

τέλος µετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης. 

  Σαφέστατα λοιπόν όχι µόνο εργαζόµενοι εν ενεργεία αλλά και 

υποψήφιοι όπως και πρώην εργαζόµενοι βιώνουν την ανάγκη αυξηµένης 

προστασίας, πράγµα στο οποίο αποβλέπει τόσο ο νόµος 2472/97 όσο και η 

Οδηγία  115/2001.  Με την Οδηγία περιορίζεται το εύρος της εξαίρεσης του 

άρθρου 5παρ.2α σύµφωνα µε το οποίο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η 

επεξεργασία δεδοµένων χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου όταν αυτή 

είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύµβασης στην οποία συµβαλλόµενο µέρος 

είναι υποκείµενο των δεδοµένων ή για τη λήψη µέτρων κατόπιν αιτήσεως του 

υποκειµένου κατά το προσυµβατικό στάδιο. 

  Επικαλούµενος τη συγκεκριµένη εξαίρεση ο εργοδότης υπεύθυνος 

επεξεργασίας θα προέβαινε σε ευρύτατη επεξεργασία δεδοµένων των 

εργαζοµένων καταχρώµενος τη σχέση υπεροχής που τον διακρίνει προς τον 

εργαζόµενο. Όµως σύµφωνα µε τον αριθµό 6 του Γ’ µέρους της Οδηγίας 

115/2001 είναι αυτονόητο ότι παραίτηση του εργαζοµένου από τα δικαιώµατα 

που εισάγει ο Ν. 2472/97 είναι άκυρη. Εξάλλου η άσκηση των δικαιωµάτων 

που προβλέπονται από το Ν.2472/1997 (γνωστοποίησης, πρόσβασης, 

αντίρρησης κ.λπ.) δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να έχει δυσµενείς συνέπειες 

για τον εργαζόµενο, αφού έτσι θα αναιρούνταν ο σκοπός του νόµου. Για 

παράδειγµα η άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης ή και η προσφυγή στην 

Αρχή για να παράσχει τη συνδροµή της στην άσκηση των δικαιωµάτων του 

δεν µπορεί να οδηγεί σε δυσµενή αξιολόγηση του εργαζόµενου, σε  καταγγελία 

της συµβάσεως / σχέσης εργασίας κλπ. 
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5.1.1. Συλλογή προσωπικών δεδοµένων των εργαζοµένων  
 

Η συλλογή προσωπικών δεδοµένων είναι ένα γεγονός που συµβαίνει 

ανά πάσα στιγµή στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης. Πλήθος βιογραφικών 

σηµειωµάτων συγκεντρώνονται από ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και πάσης 

φύσεως εκπαιδευτικούς φορείς. Βιβλιάρια ασθενείας αποτελούν αντικείµενο 

επεξεργασίας συχνά για θεµελίωση δικαιωµάτων του εργαζοµένου. Τα 

τελευταία χρόνια γενετικές εξετάσεις εισάγονται στο πεδίο των εργασιακών 

σχέσεων κυρίως σε ιδρύµατα του εξωτερικού, ενώ χώροι εργασίας 

παρακολουθούνται από κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης. Βιοµετρικές µέθοδοι 

χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της προσέλευσης στον εργασιακό χώρο ενώ 

πολύ συνηθισµένη είναι και η καταγραφή επισκέψεων των εργαζοµένων σε 

ιστοχώρους. 

  Οι τελευταίες τακτικές ίσως βέβαια να µην είναι ακόµη πολύ 

διαδεδοµένες στην Ελλάδα, ωστόσο στο εξωτερικό αποτελούν πλέον για 

πολλές χώρες κοινή πρακτική και στο χώρο της εκπαίδευσης. Πάντως, σε κάθε 

περίπτωση συλλογής προσωπικών δεδοµένων των εργαζοµένων, η Οδηγία 

115/2001 στο σηµείο ∆,1 προβλέπει ότι λόγω της ιδιαίτερης σχέσης εξάρτησης 

στην οποία υπόκεινται οι εργαζόµενοι ή οι υποψήφιοι, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας θα πρέπει να απευθύνεται στους ίδιους για να συλλέξει  τα  

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Στο σηµείο µάλιστα ∆2 

ορίζεται ότι η  συλλογή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον 

εργαζόµενο ή τον υποψήφιο από τρίτους  είναι ανεκτή, υπό το πρίσµα του 

άρθρου 4 παρ.  1 και του άρθρου 5 παρ. 2 α, β, και ε, µόνον εφ΄ όσον είναι 

αναγκαία για την εκπλήρωση του επιδιωκόµενου σκοπού. Έτσι, ενώ η 

αναζήτηση πληροφοριών για µία βρεφοκόµο ή για έναν ταµία από 

προηγούµενο εργοδότη θα ήταν ενδεχοµένως θεµιτή - υπό την επιφύλαξη 

βέβαια των τυχόν ειδικών συνθηκών – δεν µπορεί π.χ. να κριθεί ως εµπίπτουσα 

στις προϋποθέσεις επιτρεπτής επεξεργασίας η αναζήτηση πληροφοριών από 

γείτονες ή συγχωριανούς για τις συνήθειες διασκέδασης ή για τις πολιτικές 

πεποιθήσεις ενός προσώπου. 
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Βασική προϋπόθεση θεωρείται η προηγούµενη ενηµέρωση του 

εργαζοµένου  ή του υποψηφίου για πρόσληψη, ότι πρόκειται να αναζητηθούν 

πληροφορίες για το πρόσωπό του από τρίτους και η ρητή συγκατάθεση του. 

Αυτός που προτίθεται να ζητήσει πληροφορίες από τρίτους οφείλει να 

ενηµερώσει τον εργαζόµενο ή τον υποψήφιο για τους σκοπούς της συλλογής 

και επεξεργασίας, τις πηγές από τις οποίες θα ζητήσει πληροφορίες, το είδος 

των δεδοµένων καθώς και τις συνέπειες της πιθανής άρνησης της 

συγκατάθεσης.  

Παράλληλα έχει διαπιστωθεί ότι, στις σύγχρονες µεθόδους επιλογής 

προσωπικού, συγκαταλέγεται η διενέργεια εξετάσεων, αναλύσεων ή συναφών 

διαδικασιών για την εκτίµηση των προσόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του 

υποψηφίου. Συχνά µάλιστα οι εξετάσεις και αναλύσεις αυτές  αποσκοπούν 

στην αξιολόγηση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του υποψηφίου. 

Τέτοιες εξετάσεις ή αναλύσεις συνιστούν  µία βαθιά διείσδυση στην 

προσωπικότητα και στην ιδιωτική ζωή του υποψηφίου για µία θέση εργασίας, 

για µία προαγωγή κλπ.. Οι εξετάσεις και αναλύσεις αυτές µπορεί να 

αποκαλύπτουν ή να παραπέµπουν σε πτυχές της προσωπικότητας που άπτονται 

των πεποιθήσεων, των συνηθειών ή και της ψυχικής ή διανοητικής υγείας 

/κατάστασης  ενός  ανθρώπου. 

Για τους λόγους αυτούς, η αρχή της αναλογικότητας επιτάσσει να 

διεξάγονται τέτοιες εξετάσεις ή αναλύσεις  µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

και µόνον εφ΄ όσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο και πρόσφορο για την 

επίτευξη ειδικού σκοπού που συνδέεται άµεσα µε τη συγκεκριµένη σχέση 

/θέση απασχόλησης  και την επιλογή που σχετίζεται µε αυτήν. Λόγω της 

φύσεως των δεδοµένων, η συλλογή τους είναι κατά νόµο επιτρεπτή µόνο µε 

την γραπτή συγκατάθεση του υποψηφίου, και αφού αυτός ενηµερωθεί µεταξύ 

άλλων για την µέθοδο, τα κριτήρια, τους σκοπούς και τους (πιθανούς) 

αποδέκτες των αναλύσεων και των αποτελεσµάτων τους. Ο υποψήφιος πρέπει 

να ενηµερώνεται και για τα αποτελέσµατα. Τα δεδοµένα αυτά διαγράφονται ή 
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καταστρέφονται  µόλις εκπληρωθεί ο σκοπός της συλλογής,  εκτός εάν ο 

υποψήφιος ζητήσει ρητά τη διατήρησή τους60. 

  Πάντως εξίσου µεγάλη προσοχή στο χειρισµό των προσωπικών 

δεδοµένων απαιτούν  ορισµένες θέσεις εργασίας, για τις οποίες  είναι 

απαραίτητη η συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων που αφορούν  τις ποινικές 

διώξεις και καταδίκες ενός προσώπου. Πληροφορίες ποινικού µητρώου για 

εργαζόµενους που διαχειρίζονται χρήµατα, ή για εκπαιδευτικούς κρίνονται 

αναγκαίες από την ίδια τη φύση του επαγγέλµατος.  Επισηµαίνεται ωστόσο ότι 

η συλλογή και επεξεργασία είναι θεµιτή και νόµιµη µόνο εφόσον το είδος των 

δεδοµένων αυτών συνδέεται άµεσα µε την συγκεκριµένη απασχόληση και  

είναι απολύτως απαραίτητα  για τη λήψη συγκεκριµένης απόφασης στο 

συγκεκριµένο πλαίσιο. Άλλωστε λόγω της φύσεως των δεδοµένων αυτών και 

του βαθµού προσβολής που ενέχει η χρήση τους, αυτά πρέπει να συλλέγονται 

απευθείας και  µόνον από τον εργαζόµενο ή τον υποψήφιο61.  

 

5.1.2. ∆ιαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των 
εργαζοµένων 
 

Ένας από τους µείζονες κινδύνους για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων 

εντοπίζεται στη διαβίβασή των προσωπικών δεδοµένων τους σε τρίτα 

πρόσωπα και στην περαιτέρω χρήση των δεδοµένων αυτών είτε για 

διαφορετικούς σκοπούς είτε σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Σύµφωνα µε τις 

αρχές του άρθρου 4 του Ν. 2472/97, σε συνδυασµό µε τη ρύθµιση του άρθρου 

7Α παρ. 1α, τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζοµένων µπορεί να 

διαβιβάζονται ή να κοινοποιούνται σε τρίτους µόνο για σκοπούς που 

σχετίζονται άµεσα µε τη σχέση απασχόλησης ή εφόσον η διαβίβαση 

προβλέπεται από νόµο που συνάδει µε τα οριζόµενα στο Ν. 2472/97. (π.χ. 

διαβίβαση σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ). Επισηµαίνεται ότι, και στην 

περίπτωση της διαβίβασης ή της κοινοποίησης, που συνιστούν άλλωστε 

                                                 
60 Σηµείο ∆4 Οδηγίας 115/2001 
61 Σηµείο ∆5 Οδηγίας 115/2001 
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µορφές επεξεργασίας,  η συγκατάθεση των εργαζοµένων δεν µπορεί να άρει 

την απαγόρευση της υπέρβασης του σκοπού. 

Χαρακτηριστικές για τη στάση της αρχής απέναντι σε θέµατα 

διαβίβασης δεδοµένων των εργαζοµένων στον εκπαιδευτικό χώρο αποτελούν 

αποφάσεις της, τις οποίες και παρουσιάζουµε στη συνέχεια.  

 

5.1.2.1. Ανακοίνωση προσωπικών δεδοµένων σε τρίτο 

  
Ανακοίνωση  προσωπικών δεδοµένων δασκάλου από διευθυντή 

σχολείου. 

Ειδικότερα, η Αρχή  αποφάσισε62 να απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση 

προς τον διευθυντή σχολείου να µην ανακοινώνει σε τρίτα πρόσωπα 

προσωπικά δεδοµένα τα οποία επεξεργάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας του 

αρχείου που τηρεί ως διευθυντής του σχολείου, όταν η ανακοίνωση είναι 

πέραν των υπηρεσιακών του καθηκόντων, σε κάθε δε περίπτωση, να 

ενηµερώνει το υποκείµενο των δεδοµένων πριν την ανακοίνωση. 

Συγκεκριµένα, ο καταγγέλλων, δάσκαλος ∆ηµοτικού Σχολείου, κατόπιν 

προφορικής εντολής του Προϊσταµένου του γραφείου Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης  Αθήνας, δίδαξε κατά το σχολικό έτος 2002-2003 το µάθηµα της 

Πληροφορικής στους µαθητές του σχολείου.  

Ο ανωτέρω, ως εκπαιδευτικός της Α/θµιας εκπαίδευσης, υπέβαλε 

αίτηση για τη συµµετοχή του στα προγράµµατα "Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών 

στην αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας 

στην Εκπαίδευση".         

 Η αίτηση αυτή καταχωρήθηκε αρχικά στο διαδίκτυο και στη συνέχεια 

τυπώθηκε, υπογράφηκε από τον ενδιαφερόµενο και στάλθηκε στη ∆ιεύθυνση 

του ∆ηµοτικού Σχολείου, περαιτέρω δε διαβιβάστηκε από την τελευταία στην 

Επιτροπή Επιµόρφωσης στην Τ.Π.Ε Αθήνας. Η αίτηση-δήλωση στο πεδίο: 

γνώσεις Η/Υ είχε τις εξής τρεις επιλογές: Καµία, Μέτρια, Καλά. Ο 

                                                 
62 ΑΠ∆ΠΧ, απόφαση αρ.29/2004 
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καταγγέλλων στη σχετική αίτηση-δήλωσή του ανέφερε ότι δεν έχει καµία 

γνώση στο πεδίο γνώσεις Η/Υ, δήλωση, η οποία, κατά τους ισχυρισµούς του, 

συµπληρώθηκε κατά το σηµείο αυτό εκ παραδροµής και οφειλόταν σε λάθος 

του συστήµατος.  

Ο διευθυντής του εν λόγω σχολείου, έλαβε γνώση ότι ο ανωτέρω 

δάσκαλος δε διέθετε "καµία" γνώση στους Η/Υ  από την αίτηση-δήλωση του 

τελευταίου, η οποία περιήλθε σε αυτόν ως ∆ιευθυντή του Σχολείου, µε σκοπό 

τη διαβίβασή της στην αρµόδια να επιληφθεί Επιτροπή Επιµόρφωσης της 

Τ.Π.Ε Αθήνας.  Θεώρησε δε νόµιµο, ως διευθυντής του σχολείου και έχοντας 

την ευθύνη για τη εύρυθµη λειτουργία του, να ενηµερώσει τηλεφωνικά την 

αρµόδια για το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών σχολική 

σύµβουλο για τη δήλωση του καταγγέλοντος, διότι µέχρι τότε ο καταγγέλλων 

ισχυριζόταν ότι ήτανε πολύ καλός γνώστης του αντικειµένου αυτού, για αυτό 

άλλωστε του είχε ανατεθεί η διδασκαλία του µαθήµατος της Πληροφορικής. 

Επικαλείται, ακόµη, ότι οι ενέργειές του επιβάλλονταν από το υπηρεσιακό του 

καθήκον. Όπως δε παραδέχθηκε κατά την ακρόαση, δεν ενηµέρωσε τον 

καταγγέλλοντα για την ανακοίνωση αυτή στη σχολική σύµβουλο.  

Σύµφωνα µε το σκεπτικό της Αρχής, η αίτηση του καταγγέλοντος προς 

την Επιτροπή Επιµόρφωσης, η οποία περιήλθε στο γραφείο του διευθυντή του 

σχολείου και παρέµεινε σε αυτό µαζί µε άλλες όµοιες αιτήσεις 

ενδιαφεροµένων για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών µέχρι την αποστολή της 

στην ανωτέρω επιτροπή, συνιστά "αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα", 

κατά την έννοια του άρθρου 2 περιπτ. ε και άρθρο 3§1 του ν. 2472/97, 

περαιτέρω δε η ανάγνωση της αίτησης του καταγγέλλοντος και ο εντοπισµός 

του συγκεκριµένου δεδοµένου (καµία γνώση Η/Υ) και η εν συνεχεία 

ανακοίνωση τούτου σε τρίτα πρόσωπα (σχολική σύµβουλο) συνιστά 

επεξεργασία από το διευθυντή του σχολείου προσωπικού   δεδοµένου του 

καταγγέλοντος, το οποίο δεν είναι ευαίσθητο (άρθρο 2 περιπτ. α΄ του ιδίου 

νόµου), όπως εσφαλµένα θεωρεί ο καταγγέλλων, αλλά απλό. 

Κάθε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, για να είναι  

όµως νόµιµη, πρέπει να γίνει µε τη συγκατάθεση του υποκειµένου των 
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δεδοµένων τούτων (άρθρο 5 παρ.1) άλλως, να εµπίπτει στις εξαιρέσεις του 

άρθρου 5 παρ.2. Στην τελευταία δε περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας του 

αρχείου πρέπει να ενηµερώσει το υποκείµενο πριν την ανακοίνωση σε τρίτους, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.3. Στην υπό εξέταση περίπτωση, 

ο εν λόγω διευθυντής, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, δεν έλαβε τη 

συγκατάθεση του καταγγέλλοντος για να ανακοινώσει το επίδικο στοιχείο, και 

επιπλέον δεν τον ενηµέρωσε για την ανακοίνωση αυτή. Ο ισχυρισµός του δε 

ότι προέβη στην ανωτέρω επεξεργασία στο πλαίσιο του υπηρεσιακού του 

καθήκοντος είναι αβάσιµος, καθόσον δεν προβλέπεται, κατά τις σχετικές 

διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.2683/99) ως υπαλληλική υποχρέωση, η 

επεξεργασία και διάδοση προσωπικών δεδοµένων χωρίς τη συγκατάθεση του 

υποκειµένου, αλλά τουναντίον, προβλέπεται σχετικά η ευθύνη του υπαλλήλου 

για την εκτέλεση των καθηκόντων του (άρθρο 25), αλλά και η υποχρέωσή του 

προς τήρηση εχεµύθειας επί γεγονότων ή πληροφοριών, των οποίων λαµβάνει 

γνώση από την εκτέλεση των καθηκόντων του (άρθρο 26 ). Περαιτέρω, ακόµη 

κι αν ήθελε θεωρηθεί ότι η ανακοίνωση στη σχολική σύµβουλο ήταν νόµιµη 

ως εµπίπτουσα στις ανωτέρω εξαιρέσεις, ο εν λόγω διευθυντής όφειλε να 

ενηµερώσει προηγουµένως τον καταγγέλλοντα. 

Εποµένως, ο καταγγελλόµενος διευθυντής, µε τις ανωτέρω ενέργειές 

του, παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ.1 και 11 παρ.3 του ν. 2472/97, 

διότι χωρίς τη συγκατάθεση του καταγγέλλοντος χρησιµοποίησε και διέδωσε 

σε τρίτο πρόσωπο προσωπικό δεδοµένο που αφορούσε τον καταγγέλλοντα και 

επιπροσθέτως, δεν τον ενηµέρωσε για την εν λόγω ανακοίνωση. 

Ωστόσο, επειδή ο ανωτέρω διευθυντής πεπλανηµένα πίστευε ότι η 

συγκεκριµένη ανακοίνωση ήταν µέσα στα υπηρεσιακά του καθήκοντα και η 

πλάνη του αυτή είναι συγγνωστή, η Αρχή κατέληξε ότι δε θα έπρεπε να του 

επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίµου, αλλά να του απευθυνθεί µόνο 

αυστηρή προειδοποίηση. 
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5.1.2.2. Χορήγηση σε τρίτον στοιχείων εκλεγέντος συνυποψήφιου του 
από Τ.Ε.Ι. 
 

Συγκεκριµένα, µε απόφαση63 της Αρχής ορίζεται ότι υποψήφιος για 

θέση ∆ΕΠ µπορεί να λάβει γνώση αντιγράφου του φακέλου υποψηφιότητας 

εκλεγέντος συνυποψήφιου του64. 

Η Αρχή βασίστηκε στο σκεπτικό ότι τα στοιχεία που περιλαµβάνονται 

στο βιογραφικό σηµείωµα υποψηφίων για θέσεις ∆ΕΠ αποτελούν προσωπικά 

δεδοµένα κατ’ άρθρο 2 α και γ του Ν. 2472/97. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να 

χορηγηθούν σε τρίτους αν υπάρχει συγκατάθεση του υποκειµένου (άρθρο 5 

παρ.1) ή αν υφίστανται οι προϋποθέσεις εξαίρεσης της παρ. 2 ε του ίδιου 

άρθρου.  

Εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι  αναγκαία για την ικανοποίηση του 

έννοµου συµφέροντος του αιτούντος, όπως αυτό καταγράφεται από την αίτηση 

του υποψηφίου, υπερέχει δε  προφανώς των δικαιωµάτων και συµφερόντων 

του συνυποψήφιου του, η ανακοίνωση των αιτούµενων στοιχείων δεν 

προσκρούει σε κανένα κώλυµα του ν.2472/97 (άρθρο 5 παρ.2 εδ.ε ), υπό τον 

όρο ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να τηρήσει την υποχρέωση 

προηγούµενης  ενηµέρωσης στο υποκείµενο της συγκεκριµένης ανακοίνωσης 

που το αφορά. (άρθρο 11 παρ.3). 

  Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι η δυνατότητα πρόσβασης αφορά 

στοιχεία σχετικά µε την κατάθεση υποψηφιότητας για κατάληψη θέσης, όπως 

επιστηµονικές εργασίες, βιογραφικό σηµείωµα επιστηµονικής διαδροµής κλπ. 

και όχι δικαιολογητικά  που πιθανώς να περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά 

δεδοµένα, για τα οποία η δυνατότητα πρόσβασης εµπίπτει σε αυστηρότερες 

προϋποθέσεις  του νόµου. 

 

                                                 
63 ΑΠ∆ΠΧ απόφαση αρ.56/2003 
64 Το ίδρυµα αρνήθηκε να ικανοποιήσει σχετικό αίτηµά τουυποψηφίου επικαλούµενο απαντητικό 
έγγραφο του ΥΠΕΣ∆∆Α προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στο έγγραφό αυτό, 
µεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν.2690/99,  δεν µπορούν να χορηγηθούν 
αντίγραφα των τίτλων σπουδών, του βιογραφικού σηµειώµατος και των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας 
που περιέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας, καθόσον περιέχουν στοιχεία που αφορούν την ιδιωτική 
ζωή τρίτων. 
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5.1.2.3. Χορήγηση εγγράφων για χρήση ενώπιον δικαστηρίου 
  

Αντιθέτως, η Αρχή έκρινε65 ότι δεν ήταν νόµιµη η διαβίβαση στοιχείων 

που αφορούν  πτυχιούχο πανεπιστηµιακού τµήµατος, για δικαστική χρήση στο 

Πρωτοδικείο από την πλευρά του αντιδίκου του. 

Συγκεκριµένα ο  εναγόµενος σε δίκη αποζηµίωσης για σωµατική βλάβη 

ύστερα από αυτοκινητιστικό ατύχηµα, ζήτησε, διαµέσου του εισαγγελέα, να 

του χορηγηθούν από το Τµήµα του Πανεπιστηµίου στο οποίο φοιτούσε ο 

ενάγων, στοιχεία σχετικά µε τις σπουδές του ενάγοντος   στο Τµήµα αυτό, και 

δη: 

Α) αντίγραφο πτυχίου του. 

Β) αντίγραφο της αναλυτικής βαθµολογίας των εξαµηνιαίων καθώς και των επί 

πτυχίω εξετάσεων του ιδίου. 

Γ) βεβαίωση στην οποία να εµφαίνονται η ειδικότητα που αυτός έλαβε, το 

είδος των σωµατικών και πρακτικών ασκήσεων (άλµατα, τρέξιµο κλπ.) στις 

οποίες υποβλήθηκε για την απόκτηση της ειδικότητας και ο βαθµός 

σωµατικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή διεκπεραίωσή τους 

∆) βεβαίωση για το τίτλο και το αντικείµενο των µεταπτυχιακών σπουδών του 

και για τις σωµατικές ασκήσεις και τις σωµατικές ικανότητες που απαιτούνται 

για την ολοκλήρωσή τους, καθώς και αν παρακολουθεί ακόµα µεταπτυχιακό 

τµήµα. 

  Από στα στοιχεία αυτά θα προέκυπτε, σύµφωνα µε τον αιτούντα, ότι ο 

ενάγων δεν ήταν, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του, παντελώς ανάπηρος και 

ανίκανος για την εργασία του γυµναστή, αφού πέρασε επιτυχώς όλες τις 

σωµατικές δοκιµασίες για τη λήψη του πτυχίου του, συνεχίζοντας µάλιστα τις 

σπουδές του και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. 

Η Αρχή εξετάζοντας τα στοιχεία της εν λόγω υπόθεσης κατέληξε ότι τα 

αιτούµενα δεδοµένα  δεν αφορούν την υγεία -τουλάχιστον ευθέως-  του 

υποκειµένου. Υπό το πρίσµα αυτό δεν πρόκειται για ευαίσθητα δεδοµένα. 

Κατά συνέπεια, η  χορήγηση των παραπάνω στοιχείων είναι επιτρεπτή, κατά 

                                                 
65 ΑΠ∆ΠΧ απόφαση αρ. 17/2004 
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το άρθρο 7 § 2 περ. γ) του ν.2472/1997, το οποίο κατά µείζονα λόγο 

εφαρµόζεται και σε µη ευαίσθητα δεδοµένα, αλλά και το άρθρο 5 § 2 περ. ε) 

του ν.2472/1997, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία και πρόσφορα για 

υπεράσπιση δικαιώµατος ενώπιον δικαστηρίου. Ωστόσο, µολονότι πράγµατι, 

από τα αιτούµενα στοιχεία θα µπορούσε να συναχθεί το συµπέρασµα ότι ο 

ενάγων δεν είχε υποστεί εξαιτίας του ατυχήµατος τις σωµατικές βλάβες, τις 

οποίες  επικαλείται, η Αρχή επέµεινε στο γεγονός  ότι η διαπίστωση των 

σωµατικών αυτών βλαβών µπορεί να γίνει µε άλλα αποδεικτικά µέσα (π.χ. 

ιατρική πραγµατογνωµοσύνη), ώστε να µην είναι απολύτως αναγκαία, η 

χορήγηση των αιτούµενων στοιχείων από αρχείο, του οποίου ο σκοπός είναι 

βέβαια τελείως διάφορος της αιτούµενης επεξεργασίας. Μ’ αυτό το σκεπτικό η 

χορήγηση των αιτουµένων στοιχείων κρίθηκε παράνοµη 

 

5.1.2.4. Χορήγηση εγγράφων για χρήση ενώπιον δικαστηρίου. 
Στάθµιση ανάµεσα στην ανάγκη προστασίας των ενδιαφεροµένων 
υποκειµένων από την επεξεργασία δεδοµένων τους προσωπικού 
χαρακτήρα, και το δικαίωµα πρόσβασης στα δηµόσια έγγραφα - 
Αλυσιτελής επίκληση ύπαρξης εισαγγελικής παραγγελίας για τη 
διαβίβαση των εγγράφων 

 

Η Αρχή ακολούθησε αντίστοιχο σκεπτικό και σε πιο πρόσφατη 

απόφασή της66. Συγκεκριµένα, η Αρχή είχε δεχτεί αρχικά αίτηση για 

γνωµοδότηση67 από  το Παιδαγωγικό Τµήµα (ΠΤ∆Ε) του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για το εάν συνάδει µε τις διατάξεις του Ν. 

2472/1997, η χορήγηση στην Χ σειράς ζητηθέντων από την ίδια εγγράφων, µε 

την επικαλούµενη ιδιότητά της του µέλους ∆ΕΠ του ΠΤ∆Ε του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. Τα έγγραφα αφορούσαν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 

υποκειµένων – µελών ∆ΕΠ του ΠΤ∆Ε του Πανεπιστηµίου Αθηνών, για το 

σκοπό της αναγνώρισης, άσκησης ή υπεράσπισης των νοµίµων δικαιωµάτων 

της ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων, καθώς εκκρεµούσε ενώπιον του ΣτΕ 

                                                 
66 ΑΠ∆ΠΧ, απόφαση αρ. 39/2008 
67 Με αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/6473/24.09.2007, όπως αυτό συµπληρώθηκε µεταγενέστερα, µε το υπ’ αρ. 
πρωτ. Γ/ΕΙΣ/6722/04.10.2007 έγγραφο 
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αίτηση ακυρώσεως της Χ κατά απόφασης του εκλεκτορικού σώµατος του 

ΠΤ∆Ε του Πανεπιστηµίου Αθηνών για κατάληψη θέσης, για την οποία και η 

ίδια ήταν υποψήφια ενώ τελικά αυτή παραχωρήθηκε σε συνυποψήφιό της 

συνεπεία µεροληπτικής στάσης των εκλεκτόρων όπως αυτή υποστήριξε.  Η 

απάντηση της Αρχής68 ήταν αρνητική παραπέµποντας την αιτούσα στα 

πρακτικά69 των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης µελών ∆ΕΠ του ΠΤ∆Ε του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

Η αιτούσα επανήλθε µε αίτηση θεραπείας70 της προαναφερόµενης 

πράξης της Αρχής, επικαλούµενη νέα δεδοµένα η οποία όµως απορρίφθηκε εκ 

νέου και µε το ακόλουθο µεταξύ άλλων  σκεπτικό: 

Στην προκειµένη περίπτωση το καθοριστικό στοιχείο για την 

αξιολόγηση της νοµιµότητας της ζητηθείσας από την αιτούσα επεξεργασίας 

(διαβίβασης) των επίµαχων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των 

υποκειµένων τους δεν είναι ο χαρακτήρας των ζητηθέντων από την ίδια 

εγγράφων ως δηµοσίων εγγράφων όπως επικαλείται, αλλά η αναγκαιότητα και 

προσφορότητα των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που τα έγγραφα αυτά 

περιέχουν, εν όψει του προβαλλόµενου από την ίδια, σκοπού επεξεργασίας. 

Ιδιαίτερα σαφής ως προς την αναγκαιότητα της στάθµισης αυτής είναι και η 

Γνωµοδότηση 5/2001 της Οµάδας του άρθρου 2971, στα συµπεράσµατα της 

οποίας αναφέρονται (σσ. 7-9), ιδίως, τα ακόλουθα: «(…) Η απάντηση στο 

ερώτηµα κατά πόσο µία δηµόσια διοίκηση ή ένας δηµόσιος οργανισµός 

υποχρεούται να προβεί στη δηµοσιοποίηση προσωπικών δεδοµένων που έχει 

στην κατοχή της / του όταν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα 

αυτά έχουν ρητά αντιτεθεί στη δηµοσιοποίησή τους, εξαρτάται από τις 

ακόλουθες παραµέτρους που αφορούν την προστασία του θεµελιώδους 

                                                 
68 Υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/6473/06.11.2007 πράξη της Αρχής 
69 Σύµφωνα µε το άρ. 6 παρ. 8 του Ν. 2083/1992 για τον εκσυγχρονισµό της ανώτατης εκπαίδευσης, “ τα 
πρακτικά των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης µέλους ∆ΕΠ δηµοσιεύονται κάθε χρόνο σε ιδιαίτερο 
τόµο µε ευθύνη του αντίστοιχου τµήµατος και είναι προσιτά σε κάθε ενδιαφερόµενο”. Από τα πρακτικά 
αυτά προκύπτει µεταξύ άλλων και  το επίπεδο επιστηµονικής επάρκειας, που απαιτείται να έχει κάθε 
υποψήφιος για τη θέση αυτή 
70 Αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/293/17.01.2008 
71 Γνωµοδότηση 5/2001, της 17/05/2001, της οµάδας εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 
σχετικά µε την πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα και την προστασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 
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δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή. Οι παράµετροι αυτές ισχύουν όταν η 

επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που διεξάγεται από τη 

δηµόσια διοίκηση ή έναν δηµόσιο οργανισµό πραγµατοποιείται µε ή χωρίς τη 

βοήθεια αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών και τα δεδοµένα αυτά αποτελούν ή 

πρόκειται να αποτελέσουν µέρος ενός αρχείου. 

Θα πρέπει να γίνεται ανάλυση του κατά όσο η δηµοσιοποίηση πρέπει να 

θεωρηθεί θεµιτή και σύννοµη επεξεργασία, σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις της εκάστοτε περίπτωσης. Επιπλέον, η ανακοίνωση πρέπει να 

συνάδει µε τον αρχικό σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί τα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα από τη δηµόσια διοίκηση ή το δηµόσιο οργανισµό. 

Μία παρόµοια ανάλυση πρέπει να γίνεται σε περιπτωσιολογική βάση και να 

λαµβάνει κυρίως υπόψη της τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα της 

συλλογής των δεδοµένων το είδος των δεδοµένων που έχουν υποστεί 

επεξεργασία την κατάσταση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα και τις πιθανές συνέπειες της δηµοσιοποίησης των δεδοµένων για το 

ενδιαφερόµενο πρόσωπο. 

  Ενώ η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων υπόκειται στις ειδικές 

διατάξεις του άρθρου 8 της οδηγίας, η δηµοσιοποίηση των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή µίας δηµόσιας διοίκησης 

ή δηµόσιου οργανισµού πρέπει, προκειµένου να είναι σύννοµη, να υπόκειται 

κατά κανόνα σε έναν από τους λόγους που καθορίζονται στο άρθρο 7 της 

οδηγίας. Από τους λόγους αυτούς µόνο οι ακόλουθοι δικαιολογούν τη 

δηµοσιοποίηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται στην 

κατοχή µίας δηµόσιας διοίκησης ή ενός δηµόσιου οργανισµού: (…) Η 

επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επίτευξη του εννόµου συµφέροντος που 

επιδιώκει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους 

ανακοινώνονται τα δεδοµένα, υπό τον όρο ότι δεν προέχει το συµφέρον ή τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα που χρήζουν προστασίας δυνάµει του άρθρου 1 

παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας (άρθρο. 7, σηµείο στ)). Θα πρέπει να 

γίνεται η απαιτούµενη αξιολόγηση των δικαιωµάτων και των συµφερόντων 
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που παρουσιάζει µία δεδοµένη κατάσταση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά και 

να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες. Εάν προκύψει ότι προέχει το 

δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή τότε δεν πρέπει να επιτρέπεται η δηµοσιοποίηση 

των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (…)». 

Συνεπώς, εφαρµόζοντας την αρχή της αναλογικότητας των δεδοµένων 

σε σχέση µε τον προβαλλόµενο από τη Χ σκοπό επεξεργασίας κατά τα 

ανωτέρω, η προαναφερόµενη πράξη της Αρχής ορθώς προέβη σε στάθµιση 

ανάµεσα στην ανάγκη προστασίας των ενδιαφεροµένων υποκειµένων από την 

επεξεργασία δεδοµένων τους προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στις κρίσιµες διατάξεις του Ν. 2472/1997, και το δικαίωµα 

πρόσβασης του κοινού στα δηµόσια έγγραφα. Από τη στάθµιση αυτή 

προέκυψε και η κρίση ότι η αιτούσα Χ ζητά να της χορηγηθούν περισσότερα 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα από όσα απαιτεί η πλήρωση του 

προβαλλόµενου από την ίδια σκοπού επεξεργασίας και ότι ο σκοπός αυτός 

µπορεί κάλλιστα να πληρωθεί µε την πρόσβαση της αιτούσας στα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχονται στα πρακτικά των διαδικασιών 

εκλογής και εξέλιξης µελών ∆ΕΠ του ΠΤ∆Ε του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε 

θέση ∆ΕΠ, για την οποία η ίδια είναι υποψήφια. Και τούτο, διότι, όπως 

ακριβώς αναφέρει η προαναφερόµενη πράξη της Αρχής, «από τα πρακτικά 

αυτά προκύπτει το επίπεδο επιστηµονικής επάρκειας, που απαιτείται να έχει 

κάθε υποψήφιος για τη θέση αυτή, ώστε η χορήγησή τους να είναι αναγκαία 

για την άσκηση των νοµίµων δικαιωµάτων της Χ, ως υποψηφίας για τη θέση 

αυτή». 

Εξάλλου, η αιτούσα Χ διευκρινίζει – για πρώτη φορά ενώπιον της 

Αρχής µε την κρινόµενη αίτησή της – ότι ζητά τη διαβίβαση στην ίδια των 

επίµαχων δεδοµένων, προκειµένου αυτά, αφενός, «να καταδείξουν και να 

αποδείξουν την µεροληψία των συγκεκριµένων µελών ∆ΕΠ, κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους, και την ιδιάζουσα σχέση κάποιων υπηρεσιακών 

παραγόντων, που οδηγεί ευθέως και σαφώς, εκτός των άλλων, στην ακύρωση 

των προσβαλλόµενων πράξεων (λόγοι ακυρώσεως)» και, αφετέρου, να 

κλονίσουν την αξιοπιστία των µαρτύρων υπεράσπισης κατά την εκδίκαση των 
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µηνύσεων, που έχει υποβάλει κατά µελών ∆ΕΠ και «υπηρεσιακών 

παραγόντων» του ΠΤ∆Ε του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ωστόσο, τα 

προαναφερόµενα αλυσιτελώς προβάλλονται από την αιτούσα, καθόσον η ίδια 

παρέλειψε να προσκοµίσει ενώπιον της Αρχής οποιοδήποτε στοιχείο, από το 

οποίο θα µπορούσε ενδεχοµένως να προκύψει η συνάφεια των επίµαχων 

δεδοµένων µε το αντικείµενο της επίδικων διαφορών, τις οποίες επικαλείται. 

Περαιτέρω, η Αρχή έκρινε ότι η αιτούσα προέβαλε αλυσιτελώς  την 

ύπαρξη εισαγγελικής παραγγελίας για τη διαβίβαση στην ίδια των επίµαχων 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από το ΠΤ∆Ε του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Και τούτο, διότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

2472/1997,δεν  απαιτείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση σε 

κάποιο τρίτο πρόσωπο των ζητηθέντων από αυτόν στοιχείων, τα οποία 

συνιστούν προσωπικά δεδοµένα άλλων φυσικών προσώπων, η ύπαρξη 

εισαγγελικής παραγγελίας από τις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές, στη βάση της 

διαπίστωσης της συνδροµής εννόµου συµφέροντος στο πρόσωπο του 

αιτούντος για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών, που τηρούνται στα αρχεία 

του υπεύθυνου επεξεργασίας. Η διαπίστωση της συνδροµής του εννόµου 

αυτού συµφέροντος εναπόκειται, καταρχήν, στον ίδιο τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας. Σε περίπτωση αµφιβολίας, δύναται αυτός να υποβάλει σχετικό 

ερώτηµα στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ενώ, 

σε περίπτωση, που η χορήγηση των ζητηθέντων στοιχείων αφορά ευαίσθητα 

δεδοµένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά τα προαναφερόµενα, να 

ζητήσει την άδεια της Αρχής για τη διαβίβασή τους. Και άλλωστε είναι όντως 

δυνατόν να συντρέχει περίπτωση δυνατότητας χορήγησης στον αιτούντα των 

ζητηθέντων από αυτόν στοιχείων, είτε στη βάση των διατάξεων του άρ. 5 του 

Ν. 2690/1999, είτε στη βάση εκείνων του Ν. 2472/1997.  

Ωστόσο, σε περίπτωση, που οι διατάξεις του άρ. 5 του Ν. 2690/1999 

έρχονται σε σύγκρουση µε τις ρυθµίσεις του Ν. 2472/1997 (όπως συµβαίνει µε 

την διάκριση των εγγράφων σε διοικητικά και ιδιωτικά, στην οποία 

προβαίνουν οι εν λόγω διατάξεις του άρ. 5 του Ν. 2690/1999), εφαρµοστέες 
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είναι εκείνες του Ν. 2472/1997. Και τούτο, διότι, όπως παγίως κρίνει η Αρχή72 

οι διατάξεις του Ν. 2472/1997 εισάγουν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις 

του διεθνούς και κοινοτικού δικαίου υπερνοµοθετικής ισχύος, επιβάλλουν δε, 

σε κάθε περίπτωση, τη σύµφωνη προς τις ρυθµίσεις αυτές και τις αρχές, που 

αυτές οι ίδιες καθιερώνουν, ερµηνεία και εφαρµογή των διαφόρων 

νοµοθετικών ρυθµίσεων, παλαιότερων ή νεώτερων. Πολύ περισσότερο, δε, 

επιβάλλουν, σε κάθε περίπτωση, τη σύµφωνη προς τις ρυθµίσεις αυτές και τις 

αρχές, που αυτές οι ίδιες καθιερώνουν, ερµηνεία και εφαρµογή των πράξεων 

και αποφάσεων των διαφόρων υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 

συµπεριλαµβανόµενων, βεβαίως, και των δηµοσίων υπηρεσιών, που έχουν – 

εκ του Συντάγµατος ή / και εκ του νόµου – το χαρακτήρα Ανεξάρτητης 

∆ιοικητικής Αρχής73. 

 

5.1.3. ∆ιάδοση προσωπικών δεδοµένων  
 

Από την αρχή ζητήθηκε  να γνωµοδοτήσει σχετικά µε το αν η 

δηµοσίευση των εισηγητικών εκθέσεων και των πρακτικών εκλογής74 και 

εξέλιξης µελών ∆ιδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού (εφεξής ∆ΕΠ) α) µε 

τη µορφή της έκδοσής τους σε βιβλίο πολλαπλών αντιτύπων ή β) περαιτέρω µε 

τη µορφή της ανάρτησής / καταχώρισής τους στο ∆ιαδίκτυο συνάδει µε το ν. 

2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Η Αρχή έκρινε ότι 

η δηµοσίευση σε περισσότερα αντίτυπα και στο ∆ιαδίκτυο των εισηγητικών 

εκθέσεων και των πρακτικών εκλογής υποψηφίων και µελών ∆ΕΠ προσκρούει 

στις διατάξεις  του ν. 2472/1997 και εποµένως δεν είναι νόµιµη, ακολουθώντας 

το ακόλουθο σκεπτικό75: 

                                                 
72 Βλ. ιδίως τις αποφάσεις της Αρχής υπ’ αρ. 510/17/15-05-2000, 1446-10.11.2000, 134/2001, 910/3-5-
2001, 77Α-1143Α/25-6-2002, 33/2006, 40/2006, και 49/2006 
73 Βλ. ιδίως σχετικά και τις Αποφάσεις της Αρχής 10/2003, 62/2004, 5/2006, 40/2006), και τις 
Αποφάσεις της Αρχής 2/2004, 30/2005 και 66/2005 
74 Σύµφωνα µε το άρθρο 6 κεφάλαιο ∆ (ΣΤ) παρ. 8 του ν. 2083/1992 για τον εκσυγχρονισµό της 
ανώτατης εκπαίδευσης “Τα πρακτικά των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης µέλους ∆ΕΠ 
δηµοσιεύονται κάθε χρόνο σε ιδιαίτερο τόµο µε ευθύνη του αντίστοιχου τµήµατος και είναι προσιτά σε 
κάθε ενδιαφερόµενο”. 
75 ΑΠ∆ΠΧ, απόφαση αρ. 27/2007 



 102 

Στις εισηγητικές εκθέσεις και τα πρακτικά εκλογής και εξέλιξης µελών 

∆ΕΠ γίνεται αναφορά σε προσωπικά δεδοµένα των υποψηφίων και των ήδη 

µελών ∆ΕΠ όπως είναι οι πληροφορίες αλλά και οι αξιολογήσεις για το 

βιογραφικό τους,  τις σπουδές τους, την επιστηµονική τους διαδροµή, την 

επαγγελµατική και διδακτική τους εµπειρία. Υπεύθυνος επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδοµένων κατ’ άρθρο 2 ζ' του ν. 2472/1997 είναι το νοµικό 

πρόσωπο του Πανεπιστηµίου  στο οποίο υπάγεται το κάθε Τµήµα.  Πρόκειται 

κατά κύριο λόγο για προσωπικά δεδοµένα απλής µορφής  σύµφωνα µε το 

άρθρο 2 α' του ν. 2472/199776. Στα πρακτικά ενδέχεται να περιέχονται και 

ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα που αναφέρονται στο άρθρο 2 β΄ του ν. 

2472/1997 αλλά αυτή η περίπτωση κρίνεται ως εξαιρετική και σπάνια, 

ακριβώς λόγω  της φύσης και του σκοπού των διαδικασιών εκλογής και 

εξέλιξης µελών ∆ΕΠ και της έλλειψης κατ' αρχήν συνάφειας των ευαίσθητων 

προσωπικών δεδοµένων µ' αυτές τις διαδικασίες. 

Η δηµοσίευση του άρθρου 6 κεφάλαιο ∆ (ΣΤ) παρ. 8 του ν. 2083/1992 

συνιστά µορφή επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα µε το 

άρθρο 2 δ'  του ν. 2472/1997 και συγκεκριµένα υπάγεται στην έννοια της 

“διάδοσης” η οποία, σ' αντίθεση µε τη “διαβίβαση”, απευθύνεται σε δυνητικά 

απεριόριστο αριθµό αποδεκτών. Ωστόσο, η έννοια της δηµοσίευσης αυτής, 

αναφέρεται κατ’ ορθή ερµηνεία στη δηµοσίευση στο βιβλίο-ιδιαίτερο τόµο  

όπως  προβλέπει ρητά ο προαναφερόµενος νόµος. Στο συγκεκριµένο αυτό 

βιβλίο ο καθένας έχει τη δυνατότητα πρόσβασης χωρίς να χρειαστεί να 

επικαλεστεί έννοµο συµφέρον, τούτο ωστόσο δεν σηµαίνει ότι η 

προβλεπόµενη δηµοσιότητα συµπεριλαµβάνει τη δηµοσίευση σε περισσότερα 

αντίτυπα ή κατά µείζονα λόγο στο διαδίκτυο γιατί µία τέτοια ερµηνεία 

προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας ως προς την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδοµένων και την έκτασή της που καθιερώνει ο ν. 2472/1997 

στο άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο β΄. 

 Ιδιαίτερα η δηµοσίευση στο διαδίκτυο διαφέρει ποσοτικά αλλά και 

ποιοτικά της δηµοσίευσης σε ιδιαίτερο τόµο που προβλέπεται στο άρθρο 6 

                                                 
76 βλ. και σχετική Απόφαση της Αρχής 56/2003 
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κεφάλαιο ∆ (ΣΤ) παρ. 8 του ν. 2083/1993 καθότι εκ της φύσεώς του το 

διαδίκτυο επιτρέπει την πρόσβαση στα  προσωπικά δεδοµένα των υποψηφίων 

και µελών ∆ΕΠ σε απεριόριστο και απροσδιόριστο αριθµό ενδιαφεροµένων 

οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτοί, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και σ' 

οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Έτσι υπερακοντίζει το σκοπό έκδοσης του 

ιδιαίτερου τόµου που προαναφέρθηκε και εποµένως δεν είναι αναγκαία για την 

επίτευξή του.  

 Η κρίση αυτή της Αρχής εναρµονίζεται και µε προηγούµενες αποφάσεις 

της. Συγκεκριµένα για το παρεµφερές ζήτηµα της δηµοσίευσης στο διαδίκτυο 

των πορισµάτων αξιολόγησης ερευνητή από το Ινστιτούτο στο οποίο 

εργαζόταν κρίθηκε ότι η διάδοση µέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως 

αναγκαία και προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας γιατί στη στάθµιση 

των συµφερόντων υπερισχύει η προστασία της προσωπικότητας και των 

προσωπικών δεδοµένων του υποκειµένου77.  

 Στην περίπτωση της δηµοσίευσης στο διαδίκτυο των πορισµάτων 

αξιολόγησης ερευνητή η στάθµιση γίνεται µεταξύ αφενός της προστασίας των 

προσωπικών δεδοµένων και του πληροφοριακού αυτοκαθορισµού και 

αφετέρου της ελευθερίας της πληροφορίας και της αρχής της διαφάνειας78. Η 

Αρχή αποφάνθηκε ότι υπερισχύει η προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

και δεν επέτρεψε τη δηµοσίευση. 

 Με το ίδιο σκεπτικό, εφαρµόζοντας την αρχή της αναλογικότητας, η 

Αρχή δεν επέτρεψε τη δηµοσίευση των πρακτικών για κάθε διαδικασία 

πρόσληψης και προαγωγής στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα και τούτο διότι 

σκοπός των διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής στις εργασιακές σχέσεις 

γενικότερα είναι η ανεύρεση του υποψηφίου µε τα περισσότερα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης και όχι η δηµοσιοποίηση 

των προσόντων σε απεριόριστο αριθµό αποδεκτών ασχέτων µε τις διαδικασίες. 

Το ενδεχόµενο έννοµο συµφέρον τρίτων όπως είναι οι απορριφθέντες 

                                                 
77 βλ. Απόφαση της Αρχής 38/2001 
78 η Αρχή σε άλλες αποφάσεις της έκρινε ότι η αρχή της διαφάνειας εξυπηρετείται πλήρως µε τη 
δηµοσίευση στο ∆ιαδίκτυο µόνο των ονοµάτων των επιτυχόντων ενώ θεώρησε ότι υπερβαίνει το 
σκοπό αυτό και προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας η ανακοίνωση εκεί και των ονοµάτων των 
αποτυχόντων 
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συνυποψήφιοι να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα των 

συνυποψήφιων τους ικανοποιείται µε το ηπιότερο µέσο της χορήγησης των 

στοιχείων και των  δικαιολογητικών που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησής 

τους79.  

Με βάση τα δεδοµένα αυτά η Αρχή έκρινε ότι τόσο η ελευθερία της 

πληροφόρησης όσο και η διαφάνεια εξυπηρετούνται αποτελεσµατικά µε τον 

τρόπο δηµοσίευσης που προβλέπει ο ν. 2083/1992, δηλαδή σε ιδιαίτερο τόµο, 

και εποµένως η δηµοσίευση των εισηγητικών εκθέσεων και των πρακτικών 

εκλογής και εξέλιξης µελών ∆ΕΠ είτε σε περισσότερα αντίτυπα είτε στο 

διαδίκτυο είναι δυσανάλογη  προς τους επιδιωκόµενους σκοπούς επεξεργασίας 

και προσκρούει στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων και του 

πληροφοριακού αυτοκαθορισµού των υποψηφίων και των µελών ∆ΕΠ. 

 

5.1.4. ∆ικαίωµα πρόσβασης του υποκειµένου σε προσωπικά του 
δεδοµένα  

 

Ένα ζήτηµα που έχει συχνά προκύψει όσον αφορά την πρόσβαση σε 

προσωπικά δεδοµένα των εκπαιδευτικών σχετίζεται µε το δικαίωµά τους να 

προσφεύγουν στον Α.Σ.Ε.Π. ζητώντας αντίγραφο του γραπτού τους, σε 

περίπτωση που θεωρούν ότι κατά τη συµµετοχή τους σε γραπτό διαγωνισµό 

για την πρόσληψή τους στη δηµόσια εκπαίδευση  δεν έχουν λάβει την 

αρµόζουσα βαθµολογία. Ο Α.Σ.Ε.Π. έχει δικαιολογήσει την άρνηση 

ικανοποίησής του αιτήµατος αυτού υποστηρίζοντας ότι ο υποψήφιος γραπτού 

διαγωνισµού  δεν έχει δικαίωµα να λάβει αντίγραφο του γραπτού του, (…), 

αλλά µόνο δικαίωµα γνώσης του γραπτού δοκιµίου του µε επίδειξη προς 

αυτόν80.Το µέτρο αυτό αποσκοπεί, σύµφωνα µε το Α.Σ.Ε.Π. αφενός µεν, στην 

αποφυγή οχλήσεων, που θα προέκυπταν για τις υπηρεσίες του από την 

υποχρέωση φωτοτύπησης των ζητηθέντων γραπτών δοκιµίων των υποψηφίων 

γραπτών διαγωνισµών του Α.Σ.Ε.Π.. Αφετέρου δε στο να αποκλείσει τη 

                                                 
79 ΑΠ∆ΠΧ, Απόφαση αρ. 56/2003 
80 Απόφαση 34/2005 της Ολοµελείας του Α.Σ.Ε.Π. 
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δυνατότητα των υποψηφίων γραπτού διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. να 

επιδεικνύουν τα σχετικά αντίγραφα σε πρόσωπα της επιλογής τους, τα οποία, 

λόγω της κατάρτισής τους, θα µπορούσαν να αξιολογήσουν τη βαθµολογία των 

γραπτών δοκιµίων κατά τρόπο διαφορετικό από τους βαθµολογητές του 

Α.Σ.Ε.Π., και να θεµελιώσουν λόγους ενστάσεων ή νοµικές βάσεις άσκησης 

ενδίκων αξιώσεων. 

Σύµφωνα πάντα µε την αρµόδια υπηρεσία του Α.Σ.Ε.Π., το δικαίωµα 

πρόσβασης των υποψηφίων γραπτού διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. δεν πλήττεται 

µε την άρνηση χορήγησης σε αυτούς αντιγράφων των γραπτών δοκιµίων τους, 

γιατί η εν λόγω υπηρεσία τους επιτρέπει, κατά την από κοινού 

προγραµµατισµένη µετάβασή τους στην έδρα της, να αντιγράψουν επί τόπου 

το περιεχόµενο των γραπτών τους δοκιµίων, εφόσον το επιθυµούν, προς 

αναπλήρωση των ζητηθέντων αντιγράφων.   

Εκπαιδευτικός η οποία συµµετείχε σε διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. και της 

οποίας αντίστοιχο αίτηµα απορρίφθηκε81, προσέφυγε στην Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων η οποία µε απόφασή82 της παρενέβη στο 

συγκεκριµένο καθεστώς. Συγκεκριµένα η Αρχή έκρινε ότι  το δικαίωµα 

πρόσβασης, που παρέχει ο νόµος στο υποκείµενο των δεδοµένων, έχει 

θεσπιστεί προκειµένου να ελέγχει το υποκείµενο αν έχουν τηρηθεί από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας οι διαδικασίες θεµιτής επεξεργασίας για τα δεδοµένα, 

που το αφορούν, δηλαδή αν αυτά είναι ακριβή, πρόσφορα, ενηµερωµένα κλπ. 

Σε καµία δε περίπτωση το δικαίωµα πρόσβασης του υποκειµένου δεν 

είναι δυνατό να νοηθεί ως ένα απλό αίτηµα προς επίδειξη, το οποίο εξαντλείται 
                                                 
81 Η προσφεύγουσα εξετάστηκε γραπτώς, στο πλαίσιο διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. σε σειρά µαθηµάτων. 
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων από το Α.Σ.Ε.Π., η προσφεύγουσα ζήτησε, µε αίτησή της, 
που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα και αρµοδίως στο Α.Σ.Ε.Π. (∆ιεύθυνση Γραπτών ∆ιαγωνισµών και 
Επιλογής Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, Τµήµα Ελέγχου Γραπτών ∆ιαγωνισµών), ανάµεσα στα 
άλλα, την άσκηση του δικαιώµατός της για την πρόσβαση σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, που 
την αφορούν, και, συγκεκριµένα, στα γραπτά της δοκίµια στα µαθήµατα «Παιδαγωγικό» και 
«Γνωστικό» του ανωτέρω διαγωνισµού Α.Σ.Ε.Π.. Η αρµόδια διεύθυνση του Α.Σ.Ε.Π. της απάντησε  
σχετικά µε το ανωτέρω αίτηµά της, ότι µπορεί «κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας [της µε την αρµόδια 
διεύθυνση], να [της] επιδειχτούν τα γραπτά [της] δοκίµια». Η αρµόδια διεύθυνση του Α.Σ.Ε.Π. 
περιόρισε την έκταση του δικαιώµατος πρόσβασης της ενδιαφερόµενης στην επίδειξη των γραπτών της 
δοκιµίων του διαγωνισµού Α.Σ.Ε.Π., δυνατότητα που της παρέχεται µόνο κατόπιν προγραµµατισµού 
της µετάβασής της στην έδρα της εν λόγω υπηρεσίας. Αντίθετα, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις της για 
χορήγηση στην ίδια των ζητηθέντων αντιγράφων των γραπτών της δοκιµίων, µε την αιτιολογία (η 
οποία της ανακοινώθηκε προφορικά) ότι δεν δικαιούται να λάβει αντίγραφα. 
82 ΑΠ∆ΠΧ, απόφαση αρ. 40/ 2006 
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µε την λήψη αντιγράφου. Συνεπώς, παρανόµως αρνείται το Α.Σ.Ε.Π. να 

χορηγήσει στους υποψηφίους γραπτών διαγωνισµών του, αντιγράφων των 

γραπτών δοκιµίων τους, επιδιώκοντας ουσιαστικά να αποφευχθεί κάθε 

ενδεχόµενο διασταύρωσης της ορθότητας της βαθµολογίας από ειδικούς 

άλλους από τους βαθµολογητές του Α.Σ.Ε.Π., κάνοντας λόγο «για ιδιωτικούς 

ελέγχους αντί των επίσηµων ιδικών του»83. Περαιτέρω, το Α.Σ.Ε.Π. 

ισχυρίστηκε ότι : 

α) «η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων έχει συγκεκριµένες 

αρµοδιότητες στις οποίες δεν περιλαµβάνεται και εκείνη να επιτάσσει τις 

διοικητικές αρχές να χορηγούν αντίγραφα προς ενδιαφεροµένους. 

Τέτοια αρµοδιότητα, αντλούµενη µε αναλογική ή διασταλτική ερµηνεία 

του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997, δεν είναι νοητή, όταν το άρθρο αυτό δεν την 

περιλαµβάνει, η δε παράβαση του συγκροτεί αυτόµατα την αντικειµενική 

υπόσταση βαρύτατου εγκλήµατος προβλεποµένου από το άρθρο 22 παρ. 5 του 

ίδιου νόµου κατά τα αναφερόµενα ανωτέρω». 

β) Η άρνηση παροχής σχετικών αντιγράφων υπαγορεύεται από τις 

διατάξεις του νέου νόµου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/15.3.2006 τεύχ. Α1), ο οποίος 

έχει ως αντικείµενο ρύθµισης τον καθορισµό, σύµφωνα και µε την Οδηγία 

2003/98/ΕΚ, των όρων και προϋποθέσεων, καθώς και των τρόπων 

διευκόλυνσης της περαιτέρω χρήσης εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή 

φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα και ορίζει, στο άρθρο 1, ότι οι κείµενες διατάξεις 

για την πρόσβαση στα παραπάνω έγγραφα εξακολουθούν να ισχύουν µε την 

επιφύλαξη των ρυθµίσεων αυτού του νόµου.  

Το άρθρο 3 του νόµου αυτού αποκλείει την εφαρµογή του, µεταξύ 

άλλων, και στα έγγραφα, στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 5 του κώδικα διοικητικής 

διαδικασίας, καθώς και σύµφωνα µε κάθε άλλη σχετική διάταξη, ενώ το άρθρο 

5 παρέχει στον ενδιαφερόµενο αίτηση θεραπείας για επανεξέταση του θέµατος 

κατά της άρνησης του δηµοσίου φορέα να ικανοποιήσει το αίτηµα του, κατά δε 

                                                 
83 Περιορισµοί του δικαιώµατος πρόσβασης του υποκειµένου στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, 
που το αφορούν, είναι νοητοί µόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που θέτει το άρθρο 13 της 
Οδηγίας 95/46/ΕΚ,  και τέτοιες δε συντρέχουν στην προκειµένη περίπτωση. 
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της απορριπτικής του απόφασης προσφυγή ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 

γ)Η παροχή αντιγράφων θα έβλαπτε την εύρυθµη λειτουργία του 

Α.Σ.Ε.Π..  

Στους παραπάνω ισχυρισµούς η Αρχή υποστήριξε τα ακόλουθα: 

Όσον αφορά τον πρώτο ισχυρισµό, οι διατάξεις του Ν. 2472/1997 

εισάγουν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις του διεθνούς και κοινοτικού 

δικαίου υπερνοµοθετικής ισχύος, επιβάλλουν δε, σε κάθε περίπτωση, την 

σύµφωνη προς τις ρυθµίσεις αυτές και τις αρχές, που αυτές οι ίδιες 

καθιερώνουν, ερµηνεία και εφαρµογή των διαφόρων νοµοθετικών ρυθµίσεων, 

παλαιότερων ή νεώτερων, των πράξεων και αποφάσεων των διαφόρων 

υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, συµπεριλαµβανόµενων, βεβαίως, και των 

δηµοσίων υπηρεσιών, που έχουν – εκ του Συντάγµατος ή / και εκ του νόµου – 

το χαρακτήρα Ανεξάρτητης ∆ιοικητικής Αρχής84. 

Ως προς τον δεύτερο ισχυρισµό,  ο Ν. 3448/2006 για την περαιτέρω 

χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα ενσωµατώνει στην ελληνική έννοµη 

τάξη τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 17ης Νοεµβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση 

πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα. Οι δε διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας 

ουδόλως έρχονται σε σύγκρουση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ ή 

περιορίζουν τάχα τις αρµοδιότητες της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως διατείνεται το Α.Σ.Ε.Π.. ∆ιότι, ρητά η 21η 

αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ αναφέρει ότι «κατά την εφαρµογή 

της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τηρούνται πλήρως οι αρχές της 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 

                                                 
84 Βλ. ιδίως σχετικά και τις Αποφάσεις της Αρχής 10/2003 για το ∆ικαίωµα πρόσβασης υποψηφίων 
γραπτών διαγωνισµών του Α.Σ.Ε.Π. και, γενικότερα, του δηµοσίου, 62/2004 για τη ∆ηµοσίευση 
αποτελεσµάτων διαγωνισµών του Α.Σ.Ε.Π. στο δικτυακό του τόπο, 5/2006 για τη Νοµιµότητα 
επεξεργασίας δεδοµένων καταγγελλοµένου από δηµόσιες αρχές, καθώς και την Πράξη της Αρχής, µε 
αποδέκτη τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., της 21ης/11/2005 για το ∆ικαίωµα πρόσβασης υποψηφίων 
γραπτών διαγωνισµών του Α.Σ.Ε.Π. 
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προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 

αυτών». Συνεπώς, σε ότι αφορά την εφαρµογή του Ν. 3448/2006, η Αρχή 

Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρεί πλήρεις 

αρµοδιότητες, εάν δεν επαυξάνει (διευρύνει) τις ήδη υπάρχουσες (Βλ. και παρ. 

3, άρθρου 2 του Ν. 3448/2006). 

Ως αβάσιµοι κατά την Αρχή θα πρέπει να απορριφθούν και οι λόγοι, 

που αφορούν την οµαλή λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π. ως δηµόσιας υπηρεσίας και 

προβάλλονται από το Α.Σ.Ε.Π., προκειµένου να αιτιολογηθεί η άρνηση 

χορήγησης στους υποψηφίους γραπτών διαγωνισµών του Α.Σ.Ε.Π. αντιγράφων 

των γραπτών δοκιµίων τους. Οι λόγοι αυτοί είναι, κατά τα προαναφερόµενα, 

σε κάθε περίπτωση, απρόσφοροι ώστε να περιορίσουν το δικαίωµα πρόσβασης 

των ενδιαφεροµένων υποψηφίων. Επιπλέον, η όχληση της αρµόδιας υπηρεσίας 

του Α.Σ.Ε.Π. είναι σε κάθε περίπτωση δεδοµένη, αφού ήδη οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να µεταβαίνουν στην έδρα της, προκειµένου να τους επιδειχθούν τα 

γραπτά τους, ενώ η φωτοτύπηση αυτών, για τη χορήγηση αντιγράφων, 

ελάχιστο πρόσθετο φόρτο εργασίας επιφέρει για την υπηρεσία του Α.Σ.Ε.Π. 

Αντίθετα, η όχληση, που θα προκύψει για τις υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., 

από τη χορήγηση στους υποψηφίους γραπτών διαγωνισµών του αντιγράφων 

των γραπτών δοκιµίων τους, θα είναι, οπωσδήποτε, µικρότερη από την ήδη 

υπάρχουσα, αφού προς το παρόν οι υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. αξιώνουν από τους 

ενδιαφεροµένους υποψηφίους να εγκατασταθούν στην έδρα της υπηρεσίας για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να αντιγράψουν δια χειρός τα 

ζητηθέντα γραπτά τους δοκίµια. Ενώ, η φωτοτύπηση αυτών οπωσδήποτε 

απαιτεί λιγότερο χρόνο και προξενεί λιγότερες οχλήσεις, που σε καµία 

περίπτωση δεν προκαλούν ουσιώδη δυσλειτουργία της αρµόδιας υπηρεσίας, 

όπως ισχυρίζεται το Α.Σ.Ε.Π.. Με αυτό το σκεπτικό θεωρήθηκε ότι η παροχή 

αντιγράφων των γραπτών δοκιµίων είναι επιβεβληµένη.  

Η Αρχή επίσης προβληµατίστηκε και όσον αφορά το θέµα του χρονικού 

ορίζοντα της συγκεκριµένης αξίωσης, καθώς σε προηγούµενη  απόφασή της 

για το δικαίωµα πρόσβασης υποψηφίου σε γραπτό δοκίµιο διαγωνισµού του 



 109 

Α.Σ.Ε.Π. το 200385, είχε ορίσει πως ο χρόνος άσκησης του δικαιώµατος δε θα 

έπρεπε να υπερβαίνει το χρόνο άσκησης της αιτήσεως ακυρώσεως στα 

αρµόδια δικαστήρια. Ωστόσο, το 2006 στην παρούσα απόφασή του,86 το 

Α.Σ.Ε.Π. διευρύνει τα χρονικά όρια και αποφαίνεται ότι η άσκηση του 

δικαιώµατος αυτού µπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε στιγµή µέσα στο 

χρόνο, που απαιτείται τουλάχιστον για την παραγραφή απαιτήσεων του 

υποκειµένου για καταβολή αποζηµίωσης87 από αδικοπραξία οργάνων του 

∆ηµοσίου, καθορίζοντας παράλληλα το ύψος του παραβόλου, που πρέπει να 

καταβάλει κάθε υποψήφιος γραπτού διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλου 

γραπτού διαγωνισµού του ∆ηµοσίου, που ασκεί το δικαίωµα πρόσβασής του 

σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν.  

Βέβαια, το 2008 η Αρχή αναγκάστηκε µε απόφασή της88 να 

τροποποιήσει τα συγκεκριµένα χρονικά όρια άσκησης του δικαιώµατος, 

κατόπιν αιτήσεως του Α.Σ.Ε.Π.. Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής 

Προσωπικού, επικαλέστηκε  αποφάσεις89 του Υπουργού Εσωτερικών 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, περί πλήρωσης θέσεων ∆ηµοσίου 

Τοµέα και ∆ιαγωνισµού για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι αποφάσεις προέβλεπαν ότι 

– όταν πρόκειται για διαγωνισµούς εκπαιδευτικών – τα τετράδια και τα 

απαντητικά φύλλα καταστρέφονται, εκτός εκείνων για τα οποία υφίσταται 

τυχόν εκκρεµοδικία, µετά την πάροδο έξι µηνών από τη δηµοσίευση των 

πινάκων διοριστέων.  

Ο Α.Σ.Ε.Π. ζήτησε τροποποίηση της απόφασης 40/2006 της Αρχής, µε 

δεδοµένο ότι εφόσον διεξάγει δύο έως τρεις διαγωνισµούς ετησίως, ανακύπτει 

οξύτατο πρόβληµα εξασφάλισης πόρων (ανθρωπίνων και υλικών) τόσο για τη 

φύλαξη, ταξινόµηση, αρχειοθέτηση, όσο και για την επίδειξη των γραπτών 

δοκιµίων. Η Αρχή, αφού αρχικά υπογράµµισε την υποχρέωση του Α.Σ.Ε.Π. ως 

                                                 
85 ΑΠ∆ΠΧ, απόφαση αρ.10/2003 
86 ΑΠ∆ΠΧ, απόφαση αρ. 40/2006 
87 Αγωγή αποζηµίωσης στη βάση των διατάξεων των άρθρων 104 και 105 του Εισαγωγικού Νόµου 
του Αστικού Κώδικα, 
88 ΑΠ∆ΠΧ, απόφαση αρ. 16/2008 
89 Αποφάσεις 42948/10.12.2003 (ΦΕΚ 1854/Β/11.12.2003) και ∆ΙΠΠ/Φ.Α.Σ.Ε.Π. 1/ΟΙΚ 
5919/12.03.1998 (ΦΕΚ 252/13.03.1998) 
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υπεύθυνου επεξεργασίας, να αναφέρει στις Προκηρύξεις90 διαγωνισµών του 

ότι κάθε διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα να έχει πρόσβαση στα γραπτά του 

δοκίµια και να λάβει φωτοαντίγραφα αυτών, εφόσον το επιθυµεί, µετά από 

αίτηση, που υποβάλλεται ανά πάσα στιγµή µέσα στον καθορισµένο για τη 

φύλαξη των γραπτών αυτών χρόνο και µετά από την καταβολή του 

προαναφεροµένου παραβόλου, αναγνώρισε  την ανάγκη περιορισµού του 

χρονικού διαστήµατος φύλαξης των γραπτών δοκιµίων. Ο περιορισµός 

καθορίστηκε στο χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, από τη δηµοσίευση των 

πινάκων των επιτυχόντων οποιουδήποτε διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π., σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο (δ΄) του Ν. 2472/1997. 

 

5.1.5. Ανακοίνωση-∆ιάδοση αποτελεσµάτων εξετάσεων 
πρόσληψης στο διαδίκτυο 
 

Ζήτηµα διαφύλαξης της ιδιωτικότητας προέκυψε και όσον αφορά την 

νοµιµότητα της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών του 

Α.Σ.Ε.Π. στο δικτυακό του τόπο. Συγκεκριµένα, το Α.Σ.Ε.Π. δηµοσιεύει 

πίνακες βαθµολογίας, καθώς και πίνακες διοριστέων και µη διοριστέων στο 

δικτυακό του τόπο (www.asep.gr). Η δηµοσίευση περιλαµβάνει επώνυµο, 

κύριο όνοµα, πατρώνυµο, µητρώνυµο, κωδικό αριθµό, αριθµό δελτίου 

ταυτότητας, καθώς και τους βαθµούς. 

Σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης91 που εξέδωσε η Αρχή  όλα τα 

παραπάνω στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδοµένα, χωρίς ευαίσθητο 

χαρακτήρα, άρα η επεξεργασία τους υπόκειται στο άρθρο 5 του Ν.2472/1997 

και η  αρχή της διαφάνειας επιβάλλει τη δηµοσίευση των δεδοµένων αυτών και 

χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειµένων. Κατά συνέπεια, η ανάρτηση όλων 

των πινάκων διοριστέων και µη διοριστέων, επιτυχόντων και µη επιτυχόντων 

                                                 
90 Το  Α.Σ.Ε.Π. είχε  αναφέρει επανειληµµένως στις Προκηρύξεις διαγωνισµών του ότι «οι 
διαγωνιζόµενοι δεν µπορούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους» Βλ., για παράδειγµα, Προκήρυξη 
Α.Σ.Ε.Π. υπ’ αρ. 10Π/2006 για τη ∆ιεξαγωγή διαγωνισµού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων 
εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ΦΕΚ, Τεύχος 
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., 500/24.08.2006, σελ. 11237). 
91 ΑΠ∆ΠΧ, απόφαση αρ.62/2004 
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στα κτίρια του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και στις κατά τόπο Νοµαρχίες όλης της 

επικράτειας επιβάλλεται για λόγους διαφάνειας και επιτρέπεται και χωρίς τη 

συγκατάθεση των υποκειµένων των δεδοµένων92. Η αρχή της διαφάνειας των 

διαγωνισµών εξυπηρετείται πλήρως από τη δηµόσια ανάρτηση µε τον τρόπο 

αυτό των αποτελεσµάτων. Ακόµα και η δια του τύπου δηµοσιοποίηση, που 

είναι επιτρεπτή, δεν µπορεί να συγκριθεί µε την καταχώριση στο διαδίκτυο.  

Η δηµοσίευση, αντίθετα, στο διαδίκτυο των δεδοµένων αυτών δύναται 

να υπερβαίνει τον επιδιωκόµενο σκοπό της διαφάνειας, αφού επιτρέπει την 

πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά σε απεριόριστο αριθµό ενδιαφεροµένων ή µη 

προσώπων. Συγκεκριµένα, τον επιδιωκόµενο σκοπό της διαφάνειας υπερβαίνει 

η ανακοίνωση των δεδοµένων αποτυχίας στο διαδίκτυο και η δυνατότητα 

γνώσης τους, ακόµη και τυχαία, από τρίτα πρόσωπα93. Εποµένως, µε βάση την 

αρχή της αναλογικότητας κρίθηκε  ότι η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων στο 

δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. επιβάλλεται να περιορίζεται στους πίνακες 

επιτυχόντων και διοριστέων. 

                                                                      

5.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ 

5.2.1. ∆εδοµένα ανηλίκων 
 

Οι εργαζόµενοι στον εκπαιδευτικό χώρο συχνά καλούνται να 

συλλέξουν, να διατηρήσουν και να επεξεργαστούν  προσωπικά δεδοµένα των 

εκπαιδευοµένων, για τα οποία ο εργοδότης τους (ιδιώτης ή το κράτος), είναι 

υπεύθυνος επεξεργασίας, ως µέρος των επαγγελµατικών τους καθηκόντων. 

Ειδικά  όµως όταν διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα  απαιτείται 

να γνωρίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες µπορούν νόµιµα να έχουν πρόσβαση, 

να επεξεργάζονται και να αποκαλύπτουν προσωπικά δεδοµένα  είτε αυτό 

συµβαίνει µε τη χρήση υπολογιστή και on line είτε γίνεται στα πλαίσια ενός 

δοµηµένου χειρόγραφου αρχείου. Ιδιαίτερα, όταν τα δεδοµένα αφορούν 

πρόσωπα που θεωρούνται ανήλικα- και τέτοιος είναι ένας µεγάλος όγκος 
                                                 
92 Αρθρο 5 § 2 περ. δ΄ και περ. ε΄ του Ν. 2472/1997 
93 βλ. και  την 38/2001 Απόφαση της Αρχής 
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πληροφοριών στο χώρο της εκπαίδευσης- τότε η  κατάσταση απαιτεί πολύ 

µεγαλύτερη ευαισθησία στο χειρισµό της. 

  Το θέµα της προστασίας των δεδοµένων ανηλίκων απασχόλησε πολλές 

φορές την Αρχή καθώς µέχρι σήµερα έχει αντιµετωπίσει µια σειρά από 

προσφυγές και καταγγελίες για παραβάσεις του Νόµου 2472/1997 που 

αφορούν ανηλίκους. Η έλλειψη όµως κάποιας ειδικής νοµοθετικής διάταξης, 

τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προβληµάτισε ιδιαίτερα την 

αρχή και έτσι το θέµα τέθηκε προς συζήτηση σε ευρωπαϊκό forum που η ίδια η 

Αρχή διοργάνωσε το 200694. 

  Στα πλαίσια της συνάντησης95 τονίστηκε πως υπάρχει µεγάλη ανάγκη 

να αντιµετωπιστούν µε ιδιαίτερη προσοχή οι περιπτώσεις, όπου παρατηρείται 

επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των ανηλίκων , τόσο λόγω του 

ευάλωτου και ευαίσθητου χαρακτήρα τους ως ανηλίκων, όσο και λόγω της 

ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν σε θέµατα προσωπικών δεδοµένων, κυρίως  

εξαιτίας της έλλειψης δικαιοπρακτικής ικανότητας, αφού οι ανήλικοι δεν 

δύνανται να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των 

προσωπικών τους δεδοµένων, η οποία αποτελεί κανόνα για τη νοµιµότητα της 

επεξεργασίας. Έτσι δεν είναι λίγοι οι τοµείς στους οποίους συχνά παρατηρείται 

παράνοµη επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων ανηλίκων. Μερικοί απ’ αυτούς 

είναι η υγεία, το διαδίκτυο, η προώθηση προϊόντων (marketing), και φυσικά η 

εκπαίδευση, στο χώρο της οποίας ο έλεγχος της νοµιµότητας της επεξεργασίας 

πρέπει να είναι πιο προσεκτικός και αυστηρός, καθώς οι ανήλικοι βρίσκονται 

ακόµη στο στάδιο της ψυχολογικής και πνευµατικής ανάπτυξης και 

ωρίµανσης, µε αποτέλεσµα µια παράνοµη επεξεργασία να τραυµατίσει σοβαρά 

τόσο τον ψυχικό τους κόσµο όσο και γενικότερα την υπόλοιπη ζωή τους.  

 

                                                 
94 Πρόκειται για τη 14η συνάντηση της οµάδας εργασίας αντιµετώπισης προσφυγών (14 Case Handling 
Workshop 2007) 
95 ΑΠ∆ΠΧ, Ετήσια έκθεση 2006, Ανήλικοι και προστασία προσωπικών δεδοµένων, σελ 87-
88,διαθέσιµηστο 
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/ANNUALREPORTS/AR2006/DPA_ANNUAL_RE
PORT_2006.PDF 
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5.2.2. Παραβίαση προσωπικών σηµειώσεων µαθητών 
 

Ένα πρώτο πολύ απλό ζήτηµα που σχετίζεται µε τα προσωπικά 

δεδοµένα των µαθητών αφορά το κατά πόσο καθηγητές και εκπρόσωποι του 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος  µπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για 

την προσωπική ζωή τους οι οποίες είναι άσχετες µε τη σχολική επίδοση και 

δραστηριότητα αλλά και σε προσωπικές σηµειώσεις. Σύµφωνα µε απόφαση 

της Αρχής96 κάτι τέτοιο δεν είναι νόµιµο, γι’ αυτό και σε αντίστοιχη περίπτωση 

αφαίρεσης προσωπικών σηµειώσεων από µαθήτρια κατά την ώρα µαθήµατος 

και τοποθέτησή τους σε αρχείο κρίθηκε επιβεβληµένη η αναίρεση της 

συγκεκριµένης ενέργειας97, και η καταστροφή πιθανών αντιγράφων που 

τηρούνταν στο χώρο του σχολείου. 

Συγκεκριµένα, την ώρα του µαθήµατος των θρησκευτικών, η 

καθηγήτρια αφαίρεσε ένα τετράδιο από µαθήτρια, ηλικίας 14 ετών, παρά τη 

ρητή άρνηση της µαθήτριας και τη δήλωσή της πως αφορούσε προσωπικές 

σηµειώσεις µιας συµµαθήτριάς της, άσχετες µε το µάθηµα. Οι γονείς της 

µαθήτριας, στους οποίους δόθηκε φωτοαντίγραφο του τετραδίου, ζήτησαν από 

το γυµνασιάρχη και από το σύλλογο καθηγητών, όπου τους παρέπεµψε ο 

τελευταίος, να τους επιστραφεί το εν λόγω τετράδιο, αλλά το αίτηµά τους 

απορρίφθηκε µε απόφαση του συλλόγου να παραµείνει το τετράδιο στο αρχείο 

του σχολείου µέχρι το τέλος της σχολικού έτους ώστε να συνεκτιµηθεί ως προς 

τη διαγωγή των εν λόγω µαθητριών. 

Το περιεχόµενο του τετραδίου έγινε γνωστό στην καθηγήτρια όσο και 

στο γυµνασιάρχη καθώς και στον προϊστάµενο της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, όπου κατέφυγαν οι γονείς της µαθήτριας, και πιθανώς στο 

σύλλογο των καθηγητών και σε αόριστο αριθµό µαθητών. Η Αρχή για το 

ζήτηµα αυτό κατέληξε ότι η βίαιη και χωρίς τη θέληση της µαθήτριας 

                                                 
96 ΑΠ∆ΠΧ  Απόφαση    ΑΡ. 35 / 2001 
97 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν.2472/97, η κατοχή, καταχώριση σε αρχείο προσωπικών δεδοµένων 
(σηµειώσεων) καθώς και η διάδοση αυτών εµπίπτουν στην έννοια της επεξεργασίας του ν.2472/97. 
Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1α , τα δεδοµένα πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεµιτό και 
νόµιµο για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη 
επεξεργασία εν όψει των σκοπών αυτών. 
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αφαίρεση του τετραδίου, η παράδοσή του στο σύλλογο των καθηγητών και 

πολύ περισσότερο η ανάγνωση του περιεχοµένου του αποτελούν πράξεις που 

εξέρχονται του καλώς εννοούµενου δικαιώµατος του καθηγητή για επιβολή 

πειθαρχικών κυρώσεων εις βάρος του µαθητή και εποµένως η επεξεργασία και 

καταχώρισή του τετραδίου σε αρχείο είναι παράνοµη. Η προσβολή της 

προσωπικότητας του µαθητή στην κρίσιµη ηλικία της εφηβείας είναι 

ασυγκρίτως βαρύτερη του οφέλους που θα επιφέρει σε αυτόν η  πειθαρχική 

ποινή που τυχόν θα επιβληθεί, αλλά και του γενικού οφέλους που θα επιφέρει 

στη µαθητική κοινότητα η τιµωρία αυτή. 

 

5.2.3. Ενηµέρωση γονέων – Ιδιωτικότητα vs προστασία 
 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα προστασίας προσωπικών δεδοµένων και 

ιδιωτικότητας προκύπτει ακόµη και όταν η αποκάλυψη στοιχείων για την 

προσωπική ζωή µαθητών ή φοιτητών γίνεται προς τους ίδιους τους γονείς τους. 

Αναµφίβολα, µέχρι τη φάση της ενηλικίωσης, οι συγκεκριµένες επιλογές είναι 

ευκολότερες αφού τα παιδιά βρίσκονται ακόµη υπό γονική µέριµνα οπότε κάθε 

στοιχείο της συµπεριφοράς τους ιδιαίτερα αν αυτή είναι προβληµατική ή 

επικίνδυνη θεωρείται αναγκαίο να κοινοποιείται ανενδοίαστα στο 

οικογενειακό περιβάλλον. Πόσα όµως µπορεί να αποκαλύψει ένα εκπαιδευτικό 

ίδρυµα στους γονείς φοιτητών που έχουν ενηλικιωθεί όσον αφορά τις 

επιδώσεις τους αλλά πολύ περισσότερο όταν η υγεία ή η ασφάλειά τους 

βρίσκεται σε κίνδυνο98. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη οι φοιτητές 

θεωρούνται ανεξάρτητοι, και τέτοιου είδους αποκαλύψεις δε συµβαίνουν µε 

πρωτοβουλία του ίδιου του εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Παράλληλα, ακόµη κι 

όταν η ανάγκη για  ενηµέρωση προκύπτει µετά από αίτηση του γονέα και 

αφορά απλώς την επίδοση του συγκεκριµένου φοιτητή ή επιµέρους 

                                                 
98 Clayton Mark, (2002) Privacy vs Protection. How much should a college tell parents when a 
student’s health or safety seems at risk? The Christian Science Monitor Feb.12 διαθέσιµο στο 
http://www.csmonitor.com/2002/0212/p16s01-lehl.html 
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βαθµολογίες, το εκπαιδευτικό ίδρυµα δεν κοινοποιεί  τα παραπάνω στοιχεία 

παρά µόνο στον ίδιο, εφόσον αυτός έχει ενηλικιωθεί.  

Ακολουθώντας παρόµοια τακτική, τα περισσότερα πανεπιστήµια στις 

Η.Π.Α. µέχρι πρόσφατα, δεν ενηµέρωναν αυτοµάτως τους γονείς όταν 

εµφανιζόταν κάποιο πρόβληµα υγείας, πειθαρχίας ή ακαδηµαϊκής φύσεως, 

παρόλο που για πολλούς στην Αµερική κάτι τέτοιο θα θεωρούνταν αυτονόητο. 

Το ζήτηµα όµως  αυτό ήρθε στην επιφάνεια µε αφορµή το  τραγικό γεγονός  

της αυτοκτονίας µιας νεαρής φοιτήτριας. Η Elizabeth Shin αποπειράθηκε να 

αυτοκτονήσει στις 10 Απριλίου του 2000 στο φοιτητικό της δωµάτιο στο ΜΙΤ 

στο Cambridge και πέθανε τέσσερις µέρες αργότερα. Η κοπέλα βρισκόταν σε 

κατάθλιψη και για πολλούς µήνες δεχόταν ιατρική αγωγή και ψυχολογική 

παρακολούθηση από τη συµβουλευτική υπηρεσία της σχολής µετά τις 

επανειληµµένες απειλές  της να θέσει τέρµα στη ζωή της. Ωστόσο, οι γονείς 

της υποστήριξαν ότι ποτέ δεν ειδοποιήθηκαν από το ΜΙΤ για την ασταθή 

πνευµατική κατάσταση της κόρης τους. Προχώρησαν λοιπόν σε αγωγή 27 

εκατ. δολ. εναντίον του ΜΙΤ για αµέλεια, µια αγωγή η οποία βασίστηκε 

κυρίως στο ζήτηµα της έλλειψης ενηµέρωσης.  

Η συγκεκριµένη  αγωγή δύσκολα θα µπορούσε να σταθεί, εκτός κι αν το 

δικαστήριο δεχόταν την ευθύνη της σχολής in loco parentis, ένα καθεστώς που 

ίσχυε τη δεκαετία του 60, αλλά που σήµερα δεν µπορεί να έχει εφαρµογή. 

Ωστόσο η υπόθεση Shin εναντίον ΜΙΤ στάθηκε η αφορµή για µια µετατόπιση 

αντιλήψεων στην αµερικανική ανώτατη εκπαίδευση καθώς ρωγµές άρχισαν να 

εµφανίζονται στο αρραγές τείχος της απόλυτης εµπιστευτικότητας που 

διατηρούσαν τα περισσότερα πανεπιστήµια. Υπό την πίεση φιλόδικων και 

συχνά υπερπροστατευτικών γονέων, σε συνδυασµό µε τη χαλάρωση που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στους οµοσπονδιακούς νόµους περί 

ιδιωτικότητας, τα πανεπιστήµια παρουσιάζουν την τάση να µοιράζονται παρά 

να εµποδίζουν την πληροφόρηση για τα προβλήµατα των φοιτητών. Υπάρχει 

µια αλλαγή φιλοσοφίας όσον αφορά τη σχέση µεταξύ πανεπιστηµίων – 

φοιτητών και την ανάµειξη των γονέων οι οποίοι ολοένα και περισσότερο 

απαιτούν να ενηµερώνονται για τη ζωή των παιδιών τους.  Άλλωστε όταν το 
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ύψος των διδάκτρων ξεπερνά τις 30.000 δολ. ετησίως, το µεγαλύτερο µέρος 

των οποίων καλύπτουν, όπως είναι αναµενόµενο, οι γονείς, είναι φυσικό αυτοί 

να αξιώνουν περισσότερο έλεγχο99.  

Παράλληλα µε την εγκατάλειψη της in loco parentis τακτικής των 

πανεπιστηµίων, το Κογκρέσο θεωρητικά τουλάχιστον,  παραχώρησε ευρύτατα 

δικαιώµατα προστασίας  δεδοµένων στους ενήλικες φοιτητές  µε την  Family 

Educational Rights and Privacy Act (FERPA) του 1974. Παρά την ύπαρξη 

τέτοιων νόµων όµως, η παροχή πληροφοριών στους γονείς για τα προβλήµατα 

των φοιτητών δεν παρουσιάζει τόσα νοµικά προσκόµµατα όσα παρουσιάζουν 

τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα για προστασία των φοιτητών τους. Η FERPA για 

παράδειγµα, επιτρέπει την αποκάλυψη ακαδηµαϊκών και πειθαρχικών αρχείων 

στους γονείς ενώ µια διάταξη επιτρέπει στον εκπαιδευτικό φορέα να 

επικοινωνήσει µε τους γονείς σε περίπτωση που η υγεία ή η ασφάλεια του 

φοιτητή βρίσκεται σε κίνδυνο. Επίσης µια άλλη διάταξη παρέχει τη 

δυνατότητα στους γονείς για πρόσβαση στα φοιτητικά αρχεία εφόσον αυτοί 

εξακολουθούν να υποστηρίζουν οικονοµικά τα παιδιά τους. Η εξακρίβωση 

βέβαια γύρω από το ποιοι φοιτητές είναι οικονοµικά εξαρτηµένοι από τους 

γονείς τους παρουσιάζει πολλές δυσκολίες γι’ αυτό και τα περισσότερα 

κολέγια, έχουν την τάση να θεωρούν όλους τους φοιτητές ανεξάρτητους.  

Το 1998 το Κογκρέσο  προχώρησε σε ακόµη ευρύτερες εξαιρέσεις 

επιτρέποντας στα σχολεία να ειδοποιούν τους γονείς όταν τα παιδιά 

παραβιάζουν τους κανονισµούς γύρω από το αλκοόλ και τη χρήση ναρκωτικών 

ανεξαρτήτως αν αυτά είναι εξαρτηµένα οικονοµικά ή όχι από τους γονείς τους. 

Η συγκεκριµένη παρέµβαση φαίνεται ότι άρχισε να κλονίζει το υπάρχον status 

quo. Πριν από τη χαλάρωση της αυστηρότητας των διατάξεων της FERPA 

µόνο 17% από 189 ιδρύµατα που ελέγχθηκαν ακολουθούσαν πολιτική επαφής 

µε τους γονείς. Όµως το 2000, σχεδόν 59% των ίδιων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων είχαν υιοθετήσει τακτικές γραπτής ή προφορικής ειδοποίησης και 

                                                 
99 Ο  Jeffrey Levy έχασε το γιο του το 1997 σε αυτοκινητιστικό δυστύχηµα. Ο νεαρός ήταν συνοδηγός 
υπό την επήρεια αλκοόλ σε αυτοκίνητο που οδηγούσε άλλος µεθυσµένος συµφοιτητής του. Αυτό που 
άφησε έκπληκτο τον πατέρα είναι ότι το κολέγιο γνώριζε πως ο γιος του παραβίαζε συχνότατα τους 
κανονισµούς περί χρήσεως αλκοόλ όµως ποτέ κανείς δεν τον ειδοποίησε. Από τότε έχει ταξιδέψει σε 
όλη την Αµερική προσπαθώντας να επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη για ενηµέρωση. 



 117 

25% βρισκόταν σε αντίστοιχη διαδικασία. Εξάλλου πολλά ιδρύµατα 

παρακινούνται σ’ αυτή την επιλογή και από την ανάγκη να «διευρύνουν τον 

κύκλο της ευθύνης τους» κάνοντας και το γονεϊκό περιβάλλον συνυπεύθυνο  

για την έκνοµη ή επικίνδυνη  συµπεριφορά των  φοιτητών ώστε να αποσείουν 

ευκολότερα το βάρος πιθανών αγωγών. 

Πιθανότατα η τακτική της αποκάλυψης προσωπικών δεδοµένων να είχε 

υιοθετηθεί σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό, όµως εκτός από τα ζητήµατα 

εµπιστευτικότητας των προσωπικών δεδοµένων, ένας βασικός λόγος για τον 

οποίο τα εκπαιδευτικά στελέχη αποφεύγουν την τακτική επαφής και 

πληροφόρησης των γονέων είναι και ο φόβος ότι οι φοιτητές θα αποφύγουν να 

αιτηθούν την είσοδο σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα µε τόσο εποπτικό ρόλο. Παρ’ 

όλα αυτά είναι εντυπωσιακό πως ακριβώς το αντίθετο συνέβη για παράδειγµα 

στο πανεπιστήµιο του Delaware, ένα από τα πιο αυστηρά σε ζητήµατα 

ενηµέρωσης (1200 ειδοποιήσεις για φαινόµενα κατάχρησης αλκοόλ µέσα σε 

ένα χρόνο) όπου οι αιτήσεις παρουσίασαν ανιούσα τάση.  

Όσον αφορά στην  ενηµέρωση για προβλήµατα ψυχικής υγείας 

παρουσιάζονται  περισσότερες επιφυλάξεις απ’ ότι για ζητήµατα κατάχρησης 

αλκοόλ και λήψης ναρκωτικών. Αυτό συµβαίνει γιατί υπάρχουν επιστήµονες 

ψυχολόγοι των γραφείων συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των 

φοιτητών που θεωρούν ότι δεσµεύονται απέναντί τους από επαγγελµατικούς 

όρκους και αρχές δεοντολογίας πράγµα που τους καθιστά ιδιαίτερα 

απρόθυµους να αποκαλύψουν πτυχές πληροφοριών που προσκρούουν στο 

επαγγελµατικό τους απόρρητο. Ωστόσο είναι υποχρεωµένοι να παραβιάσουν 

την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών αν διαβλέπουν ότι οι φοιτητές 

µπορούν να γίνουν επικίνδυνοι για τους άλλους αλλά και για τον ίδιο τους τον 

εαυτό. Στο ΜΙΤ και σε πολλά άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα  η απόφαση  της 

αποκάλυψης προσωπικών στοιχείων γίνεται µετά από διερεύνηση κατά 

περίπτωση. 

Πάντως, γενικά, προοδευτική αύξηση της τάσης για γονεϊκή ενηµέρωση 

εµφανίζεται τα τελευταία χρόνια καθώς το 1998 όπως ήδη αναφέραµε, µια 

αλλαγή της FERPA επέτρεψε στα σχολεία να ενηµερώνουν τους γονείς όταν 
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τα παιδιά τους παραβιάζουν κανονισµούς για τη χρήση ναρκωτικών και 

αλκοόλ. Αναλυτικότερα, ερευνητές στο Bowling Green State University  

εξέτασαν τις τακτικές ενηµέρωσης σε 189 δηµόσια και ιδιωτικά κολέγια τον 

Ιανουάριο του 2000 και ανακάλυψαν τα ακόλουθα: Το ποσοστό σχολικών 

ιδρυµάτων που ακολουθούσαν πολιτική ενηµέρωσης αυξήθηκε από 17% το 

1998 σε 59% το 2000 ( για τα ιδιωτικά σχολεία το ποσοστό το 2000  ήταν 88% 

ενώ για τα δηµόσια 43%). Επιπλέον ένα ποσοστό 25% βρίσκονταν σε 

διαδικασία εσωτερικών διεργασιών για την υιοθέτηση µιας αντίστοιχης 

πολιτικής. Περίπου τα δύο τρίτα των 83 σχολείων που διέθεταν επίσηµη  

πολιτική ενηµέρωσης προέβλεπαν ενηµέρωση ήδη µετά την πρώτη  κιόλας 

εκδήλωση παραβατικής συµπεριφοράς,  όµως µόνο 34 απ’ αυτά, όπως 

παραδέχτηκαν,  προβαίνουν σε ενηµέρωση µετά από µία µόνο πράξη 

κατάχρησης. Σε περίπου 40% από 83 σχολεία οι γονείς ενηµερώθηκαν µόνο αν 

τα παιδιά τους βρίσκονταν υπό ιατρική επίβλεψη λόγω χρήσης αλκοόλ ή 

ναρκωτικών100.  

 

5.2.4. Ευαίσθητα δεδοµένα θρησκευτικών πεποιθήσεων   
 

Το ζήτηµα της αποκάλυψης ευαίσθητων δεδοµένων που αφορούν τις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις των µαθητών συνδέεται κυρίως µε δύο θέµατα της 

σχολικής ζωής. Η ισχύουσα εκπαιδευτική νοµοθεσία, έτσι όπως εφαρµόζεται 

από τις οικείες αρχές, προβλέπει την καταχώριση του θρησκεύµατος του 

µαθητή µεταξύ άλλων, σε δύο περιπτώσεις α) στους απολυτήριους τίτλους που 

χορηγούν τα σχολεία στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσής,101 και β) στο 

αρχείο που περιλαµβάνει τις δηλώσεις των γονέων και κηδεµόνων των 

µαθητών οι οποίοι, απαλλάσσονται από το µάθηµα των θρησκευτικών καθώς 

για την απαλλαγή των µαθητών τόσο από την διδασκαλία όσο και από την 

                                                 
100 Πηγή: National Association of Student Personnel Administrators (NASPA) 
101 Αφορά  δηµοτικά, γυµνάσια, λύκεια βλ. άρθρο 10§2 π.δ. 104/1979 (Α’ 23), άρθρο 6 περ. Α’ π.δ. 
201/1998 (Α’ 161), απόφαση 43275/29-04-1977 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,, 
όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 233.1/20/57615/22.5-5.6.1978 (Β’ 515) του αυτού Υπουργού, 
και την εγκύκλιο Γ2/5821/31-10-2001 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
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εξέταση στο µάθηµα των θρησκευτικών, η ισχύουσα ερµηνευτική εγκύκλιος 

προβλέπει ότι οι γονείς, θα πρέπει να καταθέσουν κοινή δήλωση στο σχολείο, 

«από την οποία να προκύπτει ότι ο µαθητής είναι άθρησκος, ή ετερόδοξος, ή 

ετερόθρησκος»102. Ειδικά για τους µαθητές – Μάρτυρες του Ιεχωβά, άλλη 

ερµηνευτική εγκύκλιος ορίζει ότι οι γονείς οφείλουν να καταθέτουν κοινή 

υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνουν ότι τόσο οι ίδιοι όσο και τα παιδιά τους 

ακολουθούν το εν λόγω δόγµα103. Όσον αφορά τις συγκεκριµένες τακτικές η 

ΑΠ∆ΠΧ εξέδωσε σύσταση104 προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας του 

Υπουργείου Παιδείας να µεριµνήσει για την άµεση τροποποίηση των σχετικών 

ρυθµίσεων και να λάβει και κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο προκειµένου να µην 

αναγράφεται, ούτε να επιτρέπεται η αναγραφή του θρησκεύµατος στους 

απολυτήριους τίτλους σπουδών δηµοτικής και µέσης εκπαίδευσης.  

Παράλληλα του ζητείται να εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προς τις 

οικείες εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολειών ώστε, εφεξής, 

από τους γονείς ή κηδεµόνες που επιθυµούν τα παιδιά τους να απαλλαγούν από 

το µάθηµα των θρησκευτικών να µην ζητείται να δηλώνουν, αν είναι 

άθρησκοι, ετερόδοξοι ή ετερόθρησκοι, αλλά να ασκούν το δικαίωµα τους 

αυτό, κατ΄ επίκληση των πεποιθήσεών τους και χωρίς να προβαίνουν σε καµία 

περαιτέρω διευκρίνιση. Η παραπάνω σύσταση βασίστηκε στο ακόλουθο 

σκεπτικό105: 

                                                 
102 ΥΠΕΠΘ – Γ2/8904/29-11-1995 
103 ΥΠΕΠΘ – Γ1/1/1/2-1-1990 
104 ΑΠ∆ΠΧ 77α/2002 
105 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 περ. α’ και β’ ν.2472/1997 ( Α’ 50 ), το θρήσκευµα αποτελεί δεδοµένο 
προσωπικού χαρακτήρα και µάλιστα ευαίσθητο. Ως εκ τούτου, η καταχώρησή του σε αρχείο και η εν 
γένει επεξεργασία του υπόκεινται στις ρυθµίσεις του εν λόγω νόµου και εµπίπτουν στην αρµοδιότητα 
της Αρχής. Ως νεότερος νόµος εξάλλου, ο οποίος εισάγει στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις του 
διεθνούς και του κοινοτικού δικαίου, ο ν.2472/1997 επιβάλλει την σύµφωνη προς αυτό ερµηνεία και 
εφαρµογή των παλαιότερων ρυθµίσεων για την συλλογή και επεξεργασία στοιχειών, τα οποία 
εµπίπτουν πλέον στο προστατευτικό καθεστώς που ο νόµος αυτός καθιερώνει ( απόφαση 510/17/15-
05-200 της Αρχής, ΣτΕ( Ολοµ.) 2879-2886/2001 ). 
Το άρθρο 4§1 ν.2472/1997 εξαγγέλλει τις θεµελιώδεις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, είτε το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δώσει προς τούτο την συγκατάθεσή 
του είτε όχι. Σύµφωνα µε την θεµελιώδη αρχή της νοµιµότητας, ο σκοπός της επεξεργασίας θα πρέπει 
να είναι νόµιµος και τα δεδοµένα που συλλέγονται θα πρέπει να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη 
επεξεργασία ενόψει του σκοπού αυτού (άρθρο 4§1 α΄ν.2472/1997). Εξάλλου, σύµφωνα µε την 
θεµελιώδη αρχή της αναγκαιότητας, για να τύχουν νόµιµης επεξεργασίας, θα πρέπει τα δεδοµένα να 
είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται για τον σκοπό που 
επιδιώκεται (άρθρο 1 β’ ν.2472/1997). 
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  Η αναγραφή του θρησκεύµατος στους απολυτήριους τίτλους των 

µαθητών στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης προσβάλλει την αρχή της 

αναγκαιότητας. ∆ιότι σκοπός της σχετικής επεξεργασίας είναι αποκλειστικά 

και µόνον η επίσηµη βεβαίωση ότι ο κάτοχος του απολυτηρίου περάτωσε 

επιτυχώς τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό κύκλο, επιτυγχάνοντας την σηµειούµενη 

επίδοση (βαθµό) σε καθένα από τα µαθήµατα του υποχρεωτικού 

προγράµµατος διδασκαλίας. Ενόψει του σκοπού αυτού, η αναγραφή του 

θρησκεύµατος του µαθητή σε ξεχωριστό πεδίο επί του τίτλου – αλλά και η 

καταχώρισή του στο αντίστοιχο αρχείο που τηρεί το σχολείο (αρχείο τίτλων) – 

υπερβαίνει τον σκοπό της επεξεργασίας και, ως εκ τούτου, δεν είναι νόµιµη. 

Γιατί το θρήσκευµα δεν έχει καµία απολύτως σχέση µε την επίδοση του 

µαθητή, ούτε µε την διαγωγή του, που και αυτή βεβαιώνεται στον τίτλο. Πολύ 

περισσότερο που, στο τίτλο του απολυτηρίου σηµειώνεται ο βαθµός που πήρε 

ο µαθητής στο µάθηµα των θρησκευτικών (εάν το παρακολούθησε και 

εξετάσθηκε σε αυτό) και που, ο απολυτήριος τίτλος χρησιµοποιείται από τον 

κάτοχό του ως τυπικό προσόν για ποικίλες χρήσεις εκτός σχολείου (π.χ. για 

συµµετοχή σε εξετάσεις και διαγωνισµούς, και για εξεύρεση εργασίας). Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, η αναγραφή του θρησκεύµατος στο απολυτήριο – 

όπως άλλωστε και η µη συµπλήρωση του σχετικού πεδίου εάν υπάρχει – θα 

µπορούσε επιπλέον να εκθέσει τον κάτοχο του απολυτηρίου σε διακρίσεις µε 

βάση τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, ενδεχόµενο το οποίο, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Συντάγµατος, η έννοµη τάξη καλείται πάση 

θυσία να αποτρέψει.  

Το συµπέρασµα που προκύπτει από τα ανωτέρω είναι ότι τόσο ως 

προαιρετική, όσο και πολύ περισσότερο ως υποχρεωτική, η αναγραφή του 

θρησκεύµατος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών δεν είναι νόµιµη, διότι 

αντιβαίνει προς την θεµελιώδη αρχή της αναγκαιότητας της επεξεργασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 4§1 β’ ν.2472/1997). Το σχετικό 

πεδίο (ένδειξη) θα πρέπει συνεπώς να διαγραφεί. 

Το αυτό συµβαίνει και µε την υποχρεωτική δήλωση του θρησκεύµατος 

που προβλέπεται ως αναγκαία προϋπόθεση για την απαλλαγή µαθητή από τα 
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θρησκευτικά. ∆ιότι τούτο, αφενός µεν θα αντέβαινε προς την αρνητική 

θρησκευτική ελευθερία τόσο των ενδιαφερόµενων µαθητών όσο και των 

γονέων και κηδεµόνων τους, αφετέρου θα προσέκρουε προς το ειδικότερο 

δικαίωµα των γονέων «όπως εξασφαλίζωσι την µόρφωσιν και εκπαίδευσιν 

[των παιδιών τους], συµφώνως προς τα ιδίας αυτών θρησκευτικάς και 

φιλοσοφικάς πεποιθήσεις» (άρθρο 2 Πρώτου Πρωτοκόλλου ΕΣ∆Α). Πράγµατι, 

όπως παγίως ερµηνεύεται από τα δικαιοδοτικά όργανα του Στρασβούργου, το 

δικαίωµα αυτό αναφέρεται και στις γενικότερες κοσµοθεωρητικές αντιλήψεις 

τις οποίες, πέραν των αµιγώς θρησκευτικών, οι γονείς ενδεχοµένως 

ακολουθούν και, βάσει των οποίων, επιθυµούν να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά 

τους. ∆εν είναι συνεπώς απαραίτητο να είναι άθεοι, ετερόδοξοι ή 

ετερόθρησκοι, για να ζητήσουν την απαλλαγή των παιδιών τους από τα 

µάθηµα των θρησκευτικών106. 

 

5.2.5. Τήρηση αρχείων δεδοµένων υγείας των µαθητών 
 

Προκειµένου να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση της υγείας των 

µαθητών, και να εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια 

µαθητών µε προβλήµατα υγείας,  προβλέπεται η τήρηση ατοµικού δελτίου 

υγείας στο κάθε σχολείο. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 

Γ4/451/30.3.1989, το ατοµικό δελτίο υγείας συµπληρώνεται υποχρεωτικά από 

κάθε µαθητή, µε σκοπό την παρακολούθηση της υγείας του και τη διαπίστωση 

της δυνατότητάς του να συµµετέχει στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, καθώς 

και στις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Το δελτίο αποτελείται από το 

στέλεχος (πρωτότυπο) και το αντίγραφο. Το αντίγραφο τηρείται, 

ενσωµατωµένο στο βιβλιάριο υγείας, από τους γονείς του µαθητή, ενώ το 

                                                 
106 Σηµειώνεται εδώ : 

1. Ότι µε βάση την συλλογιστική αυτή η παρακολούθηση ή µη του µαθήµατος των 
θρησκευτικών και η αναγραφή του σχετικού βαθµού στον τίτλο δεν υποδηλώνει απαραίτητα 
το θρήσκευµα του κατόχου, αφού και ο άθεος ή ο αλλόθρησκος που επιθυµεί, µπορεί να 
παρακολουθήσει το µάθηµα των θρησκευτικών, αν δεν προβεί σε σχετική δήλωση και  

2. Ότι η διοίκηση ( ο υπεύθυνος επεξεργασίας διευθυντής του σχολείου ) δικαιούται να ελέγχει 
τη σοβαρότητα των σχετικών δηλώσεων. 
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πρωτότυπο φυλάσσεται στο σχολείο του µαθητή. Η ευαίσθητη φύση των 

συγκεκριµένων δεδοµένων δηµιούργησε προβληµατισµό και οδήγησε στην 

προσφυγή συγκεκριµένου γονέα προς την Αρχή ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η 

προστασία των προσωπικών δεδοµένων επιβάλλει τη µη συµπλήρωση του 

δελτίου αυτού. Η Αρχή επιλήφθηκε του ζητήµατος και εξέδωσε απόφαση107 µε 

την οποία κρίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων που 

περιλαµβάνονται στο ατοµικό δελτίο υγείας µαθητή είναι επιτρεπτή, υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις, στηριζόµενη στο ακόλουθο σκεπτικό:  

Το ατοµικό δελτίο υγείας του µαθητή περιέχει ευαίσθητα δεδοµένα, η 

επεξεργασία των οποίων επιτρέπεται, ύστερα από άδεια της Αρχής, υπό τους 

όρους του άρθρου 7 του νόµου 2472. Σύµφωνα µε την παρ. 2 εδ. δ του άρθρου 

7, η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται εφόσον εκτελείται από πρόσωπο που 

ασχολείται κατ’ επάγγελµα µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται στο 

ιατρικό απόρρητο και υπό τον όρο ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη 

για την ιατρική πρόβλεψη, διάγνωση, περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών 

υγείας. 

Η συµπλήρωση και η αρχειοθέτηση του ατοµικού δελτίου υγείας του 

µαθητή εξυπηρετούν την ιατρική πρόβλεψη της υγείας των µαθητών και 

συνιστούν πράξεις διαχείρισης υπηρεσιών υγείας. Κατά συνέπεια, η σχετική 

επεξεργασία είναι επιτρεπτή. Η τήρηση, όµως, του σχετικού αρχείου (µε το 

στέλεχος του δελτίου) πρέπει, κατά το νόµο, να γίνεται από πρόσωπο 

δεσµευµένο µε το ιατρικό απόρρητο. Αν, εποµένως, δεν υπάρχει σχολίατρος σε 

κάθε σχολείο, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το αρχείο αυτό, 

τότε θα πρέπει η τήρησή του να γίνεται σε άλλη σχολική υπηρεσία, στην οποία 

θα υπάρχει σχολίατρος. ∆ιαφορετικά, η τήρηση του αρχείου αυτού σε κάθε 

σχολείο δεν είναι νόµιµη. Επίσης θα πρέπει ο σχολίατρος να ενηµερώνει τον 

διευθυντή του σχολείου για τυχόν υπάρχοντα προβλήµατα υγείας των 

µαθητών. 

                                                 
107 ΑΠ∆ΠΧ, 17/2003 
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Τέλος, υπογραµµίζεται µε ιδιαίτερη έµφαση στην απόφαση, ότι είναι  

αναγκαίο να γίνεται  γνωστοποίηση στην Αρχή των εν λόγω αρχείων, ώστε να 

παρέχεται η κατά το νόµο απαιτούµενη άδεια τήρησης αρχείου µε ευαίσθητα 

δεδοµένα. 

 

5.2.6. Εκδόσεις παρουσίασης αποφοίτων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων   
 

Ο Εκδοτικός Οίκος «ΚΑΚΤΟΣ», στα πλαίσια της παρουσίασης των 

Αποφοίτων και των δραστηριοτήτων φηµισµένων και ιστορικών Ελληνικών 

δηµόσιων σχολείων εξεδήλωσε την πρόθεση να προβεί σε έκδοση σχετικά µε 

την «Βαρβάκειο Σχολή». Γι’ αυτό το λόγο ζήτησε από τον «Σύλλογο 

Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής» να του χορηγηθούν όλα τα στοιχεία που 

διέθετε το µητρώο των µελών του «Συλλόγου των Αποφοίτων της Βαρβακείου 

Σχολής» και όσα πρόσθετα στοιχεία  υπήρχαν στα Αρχεία του «Βαρβακείου 

Πειραµατικού Γυµνασίου» και του «Βαρβακείου Πειραµατικού Λυκείου», 

αναφορικά µε τα ονοµατεπώνυµα, διευθύνσεις, και λοιπά στοιχεία των 

αποφοίτων κατ’ έτος καθώς και όσες τυχόν φωτογραφίες σώζονταν  και 

αναφέρονταν σε χαρακτηριστικούς ιστορικά χρόνους της ζωής της 

«Βαρβακείου Σχολής» και των αποφοίτων της, και οποιοδήποτε άλλο υλικό 

κατάλληλο να συµπεριληφθεί στην έκδοση αυτή. Επισηµαίνεται ότι ο 

Εκδοτικός Οίκος «Κάκτος», επεδίωκε να λάβει το αρχείο των αποφοίτων της 

Βαρβακείου Σχολής (στοιχεία αυτών) και όχι και την τυχόν ιδιότητά τους ως 

µέλη του εν λόγω Συλλόγου, γεγονός που µπορεί, εξάλλου, να θεωρηθεί ότι 

υπερέβαινε τον σκοπό παρουσίασης των Αποφοίτων και των δραστηριοτήτων 

της Βαρβακείου Σχολής. 

Ο Σύλλογος Αποφοίτων της Βαρβακείου Σχολής µε το αριθµ. πρωτ. 

249/24-1-2005 αίτηµά του ζήτησε από την Αρχή να δώσει άδεια για να προβεί 

στη χορήγηση των παραπάνω στοιχείων.  
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Η Αρχή σε απόφασή της108 κατέληξε ότι στην περίπτωση που επρόκειτο 

µόνο για διαβίβαση απλών προσωπικών δεδοµένων, δεν χρειαζόταν η άδεια 

της ίδιας της Αρχής αφού η επεξεργασία τους υπόκειται στο άρθρο 5 του ν. 

2472/1997. 

Η χορήγηση των απλών προσωπικών δεδοµένων των αποφοίτων της 

Βαρβακείου Σχολής µπορούσε να γίνει µε την προηγούµενη συγκατάθεσή τους 

(άρθρο 5 § 1 του ν. 2472/1997).  

Εξετάστηκε, ωστόσο, από την Αρχή αν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για 

την κατ’ εξαίρεση, και χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειµένων των 

δεδοµένων, επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων της παρ. 2 του 

άρθρ. 5 του ν. 2472/1997. Ειδικότερα εξετάστηκε αν η χορήγηση όλων των 

προαναφερθέντων αιτουµένων στοιχείων µπορούσε να γίνει και χωρίς τη 

συγκατάθεση των υποκειµένων στα πλαίσια του άρθρου 5 § 2 περ. ε΄ του ν. 

2472/1997, δοθέντος ότι υπάρχει έννοµο συµφέρον του Εκδοτικού Οίκου 

«ΚΑΚΤΟΣ» ή της «ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ» ή του «Συλλόγου Αποφοίτων 

της Βαρβακείου Σχολής», που συνίσταται, εκτός της εµπορικής, και στην 

ιστορική αξία µιας τέτοιας έκδοσης. 

Είναι γεγονός όµως πως το συµφέρον αυτό πρέπει να σταθµίζεται µε τα 

δικαιώµατα και τα συµφέροντα των υποκειµένων των δεδοµένων ώστε να µην 

θίγονται οι θεµελιώδεις ελευθερίες τους. Το έννοµο συµφέρον για την έκδοση 

βιβλίου προς παρουσίαση των Αποφοίτων και των δραστηριοτήτων του 

φηµισµένου και ιστορικού σχολείου «Βαρβάκειος Σχολή», δεν µπορεί, σε 

καµία  περίπτωση να υπερτερεί, και µάλιστα προφανώς, όπως ορίζει η 

προαναφερθείσα διάταξη της περ. ε΄, έναντι του αποφοίτου που δεν θέλει να 

δηµοσιοποιηθούν τα στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, λοιπά στοιχεία, 

τυχόν φωτογραφία του κλπ.) για οποιοδήποτε δικό του λόγο (π.χ. απόκρυψη 

της δηµοσιοποίησης της ηλικίας του). Προς τούτο η Αρχή κατέληξε ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας θα έπρεπε να λάβει τη συγκατάθεση των υποκειµένων 

των δεδοµένων για να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδοµένα στο εκδοτικό οίκο 

ώστε αυτός να προβεί στην έκδοση του βιβλίου αυτού. 

                                                 
108 ΑΠ∆ΠΧ απόφαση 33/2005 
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Μ’ άλλα λόγια θεωρήθηκε ότι δεν συνέτρεχε καµία από τις εξαιρέσεις 

της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2472/1997 για την και χωρίς την συγκατάθεση 

επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των αποφοίτων της Βαρβακείου 

Σχολής και τη διαβίβαση των στοιχείων τους στον Εκδοτικό Οίκο, οπότε η 

έκδοση αυτών έπρεπε να γίνει µε την συγκατάθεσή τους κατά την παρ. 1 του 

άρθρου 5 του ιδίου νόµου. 

 Σε κάθε περίπτωση βέβαια χρειαζόταν και η προηγούµενη ενηµέρωση 

των υποκειµένων πριν την προτιθέµενη ανακοίνωση των προσωπικών 

δεδοµένων στον Εκδοτικό Οίκο «ΚΑΚΤΟΣ» κατά το άρθρο 11 § 3 του ν. 

2472/1997,  η οποία ενηµέρωση κρίνεται από το νόµο απαραίτητη ώστε να 

είναι έγκυρη η τυχόν συγκατάθεση109. 

Κατά συνέπεια, ο υπεύθυνος επεξεργασίας «Σύλλογος Αποφοίτων 

Βαρβακείου Σχολής» αφού θα ελάµβανε τη συγκατάθεση των υποκειµένων 

των δεδοµένων, όπως ορίζει ο ν. 2472/1997,χωρίς να απαιτείται άδεια της 

Αρχής, θα µπορούσε νοµίµως να διαβιβάσει προς έκδοση τα απλά προσωπικά 

δεδοµένα από το αρχείο των αποφοίτων της Βαρβακείου Σχολής, στον 

προαναφερόµενο Εκδοτικό Οίκο. 

 

5.2.7. ∆ικαίωµα πρόσβασης σε δεδοµένα εξετάσεων 

5.2.7.1. Η αρχική στάση άρνησης του Υπουργείου Παιδείας 
 

Οι αποκλίσεις σε θέµατα βαθµολογίας των πανελλαδικών εξετάσεων, 

ώθησαν κατά καιρούς πολλούς υποψηφίους για θέσεις στην Ανώτατη 

εκπαίδευση να στραφούν στο Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας να τους 

παρασχεθεί η δυνατότητα πρόσβασης στα γραπτά τους. Σε αντίστοιχη 

περίπτωση µετά τις εξετάσεις του 2004 το Υπ.Ε.Π.Θ. απέρριψε την αίτηση 

υποψηφίου µε το σκεπτικό ότι, σύµφωνα µε την αριθµ. Φ152/Β3/6831/25-11-

99 κοινή υπουργική απόφαση, τα γραπτά δοκίµια των προαγωγικών και 

απολυτήριων εξετάσεων των µαθητών της Β και Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου 

                                                 
109 βλ. άρθρ. 2 ια΄ του ν. 2472/1997 
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αντίστοιχα, εξαιρούνται από τη γνωστοποίηση στους πολίτες, µε τη χορήγηση 

αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων ή µε την επίδειξή τους. 

 Ο Συνήγορος του πολίτη όπου  η υποψήφια υπέβαλε ερώτηµα, 

επεσήµανε ότι η εν λόγω ΚΥΑ είχε εκδοθεί κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση 

του ν. 1599/1986 αρ. 16 § 4110. Όµως η εξουσιοδοτική αυτή διάταξη έχει 

καταργηθεί µε την αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 16 του 

ν.1599/86 από εκείνες του άρθρου 5 του ν. 2690/1999111 οι οποίες δεν 

                                                 
110 Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Νόµου 1599/1986 ∆ικαίωµα γνώσης διοικητικών εγγράφων: 
1. Κάθε πολίτης, µε τις επιφυλάξεις των διατάξεων της παρ. 3, έχει δικαίωµα να λαµβάνει γνώση των 
διοικητικών εγγράφων, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων. 
Ως διοικητικά έγγραφα, για την εφαρµογή του άρθρου αυτού, θεωρούνται όλα τα έγγραφα που 
συντάσσονται από όργανα του δηµόσιου τοµέα, ιδίως εκθέσεις, µελέτες, πρακτικά, στατιστικά 
στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις της διοίκησης, γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις.                        
2. Το δικαίωµα της παρ. 1 ασκείται:            
α. Με επιτόπια µελέτη.              
β. Με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του µπορεί να βλάψει το έγγραφο. Η σχετική 
δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον ενδιαφερόµενο, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο νόµο.              
3. Οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα µπορούν να αρνηθούν την ικανοποίηση του δικαιώµατος της παρ. 
1 στις περιπτώσεις:   
α. Που παραβλάπτεται το απόρρητο των συζητήσεων του υπουργικού συµβουλίου και των άλλων 
κυβερνητικών οργάνων, το απόρρητο της εθνικής άµυνας και εξωτερικής πολιτικής, της δηµόσιας 
πίστης και του νοµίσµατος, της ασφάλειας του κράτους και της δηµόσιας τάξης, το ιατρικό, εµπορικό 
ή βιοµηχανικό απόρρητο και κάθε άλλο απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή 
β. που µπορεί να δυσχεράνει την έρευνα δικαστικών, αστυνοµικών, στρατιωτικών ή διοικητικών 
αρχών σχετικά µε την τέλεση εγκλήµατος ή διοικητικής παράβασης.         
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρµόδιου κατά περίπτωση 
υπουργού, που δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ορίζονται και άλλες 
περιπτώσεις, στις οποίες οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα µπορούν να αρνηθούν την ικανοποίηση του 
δικαιώµατος της παρ. 1.              
5. Οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα δεν µπορούν να αρνηθούν τη γνώση διοικητικού εγγράφου 
επικαλούµενες το απόρρητο του ιδιωτικού ίου, το ιατρικό απόρρητο, καθώς και το βιοµηχανικό ή 
εµπορικό απόρρητο, εφόσον αυτά αναφέρονται αποκλειστικά στον πολίτη που ζητεί να λάβει γνώση 
διοικητικού εγγράφου. Πληροφορίες όµως ιατρικού χαρακτήρα µπορούν να γνωστοποιηθούν στον 
ενδιαφερόµενο µόνο µε τη βοήθεια γιατρού που ορίζεται για το σκοπό αυτόν. 
111 Σύµφωνα µε το νόµο 2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας), αρθρο 5:  
1.Κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαµβάνει γνώση των 
διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δηµόσιες 
υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, µελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της 
∆ιοίκησης, γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις. 
2. Όποιος έχει ειδικό έννοµο συµφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαµβάνει γνώση 
των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δηµόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά µε υπόθεσή του 
η οποία εκκρεµεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. 
3. Το κατά τις προηγούµενες παραγράφους δικαίωµα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο 
αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται 
από ειδικές διατάξεις. Η αρµόδια διοικητική αρχή µπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του 
δικαιώµατος τούτου αν το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συµβουλίου, ή αν η 
ικανοποίηση του δικαιώµατος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, 
"διοικητικών," αστυνοµικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς µε την τέλεση εγκλήµατος ή διοικητικής 
παράβασης. 
4. Το δικαίωµα των παρ. 1 και 2 ασκείται : α) µε µελέτη του εγγράφου στο κατάστηµα της υπηρεσίας, 
ή β) µε χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου µπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η 
σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά. Αν 
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παρέχουν στη διοίκηση παρόµοια εξουσιοδότηση. Εποµένως η ανωτέρω, 

περιοριστική του δικαιώµατος πρόσβασης σε δηµόσια έγγραφα, υπουργική 

απόφαση δεν είναι δυνατόν να στηρίζεται στον παραπάνω νόµο και δεν 

φαίνεται να διατηρείται νοµικό έρεισµα για την άρνηση πρόσβασης στα 

δοκίµια των εξεταζοµένων. 

 Το υπουργείο από την πλευρά του θεώρησε ότι τα εν λόγω γραπτά 

δοκίµια αποτελούν δηµόσια έγγραφα και όχι ιδιωτικά για τα οποία δεν έχει 

εφαρµογή το άρθρο 5 του ν.2690/99, αλλά για αυτά εξακολουθούν να ισχύουν 

οι διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ. 

 

5.2.7.2. Η γνωµοδότηση 13/2005 της Αρχής  
 

 Σε προσφυγή που έγινε για το ζήτηµα νοµιµότητας της συγκεκριµένης 

άρνησης στην Αρχή, η τελευταία αποφάνθηκε112 ότι τα έγγραφα θα έπρεπε να 

κοινοποιηθούν στην αιτούσα, αφού  σύµφωνα µε το άρθρο 2 εδαφ. α του 

Ν.2472/97, “δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται κάθε πληροφορία που 

αναφέρεται στο υποκείµενο των δεδοµένων.” Κατά δε το άρθρο 2 εδαφ. ε, ως 

αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται το “σύνολο δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή µπορεί να αποτελέσουν 

αντικείµενο επεξεργασίας, και τα οποία τηρούνται είτε από το ∆ηµόσιο ή από 

νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή 

φυσικό πρόσωπο.”  

Κατά το άρθρο 12 καθένας έχει δικαίωµα να γνωρίζει αν δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν 

αντικείµενο επεξεργασίας. Προς τούτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει 

υποχρέωση να του απαντήσει εγγράφως. Όπως ορίζεται δε στην παράγραφο 4 

                                                                                                                                            
πρόκειται για πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές γνωστοποιούνται στον αιτούντα µε τη βοήθεια 
γιατρού, ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτόν.  
5. Η άσκηση του κατά τις παρ. 1 και 2 δικαιώµατος γίνεται µε την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν 
δικαιωµάτων πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.  
6. Η χρονική προθεσµία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την 
αιτιολογηµένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πoλίτη είναι είκοσι (20) ηµέρες." 
112 ΑΠ∆ΠΧ, απόφαση αρ.13/2005 
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του άρθρου αυτού, η υποχρέωση πληροφόρησης µπορεί να αρθεί εν όλω ή εν 

µέρει, ύστερα από αίτηση του υπευθύνου επεξεργασίας, εφόσον η επεξεργασία 

δεδοµένων γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση 

ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, τα γραπτά δοκίµια των διαγωνιζοµένων 

περιέχουν προσωπικά δεδοµένα που τους αφορούν, αλλά και το σύνολο αυτών 

συνιστά αρχείο, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων113. Ως εκ τούτου, το 

υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα πρόσβασης σε όλα τα δεδοµένα του 

αρχείου που το αφορούν, εν προκειµένω στο γραπτό του δοκίµιο, ανεξάρτητα 

από το αν πληρούνται ή όχι οι σχετικές διατάξεις του ν.2690/99. Η ανωτέρω 

διάταξη του άρθρου 12 ρυθµίζει ειδικώς το δικαίωµα πληροφόρησης όταν 

πρόκειται για προσωπικά δεδοµένα του ίδιου του υποκειµένου. Κατά συνέπεια, 

ανεξάρτητα από την εφαρµογή ή όχι του άρθρου 5 παρ.5 του Κώδικα 

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, εφαρµόζεται οπωσδήποτε το άρθρο 12 του νόµου 

2472/97 (δικαίωµα πρόσβασης). 

 

5.2.7.3. Αγνόηση της σύστασης της Αρχής και επιχειρήµατα του 
ΥΠΕΠΘ 

 

  Ωστόσο, φαίνεται πως στην πορεία, η σύσταση της Αρχής αγνοήθηκε, 

καθώς πλήθος προσφυγών ασκήθηκαν σ’ αυτή, κατόπιν αρνήσεως του 

Υπουργείου Παιδείας να ικανοποιήσει αντίστοιχα αιτήµατα. Το Υπουργείο 

υποστήριξε πως η αρµόδια ∆/νση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής εξετάσεων 

έλαβε τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα, προκειµένου οι υπηρεσίες του 

ΥΠΕΠΘ να συµµορφωθούν προς την Απόφαση 13/2005 της Αρχής, η οποία 

είχε απευθύνει σύσταση προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων να ικανοποιήσει αµέσως το δικαίωµα πρόσβασης του 

υποκειµένου, που είχε προσφύγει ενώπιον της Αρχής, στα γραπτά του δοκίµια. 

                                                 
113 βλ. και απόφαση της Αρχής 10/2003 
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Στο πλαίσιο αυτό, η ∆ιεύθυνση, εξέδωσε σχετική  εγκύκλιό της114, µε 

θέµα «Επίδειξη Γραπτών». Ωστόσο,  µετά την έκδοση της εν λόγω εγκυκλίου 

τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 3475/2006115, οπότε και αποκλείστηκε κάθε πρόσβαση 

των ενδιαφεροµένων υποψηφίων στα γραπτά τους δοκίµια. 

  Παράλληλα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου αναφέρθηκε σε 

«ανυπέρβλητα προβλήµατα» που σχετίζονταν µε (α) την αδυναµία αποστολής 

από τις αρµόδιες υπηρεσίες αντιγράφων των γραπτών τους δοκιµίων στους 

υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων, που υπέβαλλαν σχετικό αίτηµα, 

(β) τον περιορισµένο αριθµό διοικητικών υπαλλήλων για την ικανοποίηση του 

δικαιώµατος πρόσβασης των ενδιαφεροµένων υποψηφίων των Πανελλαδικών 

εξετάσεων και την απροθυµία των εκπαιδευτικών να επιφορτιστούν µε αυτό το 

έργο, (γ) το φόρτο εργασίας, που θα επιφέρουν στις αρµόδιες υπηρεσίες οι 

ανάγκες ικανοποίησης του δικαιώµατος πρόσβασης των ενδιαφεροµένων 

υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων, (δ) το φόβο ότι οι δυσαρεστηµένοι 

από την βαθµολογία τους υποψήφιοι θα προστρέχουν διαµαρτυρόµενοι στα 

ραδιοτηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης, µε πιθανό επακόλουθο την απροθυµία των 

εκπαιδευτικών να ορίζονται βαθµολογητές κατά τις Πανελλαδικές εξετάσεις, 

(ε) την επιθυµία αριθµού υποψηφίων να προσβάλλουν ενώπιον των αρµόδιων 

δικαστηρίων την βαθµολογία τους, ενώ η νοµολογία του Συµβουλίου της 

Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται περί τεχνικής 

κρίσεως, που δεν υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως.  

5.2.7.4. Η απόφαση της Αρχής που εδραιώνει το δικαίωµα 
πρόσβασης  

 

Η Αρχή στηριζόµενη στο άρθρο 12 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ υποστήριξε σε 

απόφασή της116 το αρχικά αδιαπραγµάτευτο δικαίωµα πρόσβασης του 

                                                 
114 Πρόκειται για την εγκύκλιο υπ’ αρ. πρωτ. Φ.252/62945/Β6/23-6-2006  
115 Στο άρθρο 22 ο νόµος 3475/2006 Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, προέβλεπε ότι:  
δοκιµίων Τα γραπτά δοκίµια των µαθηµάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο για την 
εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και οι αποφάσεις ορισµού των 
βαθµολογικών κέντρων για τη βαθµολόγηση των ανωτέρω γραπτών των µαθηµάτων αυτών, δε 
γνωστοποιούνται ούτε επιδεικνύονται µε οποιοδήποτε τρόπο στον ενδιαφερόµενο. 
116 ΑΠ∆ΠΧ, απόφαση 66/2006 
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υποκειµένου στα προσωπικά του δεδοµένα που στην συζητούµενη περίπτωση 

δεν ενέπιπτε σε καµιά από τις εξαιρέσεις του άρθρου 13 της Οδηγίας. Τόνισε 

την ανάγκη ερµηνείας του νόµου 2472/1997 υπό το πρίσµα της κοινοτικής 

Οδηγίας και παρέπεµψε στο σκεπτικό  σχετικών  προηγουµένων  αποφάσεών  

του117. Η Αρχή επεσήµανε επίσης ότι το  άρθρο 22118 του νόµου 3475/2006 

που επικαλέστηκε το Υπουργείο Παιδείας ερχόταν σε κατάφωρη αντίθεση 

προς το περιεχόµενο της απόφασης 13/2005, θέτοντας απόλυτους 

περιορισµούς στο δικαίωµα πρόσβασης σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. 

Τέτοιοι περιορισµοί όµως δεν είναι νοητοί επειδή, εν προκειµένω, δεν 

συντρέχει κανένας από τους προβλεπόµενους στο άρθρο 13 της Οδηγίας 

95/46/ΕΚ λόγους περιορισµού του δικαιώµατος πρόσβασης καθενός από τους 

υποψηφίους γραπτών διαγωνισµών των Πανελλαδικών εξετάσεων. Κατά 

συνέπεια, η διάταξη του άρθρου 22, παρ. 1 του Ν. 3475/2006 αντίκειται 

ευθέως στις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 της εν λόγω Οδηγίας, οι οποίες 

                                                 
117 Αποφάσεις της Αρχής 10/2003 για το ∆ικαίωµα πρόσβασης υποψηφίων γραπτών διαγωνισµών του 
Α.Σ.Ε.Π. και, γενικότερα, του δηµοσίου, 62/2004 για τη ∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων διαγωνισµών του 
Α.Σ.Ε.Π. στο δικτυακό του τόπο, 5/2006 για τη Νοµιµότητα επεξεργασίας δεδοµένων καταγγελλοµένου 
από δηµόσιες αρχές, 40/2006, καθώς και την Πράξη της Αρχής, µε αποδέκτη τον Πρόεδρο του 
Α.Σ.Ε.Π., της 21ης/11/2005 για το ∆ικαίωµα πρόσβασης υποψηφίων γραπτών διαγωνισµών του 
Α.Σ.Ε.Π. 
118 Σύµφωνα, δε, µε τις κρίσιµες σκέψεις της Αιτιολογικής Έκθεσης του ως άνω νόµου, η εισαγωγή της 
διάταξης αυτής δικαιολογήθηκε ως εξής: «Η βαθµολόγηση όλων των γραπτών δοκιµίων που οι µαθητές 
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο γίνεται σε βαθµολογικά κέντρα που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Τα 
βαθµολογικά κέντρα λειτουργούν στις έδρες των διευθύνσεων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η 
κατανοµή σε αυτά των γραπτών δοκιµίων γίνεται κατά τρόπο ώστε τα γραπτά που ανήκουν στα 
εξεταστικά κέντρα µιας διεύθυνσης να βαθµολογούνται σε βαθµολογικό κέντρο άλλης διεύθυνσης. Τα 
γραπτά δοκίµια, µετά τη βαθµολόγησή τους, παραλαµβάνονται από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή, 
ταξινοµούνται, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται µέχρι τις 15 Μαΐου του επόµενου σχολικού έτους, 
οπότε καταστρέφονται µε σχετική πράξη της. Ο συνολικός αριθµός των γραπτών δοκιµίων είναι περίπου 
ένα εκατοµµύριο. Η βαθµολόγηση των γραπτών γίνεται κατά τρόπο αδιάβλητο και αξιόπιστο, η δε 
βαθµολογία όλων των βαθµολογητών γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Το ΣτΕ µε τις αποφάσεις 
3056/1989, 1743/1990, 2871/1991 κλπ. έκρινε ότι ο έλεγχος της ορθότητας αυτής της αξιολόγησης δεν 
είναι επιτρεπτός. Σε περίπτωση δικαστικής διένεξης το γραπτό διαβιβάζεται στο δικαστήριο. 
Λαµβανοµένου υπόψη του µεγάλου αριθµού των γραπτών δοκιµίων, το γεγονός ότι τα γραπτά 
φυλάσσονται σε διάφορους χώρους των διευθύνσεων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, το 
γεγονός ότι η επίδειξη ή η παροχή φωτοαντιγράφου του γραπτού στους ενδιαφερόµενους δεν τους 
προσφέρει κανένα επιπλέον στοιχείο, ενώ αντιθέτως στην υπηρεσία δηµιουργεί ανυπέρβλητα προβλήµατα 
καθότι υπάρχει αντικειµενική αδυναµία να ανταποκριθεί, µε την αριθµ. Φ152/Β3/6831/25.11.1999 κοινή 
Υπουργική Απόφαση που είχε εκδοθεί κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση του ν. 1599/1986 άρθρο 16 παρ. 
4, εξαιρούνται από τη γνωστοποίησή στους πολίτες µε τη χορήγηση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων ή µε 
την επίδειξη τα γραπτά αυτά δοκίµια. Όµως η εξουσιοδοτική αυτή διάταξη έχει καταργηθεί µε την 
αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1599/1986 από εκείνες του άρθρου 5 του ν. 
2690/1999 οι οποίες δεν παρέχουν στη διοίκηση παρόµοια εξουσιοδότηση. Προκειµένου να 
αποφευχθούν προβλήµατα µεταξύ των πολιτών και της διοίκησης λόγω της αντικειµενικής αδυναµίας της 
δεύτερης να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο εργασίας, χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος για τον πολίτη, 
κρίνεται απαραίτητη η ρύθµιση αυτή». 
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έχουν, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του Συντάγµατος, αυξηµένη τυπική 

ισχύ έναντι των κανόνων του εσωτερικού δικαίου.  

Παράλληλα όµως η Αρχή υποστήριξε ότι  η διάταξη του άρθρου 22, 

παρ. 1 του Ν. 3475/2006 δεν µπορεί να βρει εφαρµογή στην προκειµένη 

περίπτωση διότι αντίκειται ευθέως τόσο στις διατάξεις της Οδηγίας 

2003/98/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης 

Νοεµβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα – 

οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη από τις αντίστοιχες 

του Ν. 3448/2006 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα 

και έχουν, κατά τα προαναφερόµενα αυξηµένη τυπική ισχύ έναντι των 

κανόνων του εσωτερικού δικαίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του 

Συντάγµατος – όσο και στο συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 10, 25 παρ. 

1 και 2 και 2 παρ. 1 του Συντάγµατος. Κατά το άρθρο 2 του Ν. 3448/2006 «οι 

φορείς του δηµόσιου τοµέα µεριµνούν ώστε τα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται 

στην κατοχή τους, να µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν για εµπορικούς ή µη 

σκοπούς, σύµφωνα µε τους όρους αυτού του νόµου. Όπου αυτό είναι δυνατόν, τα 

έγγραφα διατίθενται και µε ηλεκτρονικά µέσα». Και ναι µεν, η παρ. 1 του 

άρθρου 3 του νόµου αυτού ορίζει, ανάµεσα στα άλλα, ότι «οι διατάξεις των 

άρθρων 1 έως 14 αυτού του νόµου δεν εφαρµόζονται σε έγγραφα: (…) γ) Στα 

οποία η πρόσβαση αποκλείεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 

5 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'), καθώς και σύµφωνα µε κάθε 

άλλη σχετική διάταξη και ιδίως για λόγους που αφορούν: αα) την εθνική 

ασφάλεια, άµυνα ή δηµόσια τάξη και ββ) το στατιστικό, εµπορικό ή βιοµηχανικό 

απόρρητο. (…) ε) Σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών, 

ερευνητικών ή και πολιτιστικών ιδρυµάτων, όπως σχολεία, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., αρχεία, 

βιβλιοθήκες, µουσεία, ορχήστρες, λυρικές σκηνές, θέατρα και ερευνητικών 

εγκαταστάσεων ή άλλων οργανισµών τήρησης αποτελεσµάτων ερευνών. Τα υπό 

στοιχεία δ' και ε' έγγραφα µπορεί να χορηγούνται για περαιτέρω χρήση, εφόσον 

αυτό προβλέπεται από γενικές διατάξεις ή διατάξεις που διέπουν τον οικείο 

φορέα». Αλλά, οι παραπάνω διατάξεις καθόλου δε σκοπεύουν να περιορίσουν 

το πεδίο εφαρµογής του Ν. 2472/1997 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 12 



 132 

του νόµου αυτού για το δικαίωµα πρόσβασης του υποκειµένου σε δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα, που το αφορούν. Τούτο προκύπτει ρητώς, αφενός 

µεν, από τη διατύπωση της 21ης αιτιολογικής σκέψης της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ, 

που ορίζει ότι «κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 

τηρούνται πλήρως οι αρχές της προστασίας προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα 

µε την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών». Αφετέρου δε, από τη διατύπωση της παρ. 

2 του άρθρου 3 του Ν. 3448/2006, που ορίζει ότι «η περαιτέρω χρήση 

εγγράφων γίνεται πάντοτε µε την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την 

προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

(ν. 2472/1997, ΦΕΚ 50 Α'), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, και, σε κάθε 

περίπτωση, ύστερα από ειδική επεξεργασία, προκειµένου να απαλειφθούν τα 

παραπάνω στοιχεία».  

Συνεπώς, σε ό,τι αφορά την εφαρµογή του Ν. 3448/2006, η Αρχή 

Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρεί πλήρως τις 

αρµοδιότητες, που τις αναθέτουν ιδίως οι κρίσιµες διατάξεις του Συντάγµατος, 

της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Ν. 2472/1997 σχετικά µε την προστασία των 

δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και, 

ιδίως, της ιδιωτικής ζωής. Οι δε διατάξεις αυτών των θεµελιωδών νοµικών 

κειµένων, που προσδιορίζουν και την έκταση του δικαιώµατος πρόσβασης του 

υποκειµένου σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, που το αφορούν, 

συνιστούν, σε κάθε περίπτωση, «γενικές διατάξεις», υπό την έννοια του 

άρθρου 3, παρ. 1 του Ν. 3448/2006, οι οποίες και προβλέπουν τη χορήγηση για 

περαιτέρω χρήση των εγγράφων, που ορίζονται στα στοιχεία (δ΄) και (ε΄) της 

διάταξης αυτής. 

Εξάλλου, αφενός µεν, η ίδια η νοµολογία του Συµβουλίου της 

Επικρατείας – την οποία και οι προαναφερόµενες σκέψεις της Αιτιολογικής 

Έκθεσης του Ν. 3475/2006 επικαλούνται για να δικαιολογήσουν το ρυθµιστικό 

περιεχόµενο της διάταξης του άρθρου 22, παρ. 1 του νόµου αυτού – ουδόλως 
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αποκλείει κάθε δυνατότητα δικαστικού ελέγχου της ορθότητας της 

αξιολόγησης των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων, καθόσον δέχεται 

ότι «ο έλεγχος της βαθµολογίας που τίθεται µε βάση την παραπάνω εκτίµηση και 

ως προς την οποία δεν καταλείπεται από το νόµο στάδιο διακριτικής ευχέρειας 

για τον εξεταστή, δεν ανήκει, κατ’ αρχήν στο Συµβούλιο της Επικρατείας που 

δικάζει ακυρωτικά, εκτός αν συντρέχει πλάνη περί τα πράγµατα, δηλαδή αν 

προκύπτει ότι η κρίση του βαθµολογητή στηρίχθηκε σε ανύπαρκτα ή ανακριβή 

στοιχεία, όπως όταν από τις γενόµενες από αυτόν υπογραµµίσεις στο δοκίµιο 

προκύπτει αναµφιβόλως ότι εξέλαβε λέξη ή φράση ή αριθµό ως διαφόρους των 

ευκρινώς αναγραφοµένων στο δοκίµιο. (βλ. ΣτΕ 5065/1988, βλ. επίσης ΣτΕ 316, 

2619/1987, 2723/1985 κ.α.)» (Βλ. ρητά ιδίως ΣτΕ 1743/1990 και 2871/1991 in 

ΝΟΜΟΣ). Αφετέρου, δε, η έννοµη τάξη µας παρέχει στους ενδιαφερόµενους 

υποψηφίους περισσότερες ένδικες αξιώσεις για την προσβολή της ορθότητας 

της αξιολόγησής τους ενώπιον δικαστηρίου. ∆ικαιούται, πράγµατι, κάθε 

ενδιαφερόµενος, εφόσον έχει υποστεί βλάβη από παράνοµες πράξεις ή 

παραλείψεις της διοίκησης κατά την διαδικασία αξιολόγησης του, ακόµα και 

να ασκήσει αγωγή αποζηµίωσης στη βάση των διατάξεων των άρθρων 104 και 

105 του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα. 

Επιπλέον, ρητά οι προαναφερόµενες σκέψεις της Αιτιολογικής Έκθεσης 

του Ν. 3475/2006 αναφέρουν ότι «σε περίπτωση δικαστικής διένεξης το γραπτό 

διαβιβάζεται στο δικαστήριο». Εποµένως, ρητά το ΥΠΕΠΘ συνοµολογεί ότι 

προβαίνει τελικά στην ικανοποίηση του δικαιώµατος πρόσβασης στα γραπτά 

δοκίµιά τους όσων από τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων 

ασκούν σχετικές ένδικες αξιώσεις, και τούτο παρά τα «ανυπέρβλητα 

προβλήµατα» για την ικανοποίηση του δικαιώµατος πρόσβασης των 

ενδιαφεροµένων υποψηφίων στα γραπτά τους δοκίµια, που επικαλέστηκε 

ενώπιον της Αρχής. Ωστόσο, η πρακτική αυτή του ΥΠΕΠΘ αντίκειται και στο 

συνδυασµό των άρθρων 4 και 20 του Συντάγµατος, διότι καταλήγει στην 

ικανοποίηση του δικαιώµατος πρόσβασης στα γραπτά δοκίµιά τους µόνων 

εκείνων από τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων, που έχουν και 
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την οικονοµική επιφάνεια να αναλάβουν το οικονοµικό κόστος µίας 

δικαστικής διένεξης µε το ∆ηµόσιο. 

Η Αρχή επιπλέον θεώρησε ότι ως αβάσιµοι θα έπρεπε να εκληφθούν και 

οι λόγοι, που αφορούν την οµαλή λειτουργία του ΥΠΕΠΘ ως δηµόσιας 

υπηρεσίας και προβάλλονται από το ΥΠΕΠΘ, προκειµένου να αιτιολογηθεί η 

άρνηση ικανοποίησης του δικαιώµατος πρόσβασης των υποψηφίων των 

Πανελλαδικών εξετάσεων στα γραπτά τους δοκίµια. Σύµφωνα µε όσα ρητά 

παραδέχτηκε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΠΘ ενώπιον της Αρχής βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 1 του Π.∆. 60/2006 για την αξιολόγηση των 

µαθητών του Ενιαίου Λυκείου, τα γραπτά των απολυτηρίων εξετάσεων 

επιδίδονται στο Πρόεδρο της οικείας Νοµαρχιακής Επιτροπής και 

φυλάσσονται σε κατάλληλο χώρο σχολικής µονάδας ή άλλου δηµόσιου 

κτηρίου της οικείας Νοµαρχίας, συνολικά σε 28 νοµούς της Χώρας. Στις δε 

έδρες των Νοµαρχιών αυτών υπάρχουν ∆ιευθύνσεις της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, όπου υπηρετεί διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο 

µπορεί να διατεθεί για την ικανοποίηση του δικαιώµατος πρόσβασης των 

ενδιαφεροµένων υποψηφίων στα κατά τόπους φυλασσόµενα γραπτά δοκίµιά 

τους.  

Συνεπώς, ο επικαλούµενος από το ΥΠΕΠΘ συνολικός φόρτος εργασίας 

µπορεί να  «διαχυθεί» στην πραγµατικότητα κατά τόπους και οι υποδοµές των 

υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ µπορούν κάλλιστα να εγγυηθούν, από οργανωτική και 

τεχνική άποψη, την πλήρη ικανοποίηση του δικαιώµατος πρόσβασης κάθε 

ενδιαφερόµενου υποκειµένου. Άλλωστε η διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1 του 

προαναφερόµενου Π.∆. 60/2006  που ορίζει ότι «τα γραπτά δοκίµια των 

µαθητών, µετά την παραλαβή τους από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή, 

ταξινοµούνται, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται από αυτή ως τις 15 Μαΐου 

του επόµενου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται µε πράξη της» δε θα είχε 

νόηµα αν οι υποψήφιοι δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό των 

γραπτών τους. Έτσι η Αρχή κατέληξε ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων οφείλει να ικανοποιήσει το δικαίωµα πρόσβασης των 

προσφευγόντων ενώπιον της Αρχής υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων 
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στα γραπτά δοκίµιά τους, τόσο µέσω της επίδειξης αυτών όσο και µέσω της 

χορήγησης σε καθένα από αυτούς των ζητηθέντων αντιγράφων  ώστε να είναι 

αυτοί σε θέση να ελέγξουν εάν έχουν τηρηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

οι όροι και οι προϋποθέσεις θεµιτής επεξεργασίας για τα δεδοµένα, που τους 

αφορούν. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού µπορεί να διενεργηθεί κατόπιν 

αιτήσεως και καταβολής παραβόλου119, οποιαδήποτε στιγµή µέσα στο χρόνο, 

που καθορίζεται από τις κρίσιµες διατάξεις ως χρόνος φύλαξης των δοκιµίων 

αυτών, δηλαδή έως την 15η Μαΐου του επόµενου σχολικού έτους. 

Στην πορεία βέβαια το ΥΠΕΠΘ αρνήθηκε να συµµορφωθεί µε την 

Απόφαση  66/2006 της Αρχής είτε απορρίπτοντας σιωπηρώς το σχετικό αίτηµά 

υποψηφίων είτε απαντώντας τους (προφορικά ή εγγράφως) ότι το αίτηµά τους 

απορρίπτεται, διότι: (α) η διάταξη του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3475/2006 

παραµένει σε ισχύ, και (β) επιπροσθέτως έχει ασκηθεί από το Νοµικό 

Σύµβουλο του ΥΠΕΠΘ ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακύρωσης κατά της 

Απόφασης 66/2006 της Αρχής. Η στάση αυτή ανάγκασε πολλούς υποψηφίους 

των οποίων οι προσφυγές είχαν ήδη κριθεί βάσιµες µε την απόφαση 66/2006 

να προσφύγουν και πάλι στην Αρχή ζητώντας να εξαιρεθούν τα επίµαχα 

γραπτά δοκίµιά τους των Πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2006 από την 

προβλεπόµενη καταστροφή του συνόλου των γραπτών δοκιµίων των 

εξετάσεων αυτών.  

Η Αρχή εφαρµόζοντας τη  διάταξη του άρ. 19 παρ. 7α του Ν. 

2472/1997, εξέδωσε  προσωρινή διαταγή120 για άµεση ολική αναστολή της 

καταστροφής των γραπτών δοκιµίων των υποψηφίων των Πανελλαδικών 

εξετάσεων του έτους 2006121, προκειµένου να διασφαλιστεί το δικαίωµα 

πρόσβασης των υποκειµένων στα γραπτά τους δοκίµια. Η διαταγή αυτή έπρεπε 

να ισχύσει µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από την Αρχή επί του 

ζητήµατος της ικανοποίησης του δικαιώµατος πρόσβασης των ενδιαφεροµένων 

                                                 
119 Το ύψος του παραβόλου ορίστηκε στα 10 Ευρώ 
120 ΑΠ∆ΠΧ, απόφαση αρ.38/2007 
121 Προσωρινή διαταγή για άµεση ολική αναστολή της καταστροφής των δοκιµίων του 2007, εκδόθηκε 
και µε την απόφαση 15/2008 της Αρχής λόγω αναστολής εκδικάσεως της Αιτήσεως Ακυρώσεως της 
απόφασης 66/2006 της Αρχής από το ΣτΕ 
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υποκειµένων, πράγµα που θα καθυστερούσε  µέχρι την επίλυση από το ΣτΕ122 

του αµφισβητούµενου νοµικού ζητήµατος της ισχύος ή µη της διάταξης του 

άρ. 22 παρ. 1 του Ν. 3475/2006, που αποκλείει το δικαίωµα πρόσβασης των 

υποψηφίων στα γραπτά τους δοκίµια. 

 

5.2.8. Ανακοίνωση-δηµοσίευση δεδοµένων εξετάσεων 
 

Ήδη από το 1999 η Αρχή είχε προβληµατιστεί γύρω από τον τρόπο 

ανακοινώσεως των αποτελεσµάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων. 

Συγκεκριµένα123 η δηµόσια ανακοίνωση δι’ αναρτήσεως όλων των 

προσωπικών στοιχείων των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 

θεωρήθηκε ότι υπερβαίνει τον σκοπό της ατοµικής πληροφόρησης και έτσι 

ζητήθηκε από τον αρµόδιο Υπουργό  Παιδείας να ευρεθούν λύσεις, ώστε στο 

εξής  η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

να εξασφαλίζεται αφενός η πληροφόρηση των υποψηφίων και αφετέρου η 

προστασία των προσωπικών τους στοιχείων, π.χ. µε χρήση του ήδη 

υπάρχοντος κωδικού αριθµού υποψηφίου, χωρίς την αναγραφή του 

ονοµατεπωνύµου.  

Τα παραπάνω, καλύπτουν συνολικά την ανακοίνωση των 

αποτελεσµάτων των πανελλαδικών εξετάσεων από το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων και αφορούν και τους αποτυχόντες στις 

εξετάσεις, οι οποίοι ενδέχεται να θίγονται από την ανακοίνωση των ονοµάτων 

τους και, κατά τον τρόπο αυτό να δηµιουργούνται δυσάρεστες καταστάσεις 

στην ιδιωτική τους ζωή. 

                                                 
122 Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, νοµίµως εκπροσωπούµενο από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, άσκησε, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), την υπ’ αρ. καταθ. 
1181/15.02.2007 αίτηση ακυρώσεως κατά της Απόφασης 66/2006 της Αρχής. Επίσης, την υπ’ αρ. 
καταθ. 290/2007 αίτηση αναστολής της εν λόγω Απόφασης της Αρχής. Για τη συζήτηση της ως άνω 
αιτήσεως ακυρώσεως ορίστηκε αρχικά δικάσιµος ενώπιον του ∆΄ Τµήµατος (µε Επταµελή σύνθεση) 
του ΣτΕ, την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007, αλλά, στη συνέχεια, η συζήτηση αυτή αναβλήθηκε για την 
Τρίτη 1η Απριλίου 2008. Εξάλλου, η συζήτηση της ως άνω αιτήσεως αναστολής εκκρεµεί ενώπιον του 
ΣτΕ. 
123 Στο υπ. αρ. πρωτ. 392/1-9-1999 έγγραφο της Αρχής 
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Ζήτηµα όσον αφορά την ανακοίνωση – δηµοσίευση αποτελεσµάτων 

εξετάσεων προέκυψε ειδικότερα και σε ότι αφορά τους πίνακες επιτυχόντων 

των Στρατιωτικών και Αστυνοµικών σχολών. Συγκεκριµένα, το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων124, καταρτίζει ονοµαστικούς πίνακες 

επιτυχόντων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, τους οποίους αποστέλλει στα 

Πανεπιστήµια, όσον αφορά όµως τις Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές 

µαζί µε τους πίνακες επιτυχόντων αποστέλλεται από το Υπουργείο προς τις 

Σχολές αυτές και δεύτερος ονοµαστικός πίνακας επιλαχόντων σε φθίνουσα 

σειρά προκειµένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις, όπως προβλέπεται από τους 

Ν. 2226/1994 και Ν. 1351/1983. Το γεγονός αυτό  εγείρει το ερώτηµα κατά 

πόσο οι Σχολές αυτές νοµιµοποιούνται να χορηγούν αντίγραφα των 

ονοµαστικών πινάκων επιλαχόντων σε τρίτους.  

Η Αρχή, απαντώντας στο ερώτηµα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων, έκρινε125 ότι οι Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές 

νοµιµοποιούνται να δηµοσιοποιούν τους ονοµαστικούς πίνακες των 

επιλαχόντων για εισαγωγή στην Σχολές αυτές. Το σκεπτικό της βασίστηκε στο 

γεγονός ότι στην περίπτωση που εξετάζεται, τα προσωπικά δεδοµένα αφορούν 

µόνο επιτυχόντες και επιλαχόντες στις Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές, 

των οποίων η δηµοσίευση είναι απαραίτητη για την πληροφόρηση των 

ενδιαφεροµένων σχετικά µε την εισαγωγή τους στις συγκεκριµένες Σχολές και 

επιβάλλεται από την αρχή της νοµιµότητας.  

Καθώς τα δεδοµένα αυτά δεν έχουν ευαίσθητο χαρακτήρα, η 

επεξεργασία τους υπόκειται στο αρ. 5 του Ν. 2472/1997. Ειδικότερα η 

επεξεργασία γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2  περ. δ του παραπάνω άρθρου, 

καθώς είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δηµοσίου συµφέροντος που 

εκτελείται από δηµόσια αρχή. Ως εκ τούτου, ισχύει η αρχή της διαφάνειας που 

επιβάλλει τη δηµοσίευση των δεδοµένων αυτών, ιδιαίτερα για την περίπτωση 

των επιλαχόντων, οι οποίοι ενδέχεται να εισαχθούν για πλήρωση κενών 

θέσεων, χωρίς να έχουν άµεσα επιτύχει στις εξετάσεις. Έτσι, βάσει της αρχής 

                                                 
124 Με το υπ. αρ. πρωτ. 129/13-01-2005 έγγραφο  
125 ΑΠ∆ΠΧ, απόφαση αρ.15/2005 
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της διαφάνειας, η δηµοσίευση των δεδοµένων µπορεί να γίνεται και χωρίς τη 

συγκατάθεση των υποκειµένων. 

 

5.2.9. Καταστροφή προσωπικών δεδοµένων µετά το πέρας της 
περιόδου επεξεργασίας 

5.2.9.1. Προβλέψεις του Νόµου και η Οδηγία 1/2005 
 

Το ζήτηµα της ασφάλειας και της καταστροφής των προσωπικών 

δεδοµένων µετά το πέρας της περιόδου επεξεργασίας θίγεται από τον Νόµο 

2472/1997 στο άρθρο 10 όπου µεταξύ άλλων ορίζεται πως ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια επεξεργασίας, οφείλει να λαµβάνει τα 

κατάλληλα οργανωτικά  και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων 

και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 

αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης 

επεξεργασίας. 

Παράλληλα, η Αρχή, επιδιώκοντας µια πιο λεπτοµερειακή διευθέτηση 

του συγκεκριµένου ζητήµατος, εξέδωσε την Οδηγία αρ. 1/2005 µε την οποία 

παρέχει ειδικότερες διευκρινίσεις γύρω από το εν λόγω θέµα. Συγκεκριµένα, 

ορίζει ότι η καταστροφή των έντυπων, ηλεκτρονικών126 ή άλλων µορφών 

αρχείων127128, µπορεί να είναι καθηµερινή129, ή προγραµµατισµένη130 για µέρος 

ή για το σύνολο των δεδοµένων, και να γίνεται από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας µε ασφαλή τρόπο που να καθιστά τα υποκείµενα των δεδοµένων 

µη αναγνωρίσιµα, και την καταστροφή µη αναστρέψιµη. Ο υπεύθυνος 
                                                 
126 ∆εδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή που διατηρούνται σε οποιοδήποτε φυσικό υπόστρωµα, όπως 
σκληρούς δίσκους υπολογιστών, CD, DVD, δισκέτες, κ.λ.π. Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να βρίσκονται 
είτε σε δοµηµένη µορφή (π.χ. βάση δεδοµένων), είτε να αποτελούν ένα σύνολο επιµέρους 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. αρχεία κειµένου, εικόνες, κ.λ.π). 
127 Π.χ. δεδοµένα που τηρούνται σε βιντεοκασέτες, µικροφίλµ, κλπ 
128 Οι ανωτέρω τύποι δεδοµένων µπορεί να απαντώνται ταυτόχρονα 
129 Αφορά προσωπικά δεδοµένα που παράγονται ή/και χρησιµοποιούνται καθηµερινά στο πλαίσιο των 
εργασιών του υπεύθυνου επεξεργασίας και τα οποία, µετά από την διεκπεραίωση της συγκεκριµένης 
εργασίας, είναι πλέον άχρηστα (π.χ. αντίγραφα, πρόχειρες εκθέσεις, σηµειώσεις των υπαλλήλων, 
πληροφοριακό υλικό, κ.α. σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή 
130 Αφορά µαζική καταστροφή δεδοµένων που πραγµατοποιείται είτε επειδή παρήλθε η περίοδος που 
απαιτείται για την πραγµατοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας (σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα 
χρόνο τήρησης των δεδοµένων) για τα συγκεκριµένα δεδοµένα, είτε για άλλους λόγους, όπως π.χ. 
παύση ή τροποποίηση εργασιών του υπεύθυνου επεξεργασίας 
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επεξεργασίας υποχρεούται να εφαρµόζει συγκεκριµένη διαδικασία, αλλά και 

να εφαρµόζει µηχανισµούς ελέγχου  για την ορθή τήρησή της. 

Όταν αναθέτει την καταστροφή σε πρόσωπο µη εξαρτώµενο απ’ αυτόν 

(εκτελούντα την επεξεργασία) υποχρεούται να κάνει την ανάθεση εγγράφως µε 

σαφή αναφορά στα µέτρα ασφαλείας, στους ενδιάµεσους τόπους αποθήκευσης, 

στον τόπο, τρόπο και τον µέγιστο επιτρεπόµενο χρόνο καταστροφής, στα 

τεχνικά και οργανωτικά µέτρα όπως και στα ακριβή στοιχεία των τυχόν τρίτων 

(υπεργολάβων), φροντίζοντας να έχει την εξουσία διάθεσης και ελέγχου των 

δεδοµένων µέχρι την οριστική καταστροφή τους. 

Σε περίπτωση που τα δεδοµένα διέπονται από ειδικό απόρρητο που 

προβλέπεται από νόµο (π.χ. ιατρικό απόρρητο), ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

οφείλει καταρχήν να πραγµατοποιεί ο ίδιος την καταστροφή (χωρίς δηλαδή να 

την αναθέτει σε εκτελούντα την επεξεργασία) έτσι ώστε να διασφαλίζεται το 

απόρρητο από τυχόν αθέµιτη πρόσβαση τρίτων. Σε περίπτωση που αυτό είναι 

τεχνικά ή/και οργανωτικά ιδιαιτέρως δυσχερές για τον υπεύθυνο επεξεργασίας, 

η ανάθεση πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας να έχει τη συνολική επίβλεψη της διαδικασίας της 

καταστροφής131 ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό132, 

εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος του υπεύθυνου επεξεργασίας να επιβλέπει την 

καταστροφή των δεδοµένων στις εγκαταστάσεις του εκτελούντος την 

επεξεργασία. 

Η Οδηγία µάλιστα προτείνει ενδεικτικά τρόπους ασφαλούς 

καταστροφής έντυπων δεδοµένων, για την περίπτωση καθηµερινής133, όσο και 

                                                 
131 Π.χ. η καταστροφή των δεδοµένων να γίνεται εντός των εγκαταστάσεων του υπεύθυνου 
επεξεργασίας ή το πρώτο στάδιο της καταστροφής να γίνεται εντός των εγκαταστάσεων του 
υπεύθυνου επεξεργασίας π.χ. µε χρήση προγραµµάτων αλλοίωσης των δεδοµένων που τηρούνται 
ηλεκτρονικώς 
132 Π.χ. στην περίπτωση που τα δεδοµένα τηρούνται σε έντυπη µορφή 
133 Μία ασφαλής διαδικασία για την καθηµερινή καταστροφή προσωπικών δεδοµένων που τηρούνται 
σε έντυπη µορφή (εγγράφων) περιλαµβάνει ενδεικτικώς τα παρακάτω βήµατα 
 α)Εναπόθεση των προς καταστροφή εγγράφων από τους υπαλλήλους του υπεύθυνου επεξεργασίας σε 
ειδικούς υποδοχείς, που είναι τοποθετηµένοι σε συγκεκριµένα σηµεία εντός των εγκαταστάσεων του 
υπεύθυνου επεξεργασίας  
β)Συλλογή των προς καταστροφή εγγράφων από τους υποδοχείς και εναπόθεση τους σε κεντρικό 
υποδοχέα σε ειδικό χώρο εντός των εγκαταστάσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας και από 
εξουσιοδοτηµένο προς το σκοπό αυτό υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας  
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προγραµµατισµένης134 καταστροφής, ενώ στη δεύτερη περίπτωση προβλέπει 

και τη σύνταξη ειδικού πρωτοκόλλου καταστροφής.135 

  Ειδική αναφορά γίνεται στην ασφαλή καταστροφή δεδοµένων σε 

ηλεκτρονική µορφή136, των οποίων η απλή διαγραφή δεν επαρκεί (π.χ. µε την 

εντολή «DELETE»), καθώς κατά τον τρόπο αυτό διαγράφεται µόνο η αναφορά 

στα δεδοµένα, ενώ τα ίδια τα δεδοµένα ενδέχεται να είναι ανακτήσιµα µε 

χρήση ειδικών προγραµµάτων λογισµικού. Γι’ αυτό το λόγο, ο ενδεικνυόµενος 

τρόπος για την ασφαλή καταστροφή των δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα 

σε επανεγγράψιµα µέσα (π.χ. σκληροί δίσκοι, δισκέτες, επανεγγράψιµα DVD 

και CD) είναι η αλλοίωση των δεδοµένων µέσω της αντικατάστασης τους µε 

τυχαίους χαρακτήρες (overwrite). Η αλλοίωση µπορεί να γίνει µε τη χρήση 

ειδικών προγραµµάτων (file erasers, file shredders, file pulveritizers). Στην 

περίπτωση της καθηµερινής καταστροφής δεδοµένων, ένας εναλλακτικός 

τρόπος καταστροφής είναι η µορφοποίηση του υλικού υποστρώµατος (format).  

                                                                                                                                            
γ)Τεµαχισµός των εγγράφων σε λωρίδες µε χρήση ειδικών µηχανηµάτων τεµαχισµού εγγράφων εντός 
των εγκαταστάσεων και από εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του υπεύθυνου επεξεργασίας 
 δ)Εναλλακτικά, ο τεµαχισµός των εγγράφων µπορεί να γίνει εκτός των εγκαταστάσεων του 
υπεύθυνου επεξεργασίας µέσω ανάθεσης της καταστροφής σε εκτελούντα την επεξεργασία, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4, παρ. 2 της Οδηγίας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τηρείται 
πρωτόκολλο παράδοσης των δεδοµένων από τον υπεύθυνο στον εκτελούντα την επεξεργασία, καθώς 
και πρωτόκολλο καταστροφής των δεδοµένων από τον εκτελούντα την επεξεργασία, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 3 β) του άρθρου 5. Ο τεµαχισµός των εγγράφων µπορεί να ακολουθείται από 
πολτοποίηση ή/και ανακύκλωση των εγγράφων 
134 Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα βήµατα:  
 α)∆ιαχωρισµός των προς καταστροφή δεδοµένων από τον αρµόδιο υπάλληλο του υπεύθυνου 
επεξεργασίας 
 β)Συλλογή και φύλαξη των προς καταστροφή δεδοµένων σε ειδικά διαµορφωµένο ασφαλή χώρο 
εντός των εγκαταστάσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας. Στο χώρο αυτό θα έχουν πρόσβαση µόνο 
εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι του υπεύθυνου επεξεργασίας  
γ)Μαζική καταστροφή των δεδοµένων µε τεµαχισµό τους σε λωρίδες και πολτοποίηση/ανακύκλωσή 
τους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα  στην παρ1. γ) και δ) του παρόντος άρθρου 5. Μία εναλλακτική 
µέθοδος καταστροφής είναι η αποτέφρωση του υλικού υποστρώµατος των δεδοµένων 
 δ)Σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου 
135 Το πρωτόκολλο καταστροφής πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  
Ηµεροµηνία καταστροφής των δεδοµένων. 
Περιγραφή των δεδοµένων που καταστράφηκαν.  
Μέθοδος καταστροφής. 
Ονοµατεπώνυµο αρµόδιου υπαλλήλου του υπεύθυνου επεξεργασίας που είναι υπεύθυνος για την 
καταστροφή. 
Εκτελών την καταστροφή (στη περίπτωση που η καταστροφή ανατίθεται σε εκτελούντα την 
επεξεργασία) 
136 Άρθρο 6 της Οδηγίας 1/2005 
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Όταν πρόκειται για προγραµµατισµένη καταστροφή του συνόλου των 

δεδοµένων, ένας εναλλακτικός τρόπος καταστροφής (για ιδιαίτερα κρίσιµα 

δεδοµένα) είναι και η φυσική καταστροφή του ίδιου του υλικού υποστρώµατος 

(π.χ. µε θρυµµατισµό, κονιορτοποίηση, αποτέφρωση, µε την επιφύλαξη 

ειδικών διατάξεων σχετικά µε τη διαχείριση ειδικών αποβλήτων / προστασία 

του περιβάλλοντος). Η καταστροφή των δεδοµένων βέβαια, περιλαµβάνει και 

την καταστροφή όλων των αντιγράφων ασφαλείας (back up) που τηρεί ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας και συνοδεύεται απαραιτήτως από πρωτόκολλο 

καταστροφής (άρθρο 5, παρ. 3), όπως προαναφέρθηκε.  

 

5.2.9.2. Αποφάσεις της Αρχής 
 

Με βάση το Νόµο 2472/1997 αλλά και τις κατευθύνσεις της Οδηγίας 

1/2005, η Αρχή κατέληξε σε συγκεκριµένες αποφάσεις όσον αφορά την 

ασφάλεια και καταστροφή των προσωπικών δεδοµένων. Συγκεκριµένα σε 

καταγγελία που της έγινε για κακή πρακτική όσον αφορά την καταστροφή 

προσωπικών δεδοµένων µαθητών του ΚΕΚ ∆ΕΛΤΑ, η Αρχή απηύθυνε 

αυστηρή σύσταση137 προς την εταιρεία  για την εφαρµογή της Οδηγίας της 

1/2005. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την καταγγελία, πλήθος εγγράφων  µε 

µεγάλες ποσότητες προσωπικών δεδοµένων που ανήκαν σε µαθητές της 

σχολής, βρέθηκαν δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης.138 Το Κέντρο Επαγγελµατικής 

                                                 
137 ΑΠ∆ΠΧ, απόφαση αρ.47/2007 
138 Αναλυτικά, τα έγγραφα που παραδόθηκαν, στο σύνολο περίπου 65, περιελάµβαναν τα εξής: 
Αίτηση-ερωτηµατολόγιο υποψηφίων σπουδαστών (Φωτογραφία, Όνοµα, ΑΦΜ, Στοιχεία 
επικοινωνίας, Εκπαίδευση - ακριβή αντίγραφα πτυχίων, Επ. Εµπειρία, Ερώτηµα αν ανήκει σε κάποια 
πληθυσµιακή κατηγορία - από όπου µπορούν να εξαχθούν ευαίσθητα δεδοµένα, Υγεία - αν πάσχει από 
κάποια ασθένεια, και αν από ποια, ποια φάρµακα παίρνει, τι αναπηρία έχει, Οικογενειακά στοιχεία, 
Χώρα καταγωγής, χώρα προέλευσης, ακριβές αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας, ακριβές αντίγραφο 
κάρτας ανεργίας ΟΑΕ∆) 
Βιογραφικά σηµειώµατα υποψηφίων εκπαιδευτών (Στοιχεία επικοινωνίας, Σπουδές, Επαγγελµατική 
Εµπειρία, Πτυχία, Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, Φωτ. Ταυτότητας, Αντίγραφα Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου 
ΙΚΑ, Οικογενειακή Κατάσταση) 
Πρακτικό επιτροπής επιλογής καταρτιζόµενων (Λίστες επιλαχόντων (8), επιτυχόντων (20), αιτούντων 
(63): όνοµα, τηλέφωνο, Α∆Τ) 
Ιδιωτικό Συµφωνητικό µεταξύ ΚΕΚ και καταρτιζόµενου (Στοιχεία Επικοινωνίας, Α∆Τ) 
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Κατάρτισης, επικαλέστηκε την απειρία του, δεδοµένου ότι το συγκεκριµένο 

περιστατικό οφείλονταν  σε µη έγκαιρη ενηµέρωση του  για την πρόσφατα  

εκδοθείσα Οδηγία 1/2005 της Αρχής ,καθώς και στο ότι  αυτή ήταν η πρώτη 

φορά, από την ίδρυσή της εταιρείας, που αυτή προέβη σε καταστροφή 

εγγράφων µε προσωπικά δεδοµένα, οπότε ελλείψει διαδικασιών τα εν λόγω 

έγγραφα εκλήφθηκαν ως «κοινά απορρίµµατα» και εναποτέθηκαν  σε κλειστές 

σακούλες, στους ειδικούς κάδους. 

Η Αρχή επεσήµανε µε έµφαση ότι µετά το πέρας της περιόδου που 

απαιτείται για την πραγµατοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας οφείλει να καταστρέψει τα δεδοµένα µε ασφαλή τρόπο. Σε 

αντίθετη περίπτωση, αυτός παραβιάζει το αρ. 10 του Ν. 2472/1997. Ωστόσο, 

για τον καθορισµό της βαρύτητας της ανωτέρω παράβασης, έλαβε υπόψη το 

γεγονός ότι δεν έχει αναφερθεί στο παρελθόν ανάλογη παραβίαση του αρ. 10 

από την εν λόγω εταιρεία, εκτίµησε την  άµεση ανταπόκριση της εταιρείας  

στο ερώτηµα της Αρχής,  χαρακτήρισε την παράβαση  ως µεµονωµένο 

περιστατικό και δέχθηκε τη δέσµευση του ΚΕΚ για άµεση συµµόρφωση στο 

µέλλον. 

Αντιθέτως, η Αρχή φάνηκε πολύ πιο αυστηρή και επέβαλε  πρόστιµο 

ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ως υπεύθυνο 

επεξεργασίας, για την παραβίαση του άρ. 10 του Ν. 2472/19997  όσον αφορά 

το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας αρχείου µε προσωπικά 

δεδοµένα. Η συγκεκριµένη απόφαση139 ελήφθη µετά από καταγγελία ότι στο 

χώρο όπου στεγαζόταν µέχρι το 1997 το Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Θηλέων 

Παπάγου(πρώην Αναµορφωτήριο) υπήρχαν αφύλακτα αρχεία όπου 

περιέχονταν προσωπικά δεδοµένα  (απλά και ευαίσθητα). Κλιµάκιο ελεγκτών 

της Αρχής διαπίστωσε µε πόρισµά του  ότι πράγµατι δεν υπήρχε κανένα µέσο 

φύλαξης των δεδοµένων,  ενώ ένα  µέρος των αρχείων που τηρούσε το ίδρυµα 

παρέµενε µέσα στα κτίρια του ιδρύµατος, ακόµη και δέκα χρόνια µετά την 

                                                                                                                                            
Ερωτηµατολόγιο Υποψηφίων Κατάρτισης (Φωτογραφία, Όνοµα, Στοιχεία επικοινωνίας, Α∆Τ, 
Εκπαίδευση - αντίγραφα πτυχίων, Επαγγ. Εµπειρία, Τόπος Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση, 
αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας, πρωτότυπη κάρτα ή δελτίο ανεργίας ΟΑΕ∆, πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης 
139 ΑΠ∆ΠΧ, απόφαση αρ. 33/2007 
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παύση της λειτουργίας του. Πλήθος ευαίσθητων και µη προσωπικών 

δεδοµένων βρίσκονταν εκτεθειµένα σε χώρους  του Ιδρύµατος  

χρησιµοποιούνταν από διάφορους πολίτες (άστεγους, ναρκοµανείς, κτλ). 

Το αρµόδιο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης αναγνώρισε πως πράγµατι από το 

2000 δεν υπήρχε πια φύλακας και η φύλαξη του χώρου και του υλικού που είχε 

αποθηκευτεί στο κτίριο της ∆ιοίκησης του καταργηθέντος Ιδρύµατος, 

διασφαλίστηκε µε κλείδωµα των θυρών και τοποθέτηση κλειδαριών 

ασφαλείας. 

Το 2004 συγκροτήθηκε Τριµελής Επιτροπή από υπαλλήλους της 

Κ.Α.Υ.Φ (Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών) για τον έλεγχο, καταγραφή, 

διάθεση και εκποίηση ή καταστροφή του υλικού που βρισκόταν στο κτίριο του 

πρώην Ιδρύµατος. Σύµφωνα µε το πρακτικό παραλαβής υλικού όλο το αρχείο 

του ∆ηµοτικού σχολείου καθώς επίσης και οι φάκελοι των παιδιών και των 

υπαλλήλων βρίσκονται στις αποθήκες της Κ.Α.Υ.Φ. 

Επίσης, αναφέρεται ότι το Υπουργείο ευθύς ως έλαβε γνώση του  

γεγονότος από δηµοσιογραφικά δηµοσιεύµατα έλαβε αµέσως τα αναγκαία 

µέτρα για τη διασφάλιση του τµήµατος του αρχείου που είχε παραµείνει στο 

χώρο του Ιδρύµατος, µε τη µεταφορά του και την παράδοσή του στην 

Κ.Α.Υ.Φ. 

∆ιέταξε τέλος τη διερεύνηση των λόγων για τους οποίους τµήµα του 

αρχείου δεν µεταφέρθηκε το έτος 2004 στις αποθήκες της Κ.Α.Υ.Φ µέσω 

κατεπείγουσας Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης (Ε∆Ε) για τυχόν παραλείψεις 

και καταλογισµό πειθαρχικών ευθυνών σε υπαλλήλους αρµοδιότητας 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. 

Ύστερα από συνεκτίµηση όλων των παραπάνω δεδοµένων, η Αρχή 

ερµηνεύοντας τις διατάξεις140 του Ν. 2472/1997, υπό το πρίσµα των γενικών 

διατάξεων των διεθνών συνθηκών για την  ειδική µεταχείριση των ανηλίκων  

(Συνθήκη Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του παιδιού (Άρθρο 24),  

Συνθήκη 192 του Συµβουλίου της Ευρώπης (Άρθρο  6), και Ευρωπαϊκός 

χάρτης για τα θεµελιώδη δικαιώµατα (Άρθρο 24, N. 2)), υποστήριξε ότι τα 

                                                 
140 ∆ιατάξεις άρθρου 10, άρθρου 4 παρ1δ και άρθρου 2 εδ. Β του Νόµου 2472/1997 
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ευαίσθητα δεδοµένα τα οποία αναφέρονται σε ανήλικους είναι από τη φύση 

τους ιδιαίτερα ευαίσθητα και απαιτούν αυξηµένο επίπεδο ασφάλειας.  

Ας σηµειωθεί ότι για τον χαρακτηρισµό των προσωπικών δεδοµένων σε 

ευαίσθητα και µη πρέπει να ληφθεί υπ' όψη ότι τα προσωπικά δεδοµένα που 

αναφέρονται σε τροφίµους του ιδρύµατος, έστω και αν είναι απλά, από τη 

στιγµή που βρίσκονται στο συγκεκριµένο χώρο αποτελούν ευαίσθητα 

προσωπικά δεδοµένα. Κάθε στοιχείο που συνδέεται µε την παραµονή µιας 

ανηλίκου στο ίδρυµα αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδοµένο, αφού εµµέσως 

αποκαλύπτει δεδοµένα υγείας και ποινικού ιστορικού. 

Στην περίπτωση του ελεγχόµενου φορέα, Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων 

Θηλέων Παπάγου (πρώην Αναµορφωτήριο), διαπιστώθηκε κατά τον Έλεγχο 

ότι το Υπουργείο δεν είχε λάβει  τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα 

για την ασφάλεια των δεδοµένων. 

Τα αρχεία δεν αποτελούσαν αντικείµενο επεξεργασίας από το Ίδρυµα 

Αγωγής Ανηλίκων Θηλέων, αφού αυτό είχε παύσει τη λειτουργία του εδώ και 

10 χρόνια. Τα αρχεία θα έπρεπε να είχαν καταστραφεί µε ασφαλή τρόπο ή να 

είχαν αποθηκευτεί σε ασφαλή χώρο, ώστε να µην αποτελέσουν αντικείµενο 

αθέµιτης επεξεργασίας, όπως διάδοσής τους σε τρίτους. Η διαπίστωση ότι τους 

χώρους του Ιδρύµατος χρησιµοποιούσαν τρίτοι αποτελεί µια επιπλέον 

απόδειξη για την ύπαρξη δυνατότητας πρόσβασης στα εν λόγω δεδοµένα. 

 

5.3. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

5.3.1. Προστατευόµενα και µη προστατευόµενα στατιστικά 
στοιχεία 
 

Η στατιστική έρευνα αποτελεί τη βάση εργασίας πλήθους επιστηµών γι 

αυτό και από την ευρύτητα της χρήσης της για την εξαγωγή επιστηµονικών 

συµπερασµάτων προκύπτει και η ανάγκη για προστασία προσωπικών 

δεδοµένων που κατά κόρον χρησιµοποιούνται στα πλαίσια επιστηµονικών 
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στατιστικών. Όλα βέβαια τα στατιστικά δεδοµένα δεν προστατεύονται µε τον 

ίδιο τρόπο καθώς ο βαθµός ταυτοποίησης των στοιχείων µε τα υποκείµενα της 

έρευνας καθορίζει και το επίπεδο προστασίας. Έτσι µιλούµε για 

προστατευόµενα και µη προστατευόµενα στατιστικά δεδοµένα.141 

Κατά το εδάφιο β’ της παρ. 1 στ. α΄, δε λογίζονται ως δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από 

τα οποία δεν µπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείµενα των 

δεδοµένων. Αυτό άλλωστε θα προέκυπτε και χωρίς ρητή αναφορά του 

νοµοθέτη από τον ορισµό που ο νόµος προβλέπει για το υποκείµενο των 

δεδοµένων, εφόσον προκύπτει µε σαφήνεια ότι δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα αποτελούν µόνο οι πληροφορίες που αναφέρονται σε φυσικό 

πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί. 

Προκειµένου να ισχύσει αυτή η εξαίρεση απαιτείται να συντρέχουν οι 

εξής προϋποθέσεις: 

 α) οι προσωπικές πληροφορίες να αποτελούν στατιστικά στοιχεία, δηλαδή να 

έχουν συλλεγεί στα πλαίσια στατιστικής έρευνας, 

 β) τα στοιχεία να έχουν συγκεντρωθεί, δηλαδή να έχουν τύχει τέτοιας 

επεξεργασίας, ώστε να παρουσιάζονται ως κατηγορίες ιδιοτήτων, 

χαρακτηριστικών ή τάσεων συνόλων πληθυσµού, οι οποίες να παρουσιάζονται 

ως οµαδοποιηµένα αριθµητικά µεγέθη, π.χ. µε ποσοστιαίες µονάδες ή 

απόλυτους αριθµούς που πραγµατώνουν το στατιστικό σκοπό, 

 γ) ανεξάρτητα από την επεξεργασία που έχουν τύχει, τα στατιστικά στοιχεία 

πρέπει να εµφανίζονται κατά τρόπο ώστε να καθίσταται ανέφικτος ο 

προσδιορισµός των συγκεκριµένων φυσικών προσώπων από τα προσωπικά 

δεδοµένα των οποίων σχηµατίστηκαν. 

  Ο προσδιορισµός έχει την έννοια της άµεσης ή έµµεσης αποκάλυψης 

από το ίδιο το στατιστικό στοιχείο των συγκεκριµένων προσώπων που έλαβε 

υπόψη της η στατιστική έρευνα, είτε µε την έννοια του εντοπισµού των 

στοιχείων της ταυτότητάς τους, είτε µε την αποκάλυψη άλλων στοιχείων που 

«φωτογραφίζουν» την υπόσταση κάποιου προσώπου ατοµικά. Ωστόσο η 

                                                 
141 Αρµαµέντος, Σωτηρόπουλος 2005, σελ 24 
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εξαίρεση αυτή από την προστασία των προσωπικών δεδοµένων βρίσκει το 

όριό της στην αρχή της αναλογικότητας. Σύµφωνα µε την ορθή νοµολογία του 

Γερµανικού Οµοσπονδιακού ∆ικαστηρίου, η υποχρεωτική συλλογή του 

συνόλου των προσωπικών πληροφοριών των πολιτών, ακόµα και 

ανωνυµοποιηµένων, από το κράτος, αντίκειται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 

καθώς επιφυλάσσει για τους ανθρώπους µεταχείριση αντικειµένου.  

Από την άλλη πλευρά, εφόσον τα στατιστικά στοιχεία, παρόλο που 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και ανωνυµοποιηµένα, είναι δυνατόν να 

αποκαλύπτουν, έστω και σε έναν µόνο αποδέκτη, ποια είναι τα συγκεκριµένα 

πρόσωπα τα οποία αφορούν, παύει να ισχύει η εξαίρεση και περιλαµβάνονται 

στην έννοια των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό ισχύει π.χ. στις 

περιπτώσεις τοπικών στατιστικών ερευνών σε ολιγάνθρωπες γεωγραφικές 

περιοχές, στις οποίες η κατηγοριοποιηµένη µετάδοση των στοιχείων κατά 

ηλικία, φύλο, µορφωτικό επίπεδο, επάγγελµα, κλπ, µολονότι εµφανίζεται 

συγκεντρωτική και ανωνυµοποιηµένη, χάνει τον απρόσωπο χαρακτήρα της για 

την τοπική κοινωνία, η οποία συνδυάζοντας γνωστικά στοιχεία µπορεί να 

προβεί σε προσδιορισµό των υποκειµένων που συµπεριελήφθησαν στην 

έρευνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα στατιστικά στοιχεία διέπονται από τις 

προστατευτικές διατάξεις του Νόµου. 

 

5.3.2. Προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδοµένων στο χώρο της 
έρευνας 
 

Η επιστηµονική έρευνα, γενικώς, είναι νόµιµος σκοπός επεξεργασίας 

προσωπικών δεδοµένων, όπως προκύπτει από το άρθρο 7 παρ. 2 στ του Ν. 

2472/97 και το  άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγµατος που ορίζει ότι  η ανάπτυξη 

και προαγωγή της έρευνας αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.   

Και στην περίπτωση αυτή βέβαια απαιτείται η τήρηση των 

προϋποθέσεων του Νόµου 2472/97.  Η έγγραφη και ρητή συγκατάθεση των 
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υποκειµένων των δεδοµένων142 είναι το µέσο για τη βέλτιστη διασφάλιση του 

δικαιώµατός τους στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων και θα πρέπει 

να αναζητείται και στις περιπτώσεις επεξεργασίας για ερευνητικούς ή 

επιστηµονικούς σκοπούς. Ωστόσο, το άρθρο 7 παρ. 2 στ του Ν. 2472/97 

προβλέπει τη δυνατότητα της επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων χωρίς 

συγκατάθεση του υποκειµένου143 υπό ορισµένες προϋποθέσεις, δηλαδή της 

τήρησης της ανωνυµίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και της λήψης των 

απαραίτητων µέτρων για την προστασία των δικαιωµάτων των υποκειµένων 

των δεδοµένων.  

Η διάταξη αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον την περίπτωση όπου η 

επεξεργασία, όπως πρόσβαση ή χρήση για άλλον σκοπό από αυτόν για τον 

οποίο συλλέχθηκαν τα δεδοµένα, π.χ. την παροχή υπηρεσιών υγείας, και η 

ανωνυµοποίηση των δεδοµένων διενεργείται από τον ίδιο τον υπεύθυνο της 

επεξεργασίας των δεδοµένων, έτσι ώστε τα δεδοµένα να µην εκφεύγουν από τη 

σφαίρα επιρροής του υπεύθυνου επεξεργασίας, δηλαδή να ανακοινώνονται ή 

διατίθενται σε τρίτον χωρίς προηγουµένως να έχουν ανωνυµοποιηθεί. 

 Επιπλέον, το αντικείµενο της έρευνας πρέπει να είναι σαφώς 

καθορισµένο ώστε να είναι δυνατή και η κρίση εάν τα δεδοµένα που 

υφίστανται επεξεργασία είναι απαραίτητα για τον επιδιωκόµενο σκοπό. Τέλος, 

κατά το διάστηµα της επεξεργασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων 

και πριν την ανωνυµοποίηση αυτών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει 
                                                 
142 Οσον αφορά την υποχρέωση ενηµέρωσης του υποκειµένου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την 
επεξεργασία προσωπικών του δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 2472/1997, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει  κατά το στάδιο συλλογής δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, να 
ενηµερώνει µε τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείµενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: 
την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του. 
τον σκοπό της επεξεργασίας. 
Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων. 
Την ύπαρξη του δικαιώµατος πρόσβασης. 
 Σε περίπτωση που τα δεδοµένα ανακοινώνονται σε τρίτους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ιδίου 
άρθρου, το υποκείµενο ενηµερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς. Εξάλλου, η Οδηγία 
95/46/ΕΚ προβλέπει απαλλαγή του υπευθύνου επεξεργασίας από την υποχρέωση ενηµέρωσης του 
υποκειµένου στην περίπτωση της ιστορικής ή επιστηµονικής έρευνας, εάν η ενηµέρωση του 
ενδιαφεροµένου αποδεικνύεται αδύνατη ή προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες (άρθρο 11 παρ. 2). 
Ειδικά στην περίπτωση που τα δηµόσια έγγραφα ζητούνται για ιστορική ή επιστηµονική έρευνα, δεν 
απαιτείται προηγούµενη της ανακοινώσεως ενηµέρωση των υποκειµένων από τη δηµόσια αρχή, όταν η 
ενηµέρωση αποδεικνύεται αδύνατη ή προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, αλλά στην περίπτωση 
αυτή η υποχρέωση ενηµέρωσης βαρύνει τον ερευνητή που θα δηµιουργήσει το σχετικό αρχείο. 
143 Καθώς σε αναδροµικού χαρακτήρα µελέτες είναι ιδιαιτέρως δυσχερής η εκ των υστέρων αναζήτηση 
της συγκατάθεσης των υποκειµένων των δεδοµένων. 
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σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 στ του Ν. 2472/97 να λάβει τα απαραίτητα 

µέτρα για την προστασία των δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων. 

Τέτοια µέτρα αφορούν µεταξύ άλλων στη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας 

και ακεραιότητας των δεδοµένων. Η εµπιστευτικότητα περιλαµβάνει τον 

έλεγχο της πρόσβασης στα δεδοµένα ώστε µόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα, από 

το σύνολο των εργαζοµένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας, να έχουν πρόσβαση 

στα συγκεκριµένα δεδοµένα. Η ακεραιότητα αφορά στην προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων  από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, απώλεια ή 

αλλοίωση.  

 

5.3.3. Επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στην ιατρική έρευνα 
     

Μία από τις κατηγορίες των προσώπων, στις οποίες αναγνωρίζεται το 

δικαίωµα διεξαγωγής ερευνητικού έργου αποτελεί το προσωπικό των 

νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. που παρέχει υπηρεσίες υγείας, δηλαδή γιατροί, 

νοσηλευτές και άλλοι επιστήµονες παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως προκύπτει 

από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο144. 

 Η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων βέβαια, όπως είναι 

τα δεδοµένα υγείας, επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 7 παρ. 2 α ή στ 

του Ν. 2472/97 και υπό τον όρο ότι ο σκοπός της επεξεργασίας είναι νόµιµος, 

σαφής και καθορισµένος, τα δεδοµένα δεν υπερβαίνουν το σκοπό της 

επεξεργασίας και λαµβάνονται τα οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια των 

δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 2472/97. 

Η Αρχή έχει προδιαγράψει, µε σειρά πράξεων και αποφάσεών της – και 

ιδίως µε τις αποφάσεις 46/2004, 47/2004 και 32/2006 – τις προϋποθέσεις 

νοµιµότητας επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τόσο απλών 

όσο και ευαίσθητων, για ερευνητικούς σκοπούς και, ειδικότερα, για την 

εκπόνηση µεταπτυχιακής µελέτης ή διδακτορικής διατριβής. Στο πλαίσιο αυτό, 

                                                 
144 πρβλ. για παράδειγµα άρθρο 7 παρ.7 α σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 παρ. 11 σηµ. Β, άρθρο 10 του 
Ν. 2889/2001 για τη βελτίωση και εκσυγχρονισµό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες 
διατάξεις, άρθρο 38 του Ν. 2519/1997 για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις 
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όπως η Αρχή παγίως κρίνει, η διενέργεια επιστηµονικής έρευνας συνιστά 

νόµιµο σκοπό επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 2472/1997, 

µεταξύ άλλων και λόγω του ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 του 

Συντάγµατος, η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας αποτελεί υποχρέωση του 

Κράτους. 

Έτσι, λοιπόν, η Αρχή έδωσε τη συγκατάθεσή της για την επεξεργασία 

ιατρικών αρχείων µε αποφάσεις που εξέδωσε145  και στις οποίες κατέληξε ότι η  

αιτούµενη άδεια προς το Νοσοκοµείο υπεύθυνο επεξεργασίας του σχετικού 

αρχείου, µπορούσε να παρασχεθεί υπό τους εξής όρους: 

 α) Η πρόσβαση στα στοιχεία των φακέλων των ασθενών να γίνει στο 

χώρο του Αρχείου του Νοσοκοµείου,  

β) ο αιτών την πρόσβαση ή οι βοηθοί του να εξάγουν από τους 

φακέλους των ασθενών µόνο όσα στοιχεία είναι κατά την επιστηµονική κρίση 

του αιτούντος απαραίτητα για την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου 

ερευνητικού έργου, 

 γ) η ανωνυµοποίηση146 των δεδοµένων των ασθενών να γίνει ήδη κατά 

τη διάρκεια της πρόσβασης στα δεδοµένα υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπεται 

να καταγραφούν και να συνδεθούν τα στοιχεία που ταυτοποιούν τους ασθενείς 

µε τα ιατρικά δεδοµένα και ότι η ζητούµενη επεξεργασία πρέπει να καταλήξει 

στη δηµιουργία κατηγοριών στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικών στοιχείων, 

από τα οποία δεν θα µπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείµενα των 

δεδοµένων. 

  δ) Ο ερευνητής έχει το δικαίωµα να διατηρήσει τα ζητούµενα 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία πρόκειται να συλλεχθούν και να 

υποστούν επεξεργασία, µέχρι του χρονικού σηµείου της έγκρισης της 

                                                 
145 ΑΠ∆ΠΧ αποφάσεις αρ. 46/2004, 47/2004, 54/2008 
146 Η ανωνυµοποίηση µπορεί να αφορά και τη  φωτογραφική απεικόνιση προσώπου που πάσχει από 
ορισµένη ασθένεια σε ιατρικό σύγγραµµα, ιατρική ανακοίνωση ή σε οποιοδήποτε άλλο µέσο. Και στην 
περίπτωση αυτή η παρουσίαση του προσώπου κατά τρόπο που δεν διασφαλίζεται η µη 
αναγνωρισιµότητά του, συνιστά παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2472/1997. Η Αρχή λοιπόν σε απόφασή της (ΑΠ∆ΠΧ απόφαση αρ. 
95/2002) κατέληξε ότι αν για επιστηµονικούς ή διδακτικούς λόγους είναι αναγκαία η απεικόνιση αυτή, 
θα πρέπει να γίνεται συγκάλυψη ή αλλοίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου.  
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επιστηµονικής του  εργασίας από τα αρµόδια όργανα του ΑΕΙ, στο οποίο 

φοιτά, κατά τη νόµιµη διαδικασία, που απαιτείται προκειµένου να του 

απονεµηθεί ο προβλεπόµενος ακαδηµαϊκός τίτλος. Μετά από το 

προαναφερόµενο χρονικό σηµείο, το σχετικό αρχείο δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα πρέπει να καταστραφεί, µε ευθύνη του ερευνητή. Εξαιρούνται δε 

από την υποχρέωση καταστροφής µόνο τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά 

στοιχεία, από τα οποία δεν µπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείµενα 

των δεδοµένων, διότι τούτα δεν λογίζονται από το νόµο ως δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα147. 

 

5.3.3.1. ∆ιάθεση δεδοµένων υγείας σε τρίτο για στατιστική έρευνα 
χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειµένων 

 

 Ωστόσο, η στάση της Αρχής υπήρξε διαφορετική σε άλλες περιπτώσεις 

στατιστικής έρευνας, οπότε και απέρριψε148 το αίτηµα των Νοσοκοµείων 

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και «ΑΧΕΠΑ» για χορήγηση άδειας διαβίβασης 

ευαίσθητων δεδοµένων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Συγκεκριµένα, Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε το µε 

αριθµ. πρωτοκόλλου 3686/29.6.2007 έγγραφό του ενηµέρωσε τα Νοσοκοµεία 

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», «ΤΖΑΝΕΙΟ» και 

«ΑΧΕΠΑ» ότι έχει αναθέσει στην εταιρία «G.P.O. - ΕΡΕΥΝΑ – 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ» τη διεξαγωγή 

έρευνας µε τίτλο «Εκτίµηση της ανταπόκρισης των ∆ηµοσίων Νοσοκοµείων 

του ΕΣΥ & ΚΑ στις ανάγκες των πολιτών και µέτρηση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών», επιδιώκοντας την εξαγωγή συµπερασµάτων για το 

βαθµό ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στα 

∆ηµόσια Νοσοκοµεία και ειδικά για την ανταπόκριση του συστήµατος στα 

έκτακτα περιστατικά (εφηµερίες) µε βάση τρεις παραµέτρους απόδοσης: της 

                                                 
147 ΑΠ∆ΠΧ απόφαση αρ. 54/2008 
148 ΑΠ∆ΠΧ απόφαση αρ. 61/2007 
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αποδοτικότητας, της ποιότητας της υπηρεσίας και της ποιότητας του 

αποτελέσµατος.  

 Η εν λόγω έρευνα, µεταξύ άλλων, θα περιελάµβανε τη διεξαγωγή 

ποσοτικής τηλεφωνικής έρευνας σε δείγµα 500 νοσηλευοµένων που έχουν 

πάρει εξιτήριο. Για το λόγο αυτό τα Νοσοκοµεία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και 

«ΑΧΕΠΑ» µε τις µε αριθµ. πρωτοκόλλου της Αρχής 5489/27.7.2007 και  

5261/19.7.2007 αιτήσεις τους αντίστοιχα ζητούν τη χορήγηση άδειας 

διαβίβασης στην εταιρία G.P.O. των παρακάτω στοιχείων 2.500 ασθενών: 

αριθµό τηλεφώνου, φύλο, ηλικία και κλινική που νοσηλεύθηκε ο ασθενής. Στη 

συνέχεια το αίτηµα περιορίστηκε στη χορήγηση άδειας διαβίβασης στην 

εταιρία G.P.O. µόνο των τηλεφωνικών αριθµών 2.500 ασθενών που 

νοσηλεύθηκαν στα παραπάνω Νοσοκοµεία το τελευταίο τετράµηνο. 

 Η Αρχή αρνήθηκε την ικανοποίηση του αιτήµατος καθώς η επεξεργασία 

για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδοµένα (π.χ. για 

την παροχή υπηρεσιών υγείας) και η ανωνυµοποίηση των δεδοµένων πρέπει να 

διενεργείται από τον ίδιο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας των δεδοµένων, 

ειδικά όταν αυτά είναι ευαίσθητα, έτσι ώστε τα δεδοµένα να µην εκφεύγουν 

από τη σφαίρα επιρροής του υπευθύνου, δηλαδή να ανακοινώνονται ή να 

διατίθενται σε τρίτον χωρίς να έχουν προηγουµένως ανωνυµοποιηθεί (βλ. 

ενδεικτικά αποφάσεις της Αρχής 46/2004 και 47/2004). Η τήρηση όµως της 

προϋπόθεσης της ανωνυµοποίησης των δεδοµένων θα ήταν  αδύνατη, αφού η 

χορήγηση έστω και µόνο του τηλεφωνικού αριθµού των προσώπων που έχουν  

νοσηλευθεί στα συµµετέχοντα στην έρευνα Νοσοκοµεία µπορεί έµµεσα να 

οδηγήσει στην ταυτοποίηση των υποκειµένων. 

 Παράλληλα, ενώ στην διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 περ. ε΄ 

προβλέφθηκε η δυνατότητα επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων 

και χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων, όταν αυτή 

εκτελείται από ∆ηµόσια Αρχή και είναι αναγκαία, µεταξύ άλλων, για λόγους 

προστασίας της δηµόσιας υγείας, η  προαναφερθείσα διάταξη ως εξαιρετική 

πρέπει να ερµηνεύεται στενά. Οπότε η  επεξεργασία, που έχει ως σκοπό την 

εξαγωγή συµπερασµάτων για το βαθµό ικανοποίησης των ασθενών από τις 
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παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία και άρα αφορά στη 

διαχείριση υπηρεσιών υγείας δεν µπορεί να υπαχθεί στην εξαίρεση του 

προαναφερθέντος άρθρου για την προστασία της δηµόσιας υγείας. 

Η αντιµετώπιση του ζητήµατος θα ήταν διαφορετική στην περίπτωση 

που την έρευνα διεξήγαν τα ίδια τα Νοσοκοµεία και όχι το Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην περίπτωση αυτή τα Νοσοκοµεία, ως 

υπεύθυνοι επεξεργασίας, θα µπορούσαν να αναθέσουν τη διεξαγωγή της 

έρευνας σε µία εταιρία ερευνών, η οποία θα ενεργούσε ως εκτελούσα την 

επεξεργασία, και συνεπώς δεν θα ετίθετο ζήτηµα διάθεσης δεδοµένων υγείας 

σε τρίτο και δεν θα ήταν απαραίτητη η χορήγηση άδειας από την Αρχή. 

Αντίθετα η επεξεργασία θα ήταν νόµιµη και θα ενέπιπτε στο πεδίο της 

άδειας που έχει ήδη χορηγηθεί στα Νοσοκοµεία µε βάση το άρθρο 7 παρ. 2 

περ. δ΄ του Ν. 2472/1997 που προβλέπει ότι: «Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η 

συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων, καθώς και η ίδρυση και 

λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν συντρέχουν µία 

ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ...δ) Η επεξεργασία αφορά 

θέµατα υγείας και εκτελείται από πρόσωπο που ασχολείται κατ’ επάγγελµα µε 

την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε καθήκον εχεµύθειας ή σε 

συναφείς κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη 

για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών 

υγείας».  

Με τον τρόπο αυτό θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί ο ίδιος σκοπός της 

εξαγωγής συµπερασµάτων για το βαθµό ικανοποίησης των ασθενών από τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία χωρίς να είναι 

απαραίτητη η διαβίβαση δεδοµένων υγείας σε τρίτο. Το δε Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα µπορούσε στη συνέχεια να ενηµερωθεί για τα 

αποτελέσµατα της έρευνας µε τη διαβίβαση των αποτελεσµάτων της 

τελευταίας  ανωνυµοποιηµένων. 
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5.3.4. Κοινωνιολογική και ιστορική έρευνα 
 

Θετική υπήρξε η Αρχή και σε αιτήµατα ερευνητών για επεξεργασία 

ιστορικών αρχείων ή ληξιαρχικών δεδοµένων. Σε µια σειρά αποφάσεών της149 

ακολούθησε µια πάγια τακτική διευκόλυνσης της επιστηµονικής έρευνας, 

τακτική η οποία είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγµατος,  

εφόσον βέβαια τηρούνται οι όροι του νόµου 2472/1997. Συγκεκριµένα, σε 

αίτηµα υποψηφίου διδάκτορα ιστορίας150 για πρόσβαση στα αρχεία του 

Ειδικού ∆ικαστηρίου ∆ωσίλογων151, η Αρχή απάντησε θετικά  

Όπως έχει κρίνει η Αρχή σε ανάλογες περιπτώσεις152:«στην περίπτωση 

της ιστορικής έρευνας, όταν αυτή αφορά επαρκώς εξατοµικευµένα πρόσωπα 

της ιστορίας που βρίσκονται ακόµα εν ζωή153, θα πρέπει ο ερευνητής, µε 

µέριµνα του υπευθύνου επεξεργασίας, να λαµβάνει προηγουµένως σχετική 

άδεια της Αρχής». Οπότε η Αρχή χορήγησε την σχετική άδεια προς τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας του αρχείου του Ειδικού ∆ικαστηρίου ∆ωσίλογων 

(Υπουργείο ∆ικαιοσύνης), από τον οποίο ζητούσε ο ερευνητής την πρόσβαση 

προς εκπλήρωση του ερευνητικού/επιστηµονικού σκοπού, υπό τον όρο154 η 

πρόσβαση στο σχετικό αρχείο, να γίνει στον τόπο που αυτό τηρείται σήµερα -

είτε στο Εφετείο Αθηνών είτε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους- να εξάγει µόνο 

τα δεδοµένα που κατά την επιστηµονική του κρίση είναι απαραίτητα για την 
                                                 
149 ΑΠ∆ΠΧ απόφαση αρ.50/2005, απόφαση αρ.32/2006, απόφαση αρ.37/2006, απόφαση αρ.8/2009 
150 Η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 7 § 
2 περ. στ΄ του ν. 2472/1997, δεδοµένου ότι ο σκοπός της επεξεργασίας - όπως, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, η επιστηµονική ιστορική έρευνα µε αντικείµενο «τη συγκριτική µελέτη της τιµωρίας των 
συνεργατών των δυνάµεων κατοχής στην ευρωπαϊκή ήπειρο»- είναι νόµιµος (βλ. και άρθρ. 16 παρ. 1 
Σ.), σαφής και καθορισµένος και εφόσον τα δεδοµένα που τυγχάνουν επεξεργασίας δεν υπερβαίνουν 
τον σκοπό της επεξεργασίας και λαµβάνονται τα οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων 
σύµφωνα µε το άρθρ. 10 του προαναφερθέντος νόµου. 
151 ΑΠ∆ΠΧ απόφαση αρ.50/2005 
152 ΑΠ∆ΠΧ αποφάσεις µε αριθµ. 63/2002, 53/2003 
153 Αντίθετα, σε άλλη περίπτωση (απόφαση 8/2009) η Αρχή θεώρησε ότι δεν ήταν αρµόδια να 
ικανοποιήσει  αίτηµα ιστορικού ερευνητή, για πρόσβαση σε στοιχεία θανόντων εφόσον ο νόµος 
2472/1997 δεν έχει εφαρµογή παρά σε ζώντα πρόσωπα. Πιο συγκεκριµένα ερευνητής ζήτησε να έχει 
πρόσβαση στο ευρετήριο πρωτοκόλλου της Νοµαρχίας Ηρακλείου  για την χορήγηση από αυτό των 
στοιχείων των αναγνωρισµένων αντιστασιακών από το έτος 1941-1945, από τα οποία προτίθετο να 
δηµοσιοποιήσει αποκλειστικά και µόνον τα στοιχεία των θανόντων, ενώ από τους εν ζωή 
αντιστασιακούς να συλλέξει µόνον στοιχεία και περαιτέρω πληροφορίες για τους θανόντες και την 
δράση τους. 
154 Η Αρχή µε τις µε αριθµ. 46, 47/ 2004 αποφάσεις της χορήγησε ανάλογη άδεια στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας για την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων υγείας για 
επιστηµονικούς/ερευνητικούς σκοπούς µε συγκεκριµένους όρους όπως είδαµε και παραπάνω. 
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ολοκλήρωση της µελέτης του, να καταγράψει µόνο το ιστορικό της κάθε 

περίπτωσης και όχι τα στοιχεία που ταυτοποιούν το ιστορικό µε συγκεκριµένα 

πρόσωπα, που δυνατόν να βρίσκονται ακόµα στη ζωή, και να τηρήσει την 

ανωνυµοποίηση σε κάθε µεταγενέστερη χρήση των δεδοµένων αυτών π.χ. µε 

δηµοσιοποίηση της έρευνας.  

Σε άλλη απόφασή της155 µε αντίστοιχους όρους πρόσβασης προς την 

αιτούσα ερευνήτρια η Αρχή όρισε ως προς το χρόνο διατήρησης των 

δεδοµένων, ότι η ερευνήτρια είχε το δικαίωµα να διατηρήσει τα ζητούµενα 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επρόκειτο να συλλεχθούν και να 

υποστούν επεξεργασία, µέχρι του χρονικού σηµείου της έγκρισης της 

επιστηµονικής της εργασίας από τα αρµόδια όργανα του ΑΕΙ, στο οποίο 

φοιτούσε, κατά τη νόµιµη διαδικασία, που απαιτείται προκειµένου να της 

απονεµηθεί ο προβλεπόµενος ακαδηµαϊκός τίτλος. Μετά από το 

προαναφερόµενο χρονικό σηµείο, το σχετικό αρχείο δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα έπρεπε να καταστραφεί, µε ευθύνη της ερευνήτριας.  Εξαιρέθηκαν 

δε από την υποχρέωση καταστροφής µόνο τα στατιστικής φύσεως 

συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν θα µπορούσαν  πλέον να 

προσδιορισθούν τα υποκείµενα των δεδοµένων, διότι αυτά δεν λογίζονται από 

το νόµο ως δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.  

Η Αρχή ωστόσο σε άλλη απόφασή της156 παρέτεινε το χρόνο 

διατήρησης αντιστοίχου αρχείου στους έξι µήνες µετά την αναγόρευσή της 

                                                 
155 ΑΠ∆ΠΧ απόφαση αρ. 32/2006. ο ∆ήµος X, µε την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας, έθεσε 
το ερώτηµα εάν νοµιµοποιείται  βάσει των διατάξεων του Ν. 2472/1997 να επιτρέψει σε µεταπτυχιακή 
ερευνήτρια τη συλλογή και µελέτη ληξιαρχικών δεδοµένων του ∆ήµου, για το διάστηµα από το 1945 
έως σήµερα. Η συγκεκριµένη επιστηµονική µελέτη αποτελεί προσπάθεια ιστορικής και δηµογραφικής 
διερεύνησης του πληθυσµού του ∆ήµου µε στόχο την καταγραφή των αυξοµειώσεων και της σύνθεσης 
του ντόπιου πληθυσµού, για τη χρονική περίοδο από το 1945 έως σήµερα, καθώς και στη διερεύνηση 
της εκπαιδευτικής πορείας του, µέσω της πιθανότητας πρόσβασής του στην ανώτερη και ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τη συνοδευτική επιστολή της επιβλέπουσας την εργασία καθηγήτριας, η 
πρόσβαση της ερευνήτριας. στα εν λόγω δεδοµένα το φύλλο, την ηλικία, το βαπτιστικό όνοµα, τον 
τόπο καταγωγής, το επάγγελµα και τις αιτίες θανάτου του πληθυσµού ανά περίοδο δεκαετίας (1945-
1950, κλπ. κρίθηκε απολύτως αναγκαία για τη σύνταξη της συγκεκριµένης επιστηµονικής εργασίας.  
156 ΑΠ∆ΠΧ απόφαση αρ.37/2006   H υποψήφια διδάκτωρ του τµήµατος Πολιτικών και Ιστορικών 
Σπουδών του Παντείου Πανεπιστηµίου αιτήθηκε την πρόσβαση στα αρχεία της Εθνικής Αντίστασης 
του Γ.Ε.Σ./∆ΙΣ που τηρούνται στη ∆/νση Ιστορίας Στρατού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Η 
ερευνήτρια που πραγµατοποιεί διδακτορική διατριβή µε θέµα τον εµφύλιο πόλεµο, στο εν λόγω αρχείο 
εξεδήλωσε την επιθυµία να αναζητήσει στοιχεία για τις συγκρούσεις ΕΛΑΣ-Ε∆ΕΣ που έλαβαν χώρα 
συγκεκριµένες περιόδους στην περιοχή Μαστοροχωρίων καθώς και να διασταυρώσει στοιχεία που 
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αιτούσας ως διδάκτορας και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της πενταετίας, 

παρόλο που  η ανωτέρω ερευνήτρια ζήτησε από την Αρχή να της επιτρέψει να 

µην καταστρέψει το αρχείο το οποίο έχει δηµιουργήσει κατά την έρευνά της 

και όπου περιέχονται ιστορικά στοιχεία µετά το πέρας της διδακτορικής της 

διατριβής, αλλά να περάσουν στην κατοχή του Αρχείου του τµήµατος Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών157.  

Το συγκεκριµένο  αίτηµα της ερευνήτριας για τήρηση αντιγράφου του 

αρχείου της µε σκοπό τη διαβίβασή του στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, δεν έγινε  

δεκτό, δεδοµένου ότι ο σκοπός της επεξεργασίας µ’ αυτό τον τρόπο  

διαφοροποιούνταν. Παράλληλα, η ερευνήτρια διατύπωσε  αίτηµά  να της 

επιτραπεί να χρησιµοποιήσει κατά τη δηµοσίευση της έρευνάς της τα 

πραγµατικά στοιχεία των αρχηγών αµφοτέρων των πλευρών του εµφυλίου  τα 

οποία έχουν ήδη δηµοσιευτεί, διατηρώντας την ανωνυµία για τους απλούς 

πολίτες.  

Η Αρχή απάντησε ότι όσον αφορά τα πραγµατικά ονόµατα των 

αρχηγών αµφοτέρων των πλευρών και υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα 

αυτά βρίσκονται ακόµη εν ζωή, αυτά µπορούν να δηµοσιευτούν  εφόσον η 

ερευνήτρια αποδεικνύει προηγούµενη δηµοσιοποίησή τους από άλλες πηγές ή 

µετά από έγγραφη συγκατάθεσή τους. Ειδικά, για τους απλούς πολίτες κρίθηκε 

ότι πρέπει να προτιµηθεί η ανωνυµοποίηση των προσωπικών δεδοµένων, 

εφόσον είναι δυνατή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας του αρχείου  ήδη κατά τη 

διάρκεια της πρόσβασης της ερευνήτριας σ’ αυτό.  

                                                                                                                                            
αφορούν συλλήψεις και αφοπλισµούς Εδεσιτών της περιοχής τα οποία δηµοσιεύτηκαν στον τύπο. 
Ζήτησε ακόµη να της επιτραπεί να χρησιµοποιήσει κατά τη δηµοσίευση της έρευνάς της τα 
πραγµατικά στοιχεία των αρχηγών αµφοτέρων των πλευρών τα οποία έχουν ήδη δηµοσιευτεί, ενώ 
σκόπευε να τηρήσει την ανωνυµία για τους απλούς πολίτες.  Η ανωτέρω υπηρεσία ζήτησε από την 
ερευνήτρια να της προσκοµίσει άδεια από την Αρχή προκειµένου να της επιτρέψει την πρόσβαση στα 
αιτούµενα στοιχεία. 
157 Η ερευνήτρια θεώρησε  αναγκαία την κατάθεση ενός αντιτύπου της διατριβής της όπου θα 
περιέχονται τα πραγµατικά ονόµατα στο Ιστορικό Αρχείο µαζί µε όλες τις αρχειακές πληγές που 
χρησιµοποιήθηκαν. Κι αυτό, όπως ανέφερε στο αίτηµά της,  αφενός για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της 
διδακτορικής διατριβής από τις αρµόδιες επιτροπές του πανεπιστηµίου αφού είχε δεσµευτεί να 
χρησιµοποιήσει ψευδώνυµα κατά την υποβολή της διατριβής για κρίση και κατά τη δηµοσίευση, και 
αφετέρου για τη συνέχιση της ιστορικής έρευνας από τους επόµενους ερευνητές, αφού αυτοί δεν θα 
χρειάζεται να αρχίσουν την έρευνά τους εκ του µηδενός, αλλά θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις 
ήδη συγκεντρωµένες αρχειακές πηγές. 
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Σε άλλη περίπτωση, το Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας της ∆/νσης 

∆ιοίκησης & Πολιτικών ∆ικαιωµάτων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Ηρακλείου ζήτησε158 γνωµοδότηση της Αρχής σχετικά µε το αίτηµα  ιστορικού 

ερευνητή, για πρόσβαση στο ευρετήριο πρωτοκόλλου της Νοµαρχίας 

Ηρακλείου στο οποίο είναι καταχωρηµένα τα στοιχεία των αναγνωρισµένων 

αντιστασιακών (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, τόπος γεννήσεως, αριθµ. πρωτ. 

και ηµεροµηνία συνεδριάσεως της επιτροπής) του Νοµού Ηρακλείου για τη 

δράση τους από το έτος  1941-1945, µε σκοπό τη σύσταση Μαρτυρολογίου για 

το µνηµείο Εθνοµαρτύρων και Αφανών Ηρώων που θα λειτουργεί στο Μακάσι  

Νοµού Ηρακλείου159. 

 Η Αρχή θεώρησε160 ότι εφόσον ο σκοπός συλλογής των στοιχείων είναι 

καταρχήν η σύσταση Μαρτυρολογίου για τους θανόντες αντιστασιακούς, δεν 

έχει εφαρµογή ο ν. 2472/1997.Η αίτηση  πρόσβασης όµως του ερευνητή  στα 

στοιχεία των εν ζωή αντιστασιακών προκειµένου να πάρει συνεντεύξεις και 

περαιτέρω πληροφορίες για τους θανόντες και την δράση τους, για την 

περίπτωση της συλλογής και επεξεργασίας αυτών των στοιχείων συνεπάγεται 

την εφαρµογή του ν. 2472/1997. Ειδικότερα, τα δεδοµένα τα οποία ζητά161 να 

του χορηγηθούν από το αρχείο των αναγνωρισµένων αντιστασιακών που 

τηρείται στη Νοµαρχία Ηρακλείου, αποτελούν απλά και όχι ευαίσθητα 

προσωπικά δεδοµένα, εφόσον αναφέρονται στην ιδιότητα νοµίµως 

αναγνωρισµένης από το κράτος δραστηριότητας και όχι σε σηµερινές πολιτικές 

πεποιθήσεις. 

                                                 
158 Με τις υπ’ αριθµ. πρωτ. 2213/11.2.2008 και 8708/27.6.2008 αιτήσεις του 
159 Πιο συγκεκριµένα ο A ζήτησε από το ανωτέρω αρµόδιο τµήµα της Νοµαρχίας Ηρακλείου την 
χορήγηση από το ευρετήριο πρωτοκόλλου της Νοµαρχίας των στοιχείων των αναγνωρισµένων 
αντιστασιακών από το έτος 1941-1945, από τα οποία προτίθεται να δηµοσιοποιήσει αποκλειστικά και 
µόνον τα στοιχεία των θανόντων, ενώ από τους εν ζωή αντιστασιακούς θα συλλέξει µόνον στοιχεία και 
περαιτέρω πληροφορίες για τους θανόντες και την δράση τους. 
160 ΑΠ∆ΠΧ, απόφαση αρ. 8/2009 
161 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2690/1999 (Κ∆∆ιαδ) «κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα 
ύστερα από γραπτή του αίτηση, να λαµβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα 
νοούνται όσα συντάσσονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, µελέτες, πρακτικά, στατιστικά 
στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της ∆ιοίκησης, γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις.» Σύµφωνα δε µε 
την παρ. 3 του ιδίου νόµου «το δικαίωµα αυτό δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά 
την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές 
διατάξεις». 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 2 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ την οποία 

ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη ο ν. 2472/1997 προβλέπεται 

απαλλαγή του υπευθύνου επεξεργασίας από την υποχρέωση ενηµέρωσης του 

υποκειµένου στην περίπτωση της ιστορικής ή επιστηµονικής έρευνας, εάν η 

ενηµέρωση του ενδιαφεροµένου αποδεικνύεται αδύνατη ή προϋποθέτει 

δυσανάλογες προσπάθειες. Ειδικά στην περίπτωση που τα δηµόσια έγγραφα 

ζητούνται για ιστορική ή επιστηµονική έρευνα, δεν απαιτείται προηγούµενη 

της ανακοινώσεως ενηµέρωση των υποκειµένων από τη δηµόσια αρχή, όταν η 

ενηµέρωση αποδεικνύεται αδύνατη ή προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, 

αλλά στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση ενηµέρωσης βαρύνει τον ερευνητή 

που θα δηµιουργήσει το σχετικό αρχείο. Με βάση αυτή τη θέση της Οδηγίας 

και την ανάγκη  εξυπηρέτησης της αρχής της διαφάνειας162 και της 

δηµοσιότητας των διοικητικών εγγράφων, δεν υπάρχει υποχρέωση 

ενηµέρωσης από τη Νοµαρχία των εν ζωή αντιστασιακών για την χορήγηση 

των στοιχειών τους στον ερευνητή, επειδή η εύρεσή τους και η ενηµέρωση 

τους από τη διοίκηση είναι δυσανάλογη. 

Την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3163 του ν. 

2472/1997 υποχρέωση ενηµέρωσης των υποκειµένων των δεδοµένων έχει 

µόνον ο αιτών την πρόσβαση, αφού συλλέξει τα στοιχεία  από το αρχείο της 

Νοµαρχίας Ηρακλείου και δηµιουργήσει αρχείο µε τα δεδοµένα αυτά. 

Η προσφυγή βέβαια της Αρχής  στο γράµµα της Οδηγίας φαίνεται να 

παρουσιάζει µεγαλύτερη ελαστικότητα από το νόµο 2472/97 µε τον οποίο αυτή 

προσαρµόστηκε στην ελληνική έννοµη τάξη. Μάλιστα, σε άλλη περίπτωση164  

η Αρχή προσπάθησε να µετριάσει τον αυστηρό τρόπο ερµηνείας του νόµου 

από δηµόσια υπηρεσία, προκειµένου να διευκολύνει τη διεξαγωγή της 

επιστηµονικής έρευνας. Συγκεκριµένα, ο ερευνητής ζήτησε από την  

Πρωτοβάθµια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 σχετικά µε τη 

                                                 
162 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και 3 του ν. 2690/1999, είναι ελεύθερη η πρόσβαση 
στα διοικητικά έγγραφα, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη ειδικού εννόµου συµφέροντος, αρκεί τα 
έγγραφα αυτά να µην  αφορούν την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή να µην παραβλάπτεται 
απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. 
163 Άρθρο 11 παρ.3 ν. 2472/1997: Εάν τα δεδοµένα ανακοινώνονται σε τρίτους,  το υποκείµενο 
ενηµερώνεται για την ανακοίνωση πριν απ’αυτούς, 
164 ΑΠ∆ΠΧ, απόφαση αρ. 16/2005 
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«µέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών» να  του 

χορηγήσει ποσοτικά στοιχεία ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε εύλογο δείγµα165 

Τα δεδοµένα αυτά, απλά και ευαίσθητα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 

2472/97, τηρούνται σε αρχείο µε υπεύθυνο επεξεργασίας την προαναφερθείσα 

Επιτροπή. 

Ο αιτών ζήτησε τα  δεδοµένα αυτά για την εκπόνηση της διδακτορικής 

του διατριβής µε θέµα «Η θέση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο σύγχρονο 

εργασιακό χώρο» του τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, Τοµέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών.   

Η πρωτοβάθµια Επιτροπή είχε ήδη απαντήσει αρνητικά στον ερευνητή 

επικαλούµενη το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας) και το άρθρο 10 παρ. 1 και 3 του Ν. 2472/1997. 

 Η Αρχή έκρινε  ότι η αιτιολογία της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής του 

άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 αποτελεί εσφαλµένη ερµηνεία του Ν. 2472/1997. 

Υποστήριξε συγκεκριµένα, ότι το άρθρο 10 ορίζει τις προϋποθέσεις για την 

ασφάλεια της επεξεργασίας και συντρέχει µε τα υπόλοιπα άρθρα του Νόµου, 

ώστε όταν υπάρχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις τους να εφαρµόζονται και όχι να 

αποκλείεται κάθε είδους επεξεργασία δογµατικά. Επιπλέον, το απόρρητο του 

άρθρου 10 πρέπει σύµφωνα µε την Αρχή να ερµηνεύεται ανάλογα µε το 

πνεύµα της οδηγίας 95/46 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών», οι αντίστοιχες διατάξεις της οποίας 

αναφέρονται στην εσωτερική σχέση εµπιστευτικότητας, που πρέπει να υπάρχει 

µεταξύ υπευθύνου/ων επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία166 και 

όχι στο άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, το οποίο  περιορίζει µε απόλυτο 

τρόπο την ελεύθερη κυκλοφορία πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, το εν 

                                                 
165 Τα στοιχεία αφορούσαν  ποσοστό αναπηρίας, είδος αναπηρίας, οικογενειακή κατάσταση, 
εκπαιδευτικό επίπεδο, ηλικία, φύλο, πρόγραµµα κατάρτισης, εργαζoµένων ή ανέργων στο δηµόσιο ή 
ιδιωτικό τοµέα και, αν η σύµβαση αφορά τον ιδιωτικό τοµέα, τι είδους είναι. Σύµφωνα µε την 
επιστολή του επιβλέποντος καθηγητή, τα εν λόγω δεδοµένα κρίθηκαν  απολύτως αναγκαία για τη 
συγκεκριµένη διδακτορική διατριβή, «...ως βοηθητικά στην διερεύνηση των συνθηκών και των 
προϋποθέσεων προσαρµοστικότητας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στους εργασιακούς χώρους». 
166 βλ. Section VIII Confidentiality and security of processing, άρθρα 16 and 17 της οδηγίας 95/46 
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λόγω άρθρο πρέπει να ερµηνευθεί σε συνάρτηση µε τις ισχύουσες διατάξεις  

του Ν. 2472/1997, όπου τίθεται θέµα ύπαρξης προσωπικών δεδοµένων. 

 Έτσι, η Αρχή κατέληξε ότι η Πρωτοβάθµια Επιτροπή του άρθρου 9 του 

Ν. 2643/1998 επιτρέπεται να χορηγήσει ανωνυµοποιηµένα τα αιτούµενα 

δεδοµένα ευλόγου δείγµατος ατόµων στον ερευνητή  ο οποίος βέβαια στη 

συνέχεια θα έπρεπε να  ζητήσει άδεια από την Αρχή για ίδρυση και λειτουργία 

αρχείου µε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 

2472/1997.   

 

5.4. ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες  και ανάγκες, συχνότατα απαιτούν την 

έντονη κινητικότητα των λειτουργών της εκπαίδευσης αλλά και των  

εκπαιδευοµένων σε ένα πλήθος χωρών της αλλοδαπής. Φοιτητές ακολουθούν 

ανώτατες σπουδές  σε πανεπιστήµια του εξωτερικού, ευρωπαϊκά προγράµµατα 

διευκολύνουν την µετακίνηση µαθητών ολοκλήρων σχολικών τάξεων σε άλλα 

σχολεία µέσης εκπαίδευσης της Ευρώπης ή των Η.Π.Α., διδάσκοντες, σχεδόν 

κάθε σχολικής βαθµίδας, είναι σε θέση να παρακολουθήσουν σεµινάρια, να 

διδάξουν και να συνεργαστούν σε επιστηµονικά ζητήµατα της ειδικότητάς 

τους µε ξένους συναδέλφους τους σε πανεπιστήµια όλης της υφηλίου167. Είναι 

λογικό ότι η φυσική αυτή µετάβαση συνεπάγεται και µια αντίστοιχη  

µετακίνηση προσωπικών δεδοµένων που δεν στερείται κινδύνων για την 

ασφάλεια της ιδιωτικότητας των προσώπων αυτών. 

Το πρόβληµα της διασυνοριακής ροής δεδοµένων που προσδιορίζεται 

ως µια µορφή διαβίβασης, δηλαδή ειδική περίπτωση επεξεργασίας δεδοµένων 

σε χώρες εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, αντιµετωπίζεται στο άρθρο 9 του 

νόµου 2472/1997. Το άρθρο για την εφαρµογή του θεωρεί αδιάφορο αν το 

υποκείµενο ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι εγκατεστηµένοι στην Ελληνική 

Επικράτεια. Αρκεί η διαβίβαση να πραγµατοποιείται από την Ελλάδα και 

                                                 
167 Προγράµµατα, Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Comenius, Grundtvig κλπ. 
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απαιτούµενη γι’ αυτό προϋπόθεση είναι ένα µέρος του εξοπλισµού ο οποίος 

υποστηρίζει την επεξεργασία, να βρίσκεται εντός των ελληνικών συνόρων. 

Από κει και πέρα σύµφωνα µε το εδάφιο α’ του άρθρου 9, η διαβίβαση 

προσωπικών δεδοµένων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελεύθερη, 

πάντα υπό τους όρους της οδηγίας 95/46/ΕΚ και τις διατάξεις του νόµου 2472. 

Απαιτείται δηλαδή να διέπεται από τις αρχές του σκοπού, της προηγούµενης 

συγκατάθεσης, ή των επιτρεπόµενων απ’ αυτή αποκλίσεων του άρθρου 5, όσον 

αφορά τα απλά δεδοµένα, του άρθρου 7, όσον αφορά τα ευαίσθητα δεδοµένα, 

της γνωστοποίησης αρχείων και επεξεργασιών στην Αρχή, όταν αυτό 

προβλέπεται από το συνδυασµό των άρθρων 6 και 7Α, της τήρησης της αρχής 

του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας, όπως αυτή προβλέπεται 

από το άρθρο 10, και της διαφύλαξης των δικαιωµάτων του υποκειµένου 

(άρθρα 11-14). Ωστόσο, ο νόµος 2472 µε τις προβλέψεις του στα άρθρα 3 

παρ.3 και 8 παρ.2, καθίσταται τόσο αυστηρός  στη διαβίβαση ώστε οι 

υποχρεώσεις που καθιερώνει να είναι έως και ασύµβατες προς την ελεύθερη 

ροή προσωπικών δεδοµένων στις χώρες της Ε.Ε.168. 

 

5.4.1. Κατηγορίες χωρών διαβίβασης εκτός Ε.Ε. 
 

Σύµφωνα µε το νόµο 2472/97, οι χώρες προς τις οποίες διαβιβάζονται 

προσωπικά δεδοµένα κατηγοριοποιούνται µε κριτήριο το επίπεδο προστασίας 

των δεδοµένων που εξασφαλίζεται απ’ αυτές. Με βάση λοιπόν αυτό το 

κριτήριο οι χώρες υπάγονται σε δύο κατηγορίες:  

α) αυτές που εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων και 

β) αυτές που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. 

Οι χώρες της Ε.Ε. κατά τεκµήριο που προκύπτει από τη δέσµευσή τους 

στους κανόνες της Οδηγίας 95/46/ΕΚ υπάγονται όπως προαναφέραµε στην 

πρώτη κατηγορία. Ως προς τις τρίτες χώρες, εφαρµόζονται συγκεκριµένα 

                                                 
168 Αρµαµέντος Π, Σωτηρόπουλος Β, (2005) Προσωπικά δεδοµένα, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 
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κριτήρια169 για τη διαπίστωση της εξασφάλισης ικανοποιητικού επιπέδου 

προστασίας ώστε να παρασχεθεί η άδεια διαβίβασης. Αυτά ενδεικτικά είναι: 

α) η φύση των δεδοµένων,  

β) οι σκοποί και η διάρκεια της επεξεργασίας,  

γ)οι σχετικοί γενικοί και ειδικοί κανόνες δικαίου, 

δ)οι κώδικες δεοντολογίας, 

ε) τα µέτρα ασφαλείας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων και στ) το 

επίπεδο προστασίας των χωρών προέλευσης, διέλευσης και τελικού 

προορισµού των δεδοµένων. 

  Βέβαια η οµάδα εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ ως 

αρµόδια να παρέχει στην Επιτροπή του άρθρου 31 της Οδηγίας τη γνώµη της 

σχετικά µε το επίπεδο προστασίας στην Κοινότητα και στις τρίτες χώρες 

διαπίστωσε ήδη από την πρώτη γνωµοδότησή της ότι λόγω του µεγάλου όγκου 

δεδοµένων που διαβιβάζονται, η έρευνα του επιπέδου προστασίας, ανεξάρτητα 

από την ικανότητα και το επίπεδο εθνικών ελεγκτικών µηχανισµών, δεν είναι 

λεπτοµερής170. Πάντως, σε συγκεκριµένες αποφάσεις έχει κριθεί ικανοποιητικό 

το επίπεδο προστασίας των χωρών Guernsey, Αργεντινής, Καναδά, Ουγγαρίας 

και Ελβετίας. 

 

5.4.2. ∆ιαβίβαση προς χώρες που εξασφαλίζουν ικανοποιητικό 
επίπεδο προστασίας 
 

Η διασυνοριακή διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων προς χώρα που δεν 

ανήκει στην Ε.Ε. επιτρέπεται κατά την παρ.1 εδάφιο β’ του άρθρου 9 ύστερα 

από άδεια της Αρχής. Ως προς τις χώρες στις οποίες εξασφαλίζεται 

ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας η άδεια χορηγείται εφόσον διαπιστωθεί από 

την Αρχή η εξασφάλιση αυτού του επιπέδου. Η κρίση µάλιστα της Επιτροπής 

ως προς το ικανοποιητικό επίπεδο µιας χώρας είναι δεσµευτική για την Αρχή, 

                                                 
169 Ορίζονται ενδεικτικά στο εδάφιο δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9. 
170 Working party on the protection of individuals with regard to the processing of personal data, First 
Orientations of Transfers of Personal Data to Third Countries-Possible Ways Forward in Assessing 
Adequacy, European Commission, DG XV 26/6/1997 



 162 

η οποία,  εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, υποχρεούται να χορηγήσει την 

άδεια κατά δέσµια αρµοδιότητα. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας, 

ταυτίζεται µε εκείνη για τη χορήγηση της άδειας ευαίσθητων δεδοµένων ή, αν 

η διαβίβαση συρρέει µε την ιδιαίτερη διασύνδεση αρχείων, µε εκείνη της 

άδειας διασύνδεσης αρχείων (άρθρο 8). 

 

5.4.3. Άδεια διαβίβασης προς χώρες που δεν εξασφαλίζουν 
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας 
 

Ως προς τις χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο 

προστασίας, η Αρχή χορηγεί την άδεια µόνο αν διαπιστώσει τη συνδροµή µίας 

ή περισσότερων από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ.2 στ. α-ε 

του άρθρου 9 του νόµου 2472/1997.171 ∆εν απαιτείται άδεια εάν η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έκρινε, κατά το άρθρο 26 παρ. 4 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, ότι 

ορισµένες συµβατικές ρήτρες παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία 

των προσωπικών δεδοµένων. Η συγκεκριµένη εξαίρεση βέβαια δεν έχει 

εισαχθεί στο νόµο 2472/1997, ωστόσο η σχετική διάταξη αποτελεί µια από τις 

δεσµεύσεις της Ελλάδας από το κοινοτικό δίκαιο. 

                                                 
171 α) Το υποκείµενο των δεδοµένων έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη διαβίβαση, εκτός εάν η 
συγκατάθεση έχει αποσπασθεί µε τρόπο που να αντίκειται στο νόµο ή τα χρηστά ήθη.  
β) Η διαβίβαση είναι απαραίτητη i) για τη διασφάλιση ζωτικού συµφέροντος του υποκειµένου των 
δεδοµένων, εφόσον αυτό τελεί σε φυσική ή νοµική αδυναµία να δώσει τη συγκατάθεσή του, ή ii) για 
τη συνοµολόγηση και εκτέλεση σύµβασης µεταξύ αυτού και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή µεταξύ 
του υπεύθυνου επεξεργασίας και τρίτου προς το συµφέρον του υποκειµένου των δεδοµένων, ή iii) για 
την εκτέλεση προσυµβατικών µέτρων που έχουν ληφθεί κατ΄ αίτηση του υποκειµένου των δεδοµένων.  
γ) Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την αντιµετώπιση εξαιρετικής ανάγκης και τη διαφύλαξη 
υπέρτερου δηµόσιου συµφέροντος, ιδίως για την εκτέλεση συµβάσεων συνεργασίας µε δηµόσιες αρχές 
της άλλης χώρας, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής και των θεµελιωδών ελευθεριών και την άσκηση των σχετικών δικαιωµάτων.  
δ) Η διαβίβαση είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώµατος ενώπιον του 
δικαστηρίου.  
ε) Η µετάδοση πραγµατοποιείται από δηµόσιο µητρώο, το οποίο κατά το νόµο προορίζεται για την 
παροχή πληροφοριών στο κοινό και είναι προσιτό στο κοινό ή σε κάθε πρόσωπο που αποδεικνύει 
έννοµο συµφέρον, εφόσον στη συγκεκριµένη περίπτωση πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις για την 
πρόσβαση στο µητρώο.  
στ) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων των υποκειµένων και την άσκηση των σχετικών δικαιωµάτων τους, όταν οι εγγυήσεις 
προκύπτουν από συµβατικές ρήτρες, σύµφωνες µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου. ∆εν απαιτείται 
άδεια εάν η Ευρωπαική Επιτροπή έκρινε, κατά το άρθρο 26 παρ. 4 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, ότι 
ορισµένες συµβατικές ρήτρες παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων.  
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5.4.4. Ειδικότερα η περίπτωση των Η.Π.Α.  
 

  Όσον αφορά τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, ο αρχικός διάλογος 

µεταξύ Η.Π.Α. και Ευρωπαϊκής Ένωσης διήρκεσε δύο έτη και κατέληξε στην 

αποδοχή της διευθέτησης «ασφαλούς λιµένος» («Safe Harbor»  arrangement), 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η ελεύθερη ροή δεδοµένων προς τις Η.Π.Α. και 

ταυτόχρονα η τήρηση της κοινοτικής νοµοθεσίας. Ωστόσο, η απαίτηση του 

Γραφείου Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων του Υπουργείου Εσωτερικής 

Ασφάλειας των Η.Π.Α. για χορήγηση µανιφέστων επιβατών172 από τις 

αεροπορικές εταιρείες που δροµολογούσαν πτήσεις προς τις Η.Π.Α. µέσω του 

ηλεκτρονικού συστήµατος APIS προσέκρουσαν στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

Μετά από σειρά διαπραγµατεύσεων στις 12-1 2004 φάνηκαν σηµεία 

προσέγγισης, ενώ στις 14-5-2004 υπεγράφη συµφωνία µεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α. 

στην οποία διασαφηνίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί 

να λαµβάνει χώρα η διαβίβαση των δεδοµένων PNR στις τελωνειακές αρχές 

των Η.Π.Α.. Κρίθηκε µάλιστα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το Γραφείο 

Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων των Η.Π.Α. εξασφαλίζει ικανοποιητικό 

επίπεδο προστασίας των δεδοµένων αυτών173.  

Η συγκεκριµένη µορφή διαβίβασης αφορά βέβαια κάθε ταξιδιώτη προς 

τις Η.Π.Α. και ως εκ τούτου περιλαµβάνει και τους µετακινούµενους φοιτητές, 

σπουδαστές ή διδάσκοντες προς τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Αµερικής. 

Ωστόσο,  η Οµοσπονδιακή κυβέρνηση των Η.Π.Α. που δαπανά τεράστια ποσά 

για τεχνολογία επιτήρησης και αντίστοιχα πληροφοριακά συστήµατα, θεώρησε 

ότι θα έπρεπε να επιτηρεί ξεχωριστά το χώρο της εκπαίδευσης και των 

µετακινήσεων προσώπων που γίνονται µε τη συγκεκριµένη αφορµή. 

                                                 
172 Στα Μανιφέστα Επιβατών περιλαµβάνεται το Ονοµαστικό Μητρώο Επιβάτη (Passenger Name 
Record – PNR) το οποίο περιλαµβάνει 34 πεδία που αντιστοιχούν σε ισάριθµα στοιχεία του επιβάτη τα 
οποία συλλέγονται από τις αεροπορικές εταιρείες και κατά την κράτηση θέσεων σε κάθε πτήση. 
173 Η απόφαση γεννά πολλά ερωτηµατικά αν σκεφτεί κανείς ότι από τις 12-1-2004 και µέχρι τις 14-5-
2004, η ελληνική ΑΠ∆ΠΧ σε αποφάσεις που κλήθηκε να εκδώσει έκρινε ότι το επίπεδο προστασίας 
δεδοµένων στις Η.Π.Α. δεν ήταν ικανοποιητικό, µολονότι εξέδωσε προσωρινές άδειες διαβίβασης για 
άλλους λόγους. Πάντα βέβαια προϋποτίθεται η προηγούµενη ενηµέρωση του υποκειµένου για την εν 
λόγω διαβίβαση.  
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  Ένα απ’ αυτά τα προγράµµατα είναι το πληροφοριακό σύστηµα 

ανταλλαγής φοιτητών και επισκεπτών Student and Exchange Visitor 

Information System (SEVIS)174 το οποίο έχει δροµολογηθεί από το Department 

of Homeland Security’s Bureau of Immigration and Customs Enforcement 

(ICE).  

 

 

 

Το σύστηµα SEVIS είναι επιπλέον τµήµα του προγράµµατος United 

States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology (US-VISIT) το οποίο 

έχει δεχτεί δυσµενείς κριτικές ως προβληµατικό στη λειτουργία του. Η 

Οµοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δαπανήσει περισσότερα από $38,6 εκατ. για το 

                                                 
174 Για περισσότερα στοιχεία,  Spotlight on Surveillance, (2005) SEVIS Database Tracks Every Move 
of Foreign Students, διαθέσιµο στο http://epic.org/privacy/surveillance/spotlight/0905/ 
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πρόγραµµα ενώ το σύστηµα πρόκειται να εξακολουθήσει να χρηµατοδοτείται 

από ποσά που καταβάλλουν φοιτητές και επισκέπτες175. 

Οι Η.Π.Α. επισήµως έχουν επιτρέψει σε ξένους φοιτητές να 

σπουδάσουν στα σχολεία, στα κολέγια και στα πανεπιστήµιά της από την 

εποχή της  Immigration Act του 1924. Στα 1996 µε τη  Illegal Immigration 

Reform and Immigrant Responsibility Act, το Κογκρέσο υπαγόρευσε τη 

δηµιουργία του SEVIS για τη συγκέντρωση δεδοµένων των ξένων φοιτητών. Η 

τακτική αυτή εντάθηκε ακόµη περισσότερο το 2001 µετά την τροµοκρατική 

ενέργεια της 11ης Σεπτεµβρίου, µε την USA PATRIOT ACT και την Enhanced 

Border Security and Visa Reform Act του 2002. Το SEVIS τέθηκε σε πλήρη 

εφαρµογή το 2003 και µέχρι τα µέσα του 2005 είχε συγκεντρώσει στοιχεία για 

περισσότερους από 840.000 φοιτητές, επισκέπτες και τους συγγενείς τους. Το 

σύστηµα που είναι Internet-based ερευνά στοιχεία πριν οι φοιτητές εισέλθουν 

στις Η.Π.Α., κατά την είσοδό τους και κατά τη διάρκεια διαµονής τους. Στο 

πρόγραµµα SEVIS συµµετέχουν σχολεία, πανεπιστήµια, κολέγια διετούς 

φοίτησης, επαγγελµατικές σχολές, σχολές αεροπλοΐας, ινστιτούτα εκµάθησης 

ξένων γλωσσών και ακαδηµαϊκοί οργανισµοί του δηµοσίου και ιδιωτικού 

τοµέα.  

Η διαδικασία της συγκέντρωσης δεδοµένων έχει ως εξής:  

1. ∆ηµιουργείται ένα αρχείο SEVIS ανάλογα µε το αν ο αλλοδαπός 

φοιτητής ζητά visa τύπου F, M ή J (οι τρεις κατηγορίες visa που 

χρησιµοποιούνται για αλλοδαπούς φοιτητές είναι F για ακαδηµαϊκές 

σπουδές, M για επαγγελµατική εκπαίδευση και J για πολιτιστικές 

ανταλλαγές) τη στιγµή που αυτός ζητά και γίνεται δεκτός από ένα 

                                                 
175 Από το Σεπτ. 1, 2004, κάθε αιτών του SEVIS καταβάλει το ποσό των $ 100, και ο προϋπολογισµός 
λειτουργίας του προγράµµατος, προέρχεται τώρα από αυτό το ποσό. Alison Siskin, Analyst in Social 
Legislation Domestic Social Policy Division, Congressional Research Service, Monitoring Foreign 
Students in the United States: The Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS), 
RL32188 at 3 (Jan. 14, 2005), available at http://fpc.state.gov/documents/organization/44016.pdf and 
http://www.epic.org/privacy/surveillance/spotlight/0905/32188_sis.pdf (hereinafter "Siskin Report"). 
Alison Siskin, (Ιαν. 14, 2005) ,Monitoring Foreign Students in the United States:The Student and  
Exchange Visitor Information System (SEVIS), , που διατίθεται στη διεύθυνση 
http:/www.fpc.state.gov/documents/organization/44016.pdf και 
http://www.epic.org/privacy/surveillance/spotlight/0905/32188_sis.pdf 
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εκπαιδευτικό ίδρυµα ή λαµβάνει οικονοµική υποστήριξη για να 

συµµετέχει σε ένα πρόγραµµα. 

2. Συγκεκριµένες πληροφορίες που αφορούν τους αλλοδαπούς φοιτητές 

διοχετεύονται στο σύστηµα DoS Consular Consolidated Data έτσι ώστε 

να υποστηριχθεί η διαδικασία έκδοσης της visa. Εφόσον αυτές 

επιβεβαιωθούν ο αλλοδαπός αποκτά visa F, M, ή J. 

3. Όταν ο αλλοδαπός φοιτητής αναχωρεί από τη χώρα του για τις Η.Π.Α., 

η αναχώρησή του πυροδοτεί πρόσθετη διοχέτευση και διασύνδεση 

πληροφοριών. Το σύστηµα Interagency Border Inspection System 

(IBIS) υπό την αιγίδα της υπηρεσίας Customs and Border Protection  

που λειτουργεί ως τµήµα του Department of Homeland Security (DHS) 

δέχεται πληροφορίες για τον αλλοδαπό φοιτητή από το DoS Office of 

Consular Affairs όπως και πληροφορίες (advance passenger information 

API) από τις εταιρείες µεταφοράς των αλλοδαπών από το εξωτερικό. 

Τότε το σύστηµα IBIS διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες σε δύο άλλα 

συστήµατα του DHS. Στο σύστηµα ADIS (Arrival and Departure 

Information System) και στο SEVIS. 

4. Αξιωµατικοί του Γραφείου Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων  

(CBP) έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του SEVIS που αφορούν τον 

αλλοδαπό όταν αυτός φτάνει στη χώρα µέσω κάποιου σηµείου 

εισόδου176 για να διεκπεραιωθεί η διαδικασία εισόδου. Οι πληροφορίες 

εισόδου καταγράφονται στο σύστηµα ADIS που στη συνέχεια τις  

µεταβιβάζει ενηµερωµένες στο SEVIS. 

5. Ο αλλοδαπός φοιτητής παρουσιάζεται στο εκπαιδευτικό ίδρυµα και 

αρχίζει να παρακολουθεί το πρόγραµµά του. Τότε το εκπαιδευτικό 

ίδρυµα ενεργοποιεί το προσωπικό αρχείο του φοιτητή στο SEVIS 

επισηµαίνοντας ότι το συγκεκριµένο άτοµο έχει ξεκινήσει το 

πρόγραµµα. Κατά τη διάρκεια της παραµονής του αλλοδαπού φοιτητή 

στις Η.Π.Α. το εκπαιδευτικό ίδρυµα συνεχώς ενηµερώνει το αρχείο 

SEVIS. Αν ο αλλοδαπός για οποιονδήποτε λόγο θέσει υπό αµφισβήτηση 

                                                 
176 port of entry (POE) 
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την άδεια παραµονής του, η πληροφορία κοινοποιείται στην 

Compliance Enforcement Unit που λειτουργεί στα πλαίσια του (Bureau 

of Immigration and Customs Enforcement (ICE) προκειµένου να 

διερευνηθεί τη γεγονός. Αν ο αλλοδαπός αιτείται, µεταξύ άλλων 

θεµάτων, αποκατάσταση ή αλλαγή του status παραµονής ή άδεια 

απασχόλησης, η αποδοχή ή απόρριψη του αιτήµατος καταγράφεται σε 

ένα άλλο σύστηµα του Department of Homeland Security DHS το 

λεγόµενο Computer Linked Applications Information Management 

System (CLAIMS3)και µεταβιβάζεται στο SEVIS για να ενηµερωθεί το 

αρχείο του συγκεκριµένου ατόµου.  

6. Όταν ένας αλλοδαπός φοιτητής ολοκληρώσει τη συµµετοχή του στο 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ζητείται να φύγει από τις Η.Π.Α., το 

SEVIS ενηµερώνεται γι’ αυτό και το πρόγραµµα ολοκληρώνεται. Η 

πληροφορία για την έξοδο του αλλοδαπού από τη χώρα καταγράφεται 

στο σύστηµα ADIS. Επιπροσθέτως, το SEVIS διαβιβάζει πληροφορίες 

στο σύστηµα US-VISIT για φοιτητές των οποίων η visa έχει λήξει. Το 

SEVIS δέχεται ένα µεγάλο αρχείο από το US-VISIT ως 

ανατροφοδότηση της διαδικασίας διασύνδεσης αρχείων που περιέχει 

στατιστικά στοιχεία από την επεξεργασία των δεδοµένων του SEVIS. 
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Στο τέλος της διαδικασίας, η βάση δεδοµένων του SEVIS έχει 

συγκεντρώσει 113 στοιχεία δεδοµένων που καταλήγουν σε 230 µονάδες 

δεδοµένων για τον κάθε φοιτητή. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται 

περιλαµβάνουν: 

• βιογραφικά στοιχεία του φοιτητή και των συγγενών του (όνοµα, τόπο 

και ηµεροµηνία γέννησης, δεδοµένα συζύγου και παιδιών), 

• ακαδηµαϊκές πληροφορίες (ιδιότητα, ηµεροµηνία έναρξης σπουδών, 

επίπεδο προγράµµατος σπουδών, πειθαρχικές παραβάσεις ή ποινές κλπ) 

•  πληροφορίες επαγγελµατικής απασχόλησης (όνοµα και διεύθυνση 

εργοδότη, έναρξη και τερµατισµός της σχέσης εργασίας) 

• πληροφορίες εκπαίδευσης (διεύθυνση του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, 

τύπος εκπαίδευσης, πιστοποιητικά που παρέχει, ηµεροµηνίες 

µαθηµάτων) και 

• πληροφορίες από το πρόγραµµα ανταλλαγής επισκεπτών (ιδιότητα και 

είδος προγράµµατος, υπεύθυνος του προγράµµατος και διάρκειά του. 

Αυτός ο καταιγισµός πληροφοριών για τους φοιτητές που λαµβάνεται 

µέσω του SEVIS συµπληρώνεται από τεράστιες ποσότητες δεδοµένων που 

συγκεντρώνονται ήδη από την είσοδο των φοιτητών στη χώρα µέσω του 

προγράµµατος US-VISIT. Ο στόχος του US-VISIT είναι να συλλέγει 

πληροφορίες για ταξιδιώτες και να ελέγχει την είσοδο και την επανείσοδο στην 

χώρα, την κατάστασή τους όσο παραµένουν σ’ αυτή και την έξοδό τους. Το 

Department of Homeland Security συλλέγει όλα τα δακτυλικά αποτυπώµατα 

των ταξιδιωτών και συσσωρεύει και άλλες προσωπικές πληροφορίες που 

περιλαµβάνουν και στοιχεία για πολίτες των Η.Π.Α. και για πρόσωπα 

αλλοδαπής προέλευσης που νοµίµως διαµένουν στη χώρα. Οι πληροφορίες 

περιλαµβάνουν πλήρες όνοµα, ηµεροµηνία γέννησης, υπηκοότητα, φύλο, 

αριθµό διαβατηρίου και χώρα έκδοσής του, χώρα κατοικίας, αριθµό visa των 

Η.Π.Α., ηµεροµηνία και τόπο έκδοσής της, αριθµό καταχώρησης του 

αλλοδαπού (alien registration number), διεύθυνση για το διάστηµα παραµονής 

στις Η.Π.Α. και άλλα παρόµοια δεδοµένα. 

 



 169 

 

  Το SEVIS είναι µόνο ένα από τα 20 και περισσότερα πληροφοριακά 

συστήµατα και βάσεις δεδοµένων από τα οποία το US-VISIT συγκεντρώνει 

δεδοµένα. Ο τροµακτικός όγκος των δεδοµένων που συσσωρεύονται για τους 

φοιτητές, τους επισκέπτες και τις οικογένειές τους επιτρέπει τον εντοπισµό και 

την επιτήρηση στην οποία τίθενται από την Οµοσπονδιακή κυβέρνηση. 

Πρόσβαση στα στοιχεία δεν έχουν ωστόσο µόνο εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 

γραφεία µετανάστευσης ή τελωνειακές υπηρεσίες. Άλλες υπηρεσίες που 

µεταχειρίζονται το SEVIS είναι το Department of Homeland Security και το 

State Department. Η βάση δεδοµένων US-VISIT είναι διαθέσιµη σε 

επιθεωρητές των σηµείων εισόδου στη χώρα, σε ειδικούς πράκτορες του 

Bureau of Immigration and Customs Enforcement (ICE) σε δικαστικό 

προσωπικό, στις υπηρεσίες µετανάστευσης και σε αστυνοµικές αρχές. 

Ωστόσο πολύ περισσότερες υπηρεσίες απ’ όσες αναφέραµε πρόκειται 

να έχουν στο µέλλον πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων SEVIS  και  US-VISIT. 

Στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση των συστηµάτων από άποψη ιδιωτικότητας  

(Privacy Impact Assessment) το Department of Homeland Security αναφέρει 

ότι οι πληροφορίες µπορούν επίσης να διαβιβαστούν και σε άλλες υπηρεσίες 

Οµοσπονδιακού επιπέδου, επιπέδου πολιτείας, τοπικών αρχών αλλά και ξένων 

υπηρεσιών που είναι δεσµευµένες νοµικά στη συγκέντρωση πληροφοριών για 

ζητήµατα εθνικής ασφάλειας και οι οποίες διεξάγουν έρευνες, ασκούν διώξεις 
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και εφαρµόζουν το αστικό ή ποινικό δίκαιο και αντίστοιχους κανονισµούς και 

διατάξεις. 

Η διαδικασία διόρθωσης σφαλµάτων για δεδοµένα ατόµων που 

παρακολουθούνται από το σύστηµα SEVIS είναι εξαιρετικά προβληµατική. 

Μερικές διορθώσεις µπορούν να γίνουν µέσω του διαπιστευµένου 

εκπαιδευτικού υπευθύνου αλλά µόνο το προσωπικό του DHS µπορεί να έχει 

πρόσβαση και να ενηµερώσει συγκεκριµένα τµήµατα του αρχείου. Μέχρι 

σήµερα το πρόγραµµα έχει δεχτεί 15.000 αιτήσεις για διόρθωση δεδοµένων, 

όµως 6.600 απ’ αυτές ακόµη εκκρεµούν. 

Επιπροσθέτως, οι αλλοδαποί φοιτητές µπορούν να αιτηθούν την 

αποκατάσταση του φακέλου τους αν θεωρούν ότι κάποια στοιχεία δεν είναι 

ακριβή ή ότι στα αρχεία περιέχονται πληροφορίες που επηρεάζουν αρνητικά το 

status παραµονής τους. Απλοί επισκέπτες της χώρας βέβαια δεν έχουν την 

επιλογή να αιτηθούν αποκατάσταση λαθών. Το καθεστώς αυτό όπως εύκολα 

µπορεί να γίνει αντιληπτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε αθέµιτη αστυνοµική 

δράση εναντίον αθώων φοιτητών και επισκεπτών καθώς το καθεστώς της 

µετακίνησής τους εξαρτάται από το κατά πόσο το SEVIS περιέχει γι’ αυτούς 

τις σωστές πληροφορίες. 

Μια άλλη διάσταση του ζητήµατος αποτελεί επίσης το γεγονός ότι η 

εφαρµογή του SEVIS έγινε εσπευσµένα και αρχικά τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

εξέφρασαν παράπονα ότι το σύστηµα ήταν γεµάτο τεχνικά προβλήµατα, αφού 

τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα δεν είχαν πρόσβαση σ’ αυτό για να ανεβάσουν τα 

στοιχεία των φοιτητών.  

Ένα ακόµη όµως προβληµατικό σηµείο του συστήµατος εντοπισµού 

SEVIS είναι ότι εύκολα θα µπορούσε να γίνει το πρότυπο της ανάπτυξης 

συστηµάτων εντοπισµού για όλους τους φοιτητές, τους πολίτες και τους ξένους 

στις Η.Π.Α.. Το Department of Defence (DOD) και το Education Department  

έχουν προτείνει τη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων για τον εντοπισµό φοιτητών 

σε εθνικό επίπεδο. Το DOD παραδέχτηκε ότι είχε συγκεντρώσει µια τεράστια 

βάση δεδοµένων µε πληροφορίες για φοιτητές και µαθητές µε στόχο τη 

διευκόλυνση της διαδικασίας  στρατολόγησης το 2003. Ωστόσο το DOD δεν 
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δήλωσε τη δηµιουργία του αρχείου στο οµοσπονδιακό µητρώο (Federal 

Register) όπως όφειλε να κάνει παρά µόνο το Μάιο του 2005 µολονότι η 

Privacy Act του 1974 απαιτεί, η λειτουργία των νέων αρχείων να 

γνωστοποιείται στο οµοσπονδιακό µητρώο πριν αυτά τεθούν σε λειτουργία. 

Ειδικότερα πάντως η βάση αυτή προβλέπεται να περιέχει λεπτοµερείς 

πληροφορίες για περίπου 30 εκατ. Αµερικανών πολλοί από τους οποίους δεν 

υπερβαίνουν την ηλικία των 16 ετών. Θα τη διαχειρίζεται µια ιδιωτική εταιρεία 

και θα περιέχει πληροφορίες όπως µέσο όρο βαθµολογίας, εθνικότητα και 

αριθµό κοινωνικής ασφάλισης. Πρόκειται για µια λογική κατάφορα αντίθετη 

προς την Privacy Act.  

Μια δεύτερη πέρα από το SEVIS πρόταση για µαζική συγκέντρωση 

στοιχείων σε βάση δεδοµένων διατυπώθηκε από το National Center for 

Education Statistics (NCES) που αποτελεί τµήµα του Education Department. 

Το Μάρτιο του 2005 το NCES δηµοσίευσε µια αναφορά µε τον τίτλο 

Feasibility of a student Unit Record System Within the Integrated 

Postsecondary Education Data System. Το NCES συνιστούσε την 

αντικατάσταση του εν λειτουργία συστήµατος (IPEDS) Integrated 

Postsecondary Education Data System που αποτελεί τον πυρήνα των 

προγραµµάτων  που στοχεύουν στη συλλογή δεδοµένων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, από µια βάση που θα λειτουργούσε σε εθνικό επίπεδο National 

Unit Record (UR) και η οποία θα συγκέντρωνε πολύ περισσότερα στοιχεία για 

όλους τους αµερικανούς πολίτες και όχι µόνο γι’ αυτούς που λαµβάνουν 

οικονοµική υποστήριξη από την Οµοσπονδιακή κυβέρνηση. Το IPEDS 

περιλαµβάνει περισσότερα από 10.000 εκπαιδευτικά ιδρύµατα και συλλέγει 

δεδοµένα σε επίπεδο εκπαιδευτικής µονάδας όσον αφορά τις εγγραφές 

σπουδαστών και φοιτητών, την ολοκλήρωση των προγραµµάτων, τα ποσοστά 

αποφοίτησης, το διδακτικό προσωπικό τους υπαλλήλους, τα αριστεία, την 

παρεχόµενη οικονοµική βοήθεια σε φοιτητές.  

Το NCES δήλωσε ότι το IPEDS δεν αντανακλά µε ακρίβεια την εικόνα 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. οπότε για να δηµιουργηθεί µια πιο 

ακριβής αντίληψη το NCES συνιστά τη δηµιουργία ενός συστήµατος ικανού 
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να συγκεντρώνει πληροφορίες για κάθε φοιτητή χωριστά, ανεξαρτήτως 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος στο οποίο φοιτά και σε όλη την αµερικανική 

επικράτεια. Το νέο σύστηµα του ενιαίου αρχείου προτείνεται να περιλαµβάνει 

τέσσερις τύπους αρχείων (Header files) που περιλαµβάνουν: 

� Αρχείο πληροφοριών  προσωπικού καθορισµού όπως: όνοµα, αριθµό 

κοινωνικής ασφάλισης (SSN) ηµεροµηνία γέννησης, διεύθυνση, 

εθνικότητα και φύλο. 

� Αρχείο εγγραφής που περιλαµβάνει: 

αριθµό µαθηµάτων και διδακτικές µονάδες στις οποίες αυτά αντιστοιχούν, 

επιστηµονικό πεδίο ακαδηµαϊκής µελέτης κλπ. 

� Αρχείο πορείας των σπουδών που περιλαµβάνει: 

ηµεροµηνίες εξετάσεων, βαθµολογία που έχει επιτύχει ο φοιτητής  

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και τέλος  

� οικονοµικό αρχείο που περιλαµβάνει: πληροφορίες για οικονοµική 

υποστήριξη που έχει λάβει ο φοιτητής από οµοσπονδιακές, πολιτειακές ή 

άλλες πηγές. 

Σύµφωνα µε τους εµπνευστές του συστήµατος η υποβολή των 

προσωπικών δεδοµένων στο σύστηµα δε θα γινόταν µόνο άπαξ. Επιπρόσθετα 

αρχεία για κάθε φοιτητή θα έπρεπε να τοποθετηθούν στη µόνιµη εθνική βάση 

δεδοµένων που ανάλογα µε τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράµµατος θα 

µπορούσε να περιλαµβάνει µέχρι και δεδοµένα έξι χρόνων. Το NCES επίσης 

δήλωσε ότι στη συγκεκριµένη βάση δεδοµένων µπορούσαν να έχουν 

πρόσβαση και άλλες υπηρεσίες ανάµεσα στις οποίες συγκαταλέγεται ο 

υπουργός δικαιοσύνης και το Justice Department µε στόχο την καταπολέµηση 

της τροµοκρατίας. Αυτή η προτεινόµενη χρήση ξεπερνά κατά πολύ τη δήλωση 

σκοπού της βάσης δεδοµένων: να δηµιουργήσει µια ακριβή εικόνα της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις Η.Π.Α..  

Με το συγκεκριµένο προτεινόµενο καθολικό αρχείο κάθε αµερικανός 

που θέλει να παρακολουθήσει ένα κολέγιο ή πανεπιστήµιο ακόµη κι όταν δεν 

επιδιώκει οικονοµική βοήθεια από την κυβέρνηση θα ήταν υποχρεωµένος να 

υποβάλει αναλυτικά προσωπικά του δεδοµένα σε µια µόνιµη εθνικής 
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εµβέλειας βάσης δεδοµένων πράγµα που θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να 

εντοπίζει τον καθένα προσωπικά. Το Κογκρέσο απέρριψε την πρόταση της 

καθολικής βάσεως δεδοµένων τον Ιούλιο του 2005 ωστόσο το σχέδιο δεν έχει 

εγκαταλειφθεί και ακόµη εκκρεµεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο - ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  
 
 

6.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 
 ` H αυξανόµενη ανταλλαγή πληροφοριών που συνδέεται µε την ανάπτυξη 

του διαδικτύου, αγγίζει όλο και περισσότερο το λεπτό ζήτηµα του ελέγχου επί 

των πληροφοριών που προστατεύονται µε δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας. Τα ζητήµατα που διακυβεύονται συνδέονται συγκεκριµένα µε τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των φορέων που έχουν συµφέροντα σε 

πληροφορίες που προστατεύονται µε  δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και 

οι οποίοι εµπλέκονται στη διαχείριση των ψηφιακών δικαιωµάτων   

Η αναγκαιότητα της εφαρµογής µέτρων για τη διασφάλιση της 

ενδεδειγµένης προστασίας των συµφερόντων των κατόχων δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας ενάντια στην απάτη θεωρείται δεδοµένη.  Την ίδια 

όµως στιγµή, έχει παρατηρηθεί ότι ορισµένα από τα µέτρα αυτά που 

αποσκοπούν στη διασφάλιση της αποτελεσµατικής προστασίας των 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας συνεπάγονται την επεξεργασία  

ατοµικών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν, ένα πρώτο ζήτηµα 

ενδιαφέροντος αφορά την διαχείριση των ψηφιακών δικαιωµάτων ("DRMS") 

που αφορά  την ταυτοποίηση και τον εντοπισµό των ατόµων που αποκτούν  

πρόσβαση σε νόµιµα προστατευόµενες πληροφορίες  (π.χ., τα τραγούδια, το 

λογισµικό) στο ∆ιαδίκτυο. Ενώ µια δεύτερη  πτυχή  σχετίζεται µε τις 

δυνατότητες που προσφέρονται στους κατόχους πνευµατικών δικαιωµάτων για 

να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους έναντι των προσώπων που είναι  ύποπτα 

για παραβίαση αυτών.   

 Όσον αφορά την ανταλλαγή / λήψη πληροφοριών στα πλαίσια του  

Internet, στην περίπτωση των συναλλαγών που αφορούν πληροφορίες οι 

οποίες  προστατεύονται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας η πρόσβαση 

στις εν λόγω πληροφορίες υποβάλλεται όλο και περισσότερο σε  
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προκαταρκτικό έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη, ο οποίος  συµπληρώνεται 

από περαιτέρω εντοπισµό της χρησιµοποίησης των πληροφοριών, µέσω 

ετικετών ή ψηφιακού  υδατογραφήµατος.  Οι χρήστες, για παράδειγµα, συχνά 

πρέπει να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους   πριν τους δοθεί η δυνατότητα  

να κατεβάσουν  ένα τραγούδι ή ένα e-book από έναν επίσηµο φορέα παροχής, 

ενώ το προφίλ τους,  συµπληρώνεται µε πληροφορίες που συλλέγονται από τα 

ιδιαίτερα  αναγνωριστικά που περιλαµβάνονται σε κάθε κοµµάτι µουσικής, 

βιβλίο ή άρθρο.   

Επιπροσθέτως, η τοποθέτηση ετικετών χρησιµοποιείται συχνά για να 

σκιαγραφηθεί το προφίλ του χρήστη και να διοχετευθεί σ’ αυτόν η κατάλληλη 

διαφήµιση.  Όπως έχει ήδη αναφερθεί από τη ∆ιεθνή Οµάδα Εργασίας για τις  

Τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά συστήµατα διαχείρισης copyright (Electronic 

Copyright Management Systems (ECMS)) έχουν σχεδιαστεί και  προσφέρονται 

για υπηρεσίες που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην πανταχού επιτήρηση των 

χρηστών από ψηφιακά δηµιουργήµατα.. Ορισµένα ECMS µάλιστα, 

παρακολουθούν κάθε πράξη  ανάγνωσης, εικόνας και του ήχου µέσω του 

διαδικτύου από µεµονωµένους χρήστες συλλέγοντας  έτσι εξαιρετικά 

ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά µε το υποκείµενο των δεδοµένων.  

  

6.1.1. ∆ιαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και 
προστασία δεδοµένων 
 
  Η οδηγία 95/46 για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, προβλέπει όπως έχουµε προαναφέρει, µια σειρά αρχών οι οποίες  

θα πρέπει να τηρούνται από κάθε δικαιούχο πνευµατικών δικαιωµάτων για τα 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

Το  Άρθρο 2 (3) (α) της οδηγίας 2004/48/ΕΚ, σχετικά µε την επιβολή 

των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας  επιβεβαίωσε την αρχή ότι η οδηγία 

2004/48/ΕΚ δεν θίγει την οδηγία 95/46 και, εποµένως,  την εφαρµογή των 

αρχών προστασίας των δεδοµένων.  
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6.1.2. Οι αρχές της αναγκαιότητας / ανωνυµίας 
  
  Η οµάδα εργασίας του Άρθρου 29177 επιβεβαιώνει  την ανάγκη να 

καταστούν δυνατές ανώνυµες ή ψευδώνυµες συναλλαγές  στο ∆ιαδίκτυο.  Η 

αρχή αυτή αναπτύχθηκε από την οµάδα εργασίας σε αρκετές περιπτώσεις178  

µετά την  σύσταση σχετικά µε την "Ανωνυµία στο ∆ιαδίκτυο" που εγκρίθηκε 

στις 3 ∆εκεµβρίου 1997, οπότε και  διατυπώθηκε ότι η επεξεργασία των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο ∆ιαδίκτυο πρέπει να αντιµετωπίζει µε 

σεβασµό τις αρχές προστασίας των δεδοµένων, ακριβώς όπως και στον  off-

line κόσµο. "Οι χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα για πρόσβαση στο 

∆ιαδίκτυο, χωρίς να υποχρεώνονται σε  αποκάλυψη της ταυτότητάς τους όταν 

τα προσωπικά δεδοµένα δεν είναι αναγκαία για την παροχή ορισµένων 

υπηρεσιών".  Η αρχή αυτή δικαιολογείται από την αρχή της αναγκαιότητας της  

Οδηγίας 95/46, σύµφωνα µε την οποία τα προσωπικά δεδοµένα πρέπει να είναι 

κατάλληλα, συναφή και να µην υπερβαίνουν σε σχέση µε τους σκοπούς για 

τους οποίους συλλέγονται ή / και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία.  

 Με αυτή την προοπτική, τονίζεται ότι, όπου χρησιµοποιούνται οι 

τεχνολογίες DRM για  την προστασία ειδικών πληροφοριών, παράλληλα θα 

πρέπει να χρησιµοποιούνται εργαλεία  για τη διατήρηση της ανωνυµίας του 

χρήστη.  

    

6.1.3. Η χρήση των µοναδικών αναγνωριστικών  
  
  Η χρήση των µοναδικών αναγνωριστικών επιτρέπει τη διασύνδεση των 

στοιχείων που συνδέονται µε το ίδιο άτοµο, και  διευκολύνει τη σκιαγράφηση 

                                                 
177 Η ενότητα στηρίζεται σε απόψεις που παρουσιάζονται στο Article 29 Data Protection Working 
Party, January 18, 2005 Working document on data protection issues related to intellectual property 
rights, διαθέσιµο στο  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp104_en.pdf 
178 Σύσταση 3 / 97 "Ανωνυµία στο ∆ιαδίκτυο", που εγκρίθηκε 3/12/1997  
 Έγγραφο εργασίας: Επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων στο ∆ιαδίκτυο, εγκρίθηκε από την 
οµάδα εργασίας στις 23 Φεβρουαρίου 1999,  
 WP 16, 5013/99/EN/final.  
 Σύσταση 1 / 99 για την αόρατη και αυτόµατη επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων στο Internet 
µέσω του σχετικού λογισµικού  
 και υλικού, που εγκρίθηκε από την οµάδα εργασίας στις 23 Φεβρουαρίου 1999, 5093/98/EN/final, WP 
17?  
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του ατοµικού προφίλ. Στο πλαίσιο της διαχείρισης των ψηφιακών 

δικαιωµάτων, τα αναγνωριστικά επιτρέπουν τον προσδιορισµό της 

προσωπικότητας  του χρήστη µε βάση την ποιότητα και την ποσότητα των 

εγγράφων που αυτός συµβουλεύεται.  Για παράδειγµα, µια  εταιρεία η οποία 

προσφέρει πληροφορίες νοµικού  περιεχοµένου  on-line  είναι σε θέση να 

ανιχνεύσει την κυκλοφορία αυτών των υδατοσηµασµένων εγγράφων (τα οποία 

χρησιµοποιούν µοναδικά αναγνωριστικά), σε peer-to-peer δίκτυα και να 

εντοπίσει το χρήστη και την προέλευση της λήψης  του νοµικού υλικού, καθώς 

και περαιτέρω παράνοµες χρήσεις του εγγράφου.   

Επίσης, στο  χώρο εργασίας, η µουσική ή η κινηµατογραφική 

βιοµηχανία θα έχει την ικανότητα να εντοπίζει τη χρήση που γίνεται από 

εργαζοµένους σε πληροφορίες που τίθενται στη διάθεσή τους. Σοβαρά 

ερωτήµατα βέβαια τίθενται για  τη χρήση των αναγνωριστικών  µε στόχο τον 

εντοπισµό κάθε χρήστη a priori ώστε να είναι δυνατή η αναδροµή σε ένα 

συγκεκριµένο πρόσωπο  ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει υποψία για 

κατάχρηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.  Η σήµανση όµως  των 

εγγράφων δεν θα πρέπει να  συνδέεται µε ένα άτοµο, εκτός αν αυτή η σύνδεση 

είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της υπηρεσίας ή εάν  το άτοµο  έχει 

ενηµερωθεί και έχει συναινέσει σε αυτό.  

  

6.1.4. Πληροφόρηση του υποκειµένου των δεδοµένων  
 

 Όπως αναφέρεται από τη ∆ιεθνή Οµάδα Εργασίας για τις 

τηλεπικοινωνίες, θα πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια για  τη µεγαλύτερη δυνατή 

διαφάνεια στη λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης των δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας.  Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46, δεν 

µπορούν να συλλέγονται πληροφορίες σχετικά µε τα υποκείµενα των 

δεδοµένων, χωρίς αυτά  να ενηµερώνονται σχετικά µε διάφορα στοιχεία, και 

ιδίως, την ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας, του σκοπού της 

επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων και 
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την ύπαρξη  του δικαιώµατος πρόσβασης και διόρθωσης των δεδοµένων.  Η 

πληροφορία αυτή πρέπει να παρουσιάζεται µε εµφανή τρόπο, πριν ο χρήστης 

προβεί σε παροχή προσωπικών δεδοµένων ή πριν αυτός ξεκινήσει τη λήψη  

σηµασµένων πληροφοριών179. 

 

 6.1.5. Η συµµόρφωση µε την αρχή του περιορισµού του σκοπού 

(συµβατότητα)  

 

 Οποιαδήποτε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από το 

χρήστη, σε εθελοντική βάση, ή επειδή είναι απαραίτητα για  την εκτέλεση των 

υπηρεσιών θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε συµµόρφωση µε το σκοπό 

που έχει δηλωθεί, όπως  προβλέπεται από το άρθρο 6 β) της οδηγίας 95/46.  

Πράγµατι, δεν επιτρέπεται, για παράδειγµα, η συλλογή του  ονόµατος ή  της 

διεύθυνσης του χρήστη µε την ευκαιρία της πληρωµής µέσω πιστωτικής 

κάρτας, και στη συνέχεια χρήση τους για  εµπορικούς σκοπούς, αφού 

προηγηθεί σύνδεση µε τις προτιµήσεις του χρήστη που συλλέγονται µέσω 

σηµασµένων πληροφοριών που αυτός τηλεφόρτωσε.   

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας για την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής στα πλαίσια  ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο χρήστης θα πρέπει 

να ενηµερώνεται προηγουµένως ώστε  να έχει την επιλογή να αποδεχθεί το 

σχηµατισµό του προσωπικού του προφίλ και τη µεταχείριση αυτού για λόγους 

marketing.  Η ίδια αρχή ισχύει και για οποιαδήποτε προβλεπόµενη µεταβίβαση  

των δεδοµένων των χρηστών σε τρίτους. Επιπλέον, η οµάδα εργασίας του 

άρθρου 29 τονίζει ότι η συλλογή  πληροφοριών που συνδέονται µε 

καταναλωτικές συνήθειες µπορεί να οδηγήσει στην επεξεργασία ευαίσθητων 

δεδοµένων, εάν η σκιαγράφηση του προφίλ των υποκειµένων έχει γίνει   µε 

βάση τη φύση των πληροφοριών  που αυτά έχουν συµβουλευτεί (π.χ. η 

                                                 
179 Βλέπε Σύσταση 2 / 2001 σχετικά µε ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις για τη συλλογή των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε απευθείας σύνδεση µε την Ευρωπαϊκή  Ένωση, 5020/01/EN/Final, WP 43, 
που εγκρίθηκε στις 17 Μαΐου.  
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τηλεφόρτωση ενός βιβλίου πάνω  σε θρησκευτικά ή πολιτικά ζητήµατα ...).  Η 

επεξεργασία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε την αυστηρή τήρηση 

των διατάξεων του άρθρου 8 της οδηγίας 95/46.  

  

6.1.6. Περιορισµένος χρόνος αποθήκευσης των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα  
 

 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 ε) της οδηγίας 95/46, τα προσωπικά 

δεδοµένα πρέπει να φυλάσσονται σε µορφή που να επιτρέπει τον 

προσδιορισµό της ταυτότητας των υποκειµένων για διάστηµα που 

ανταποκρίνεται στους σκοπούς για τους οποίους τα δεδοµένα  έχουν συλλεχθεί 

ή για τους οποίους υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία.  

 Οποιαδήποτε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται µε την 

ευκαιρία της παροχής ενός προστατευόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας  κατά 

συνέπεια, πρέπει  να καταργηθούν µόλις αυτή δεν είναι πλέον απαραίτητη για 

σκοπούς χρέωσης ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό  αναγνωρισθεί από το 

χρήστη, όπως είναι η διατήρηση της εµπορικής σχέσης. ∆εν θα ήταν  

συµµορφούµενη µε την παρούσα νοµική αρχή η διατήρηση των δεδοµένων 

όλων των χρηστών γενικά απλώς για να καλυφθεί το ενδεχόµενο  εικαζόµενης 

κατάχρησης του copyright  από ένα συγκεκριµένο χρήστη.  

 

6.2. Ιστοσελίδες εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
 

Τα περισσότερα, αν όχι όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, διαθέτουν 

δηµόσια παρουσία στο Internet, µε τη µορφή ιστοσελίδας που περιέχει ένα 

πλήθος πληροφοριών για το ίδρυµα και είναι προσιτή διεθνώς, όσο και ένα 

Intranet το οποίο είναι προσβάσιµο µόνο από µέλη του συγκεκριµένου 

ιδρύµατος. Και στους δύο αυτούς δικτυακούς χώρους υπάρχουν ιστοσελίδες 

που περιέχουν προσωπικά δεδοµένα όπως ονόµατα προσωπικού, εικόνες, 

φωτογραφίες, βιογραφικά, πληροφορίες επικοινωνίας κλπ. 
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Είναι φανερό ότι η τοποθέτηση τέτοιου υλικού σε µια ιστοσελίδα 

αποτελεί µια πολύ «ανοιχτή» µορφή δηµοσίευσης, γι αυτό και τα υποκείµενα 

των δεδοµένων θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τα νόµιµα δικαιώµατά 

τους. Προσωπικές πληροφορίες για το προσωπικό οι οποίες µάλιστα είναι ήδη 

διαθέσιµες από άλλες οδούς δε θα έπρεπε λογικά να απαιτούν για δηµοσίευσή 

τους στο Internet ή Intranet τη συναίνεση των υποκειµένων. Ωστόσο τα 

υποκείµενα είναι βασικό να ενηµερώνονται για τη συγκεκριµένη χρήση και να 

διατηρούν το δικαίωµα αντίρρησης όταν θεωρούν ότι βλάπτονται. Σε όλες τις 

άλλες περιπτώσεις όπου τα δεδοµένα προσδιορίζουν καθαρά το πρόσωπο 

απαιτείται η συναίνεσή του.  

Τις περισσότερες  φορές µάλιστα on line τηλεφωνικοί κατάλογοι και 

ευρετήρια e-mail (e-mail directories) των φοιτητών και διδασκόντων που 

απαιτούνται για τη λειτουργία και τη διοίκηση του εκπαιδευτικού οργανισµού 

είναι διαθέσιµα τόσο στο εσωτερικό δίκτυο όσο και στο διαδίκτυο. Σ’ αυτή την 

περίπτωση τόσο οι φοιτητές όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι 

σηµαντικό να ενηµερώνονται ότι τα συγκεκριµένα δεδοµένα πρόκειται να 

περιληφθούν σε ευρετήρια, ώστε να είναι δυνατή η άσκηση του δικαιώµατος 

αντίρρησης όποτε προκύπτει ότι θα µπορούσε να επέλθει βλάβη του 

υποκειµένου.  

Μια άλλη σοβαρή περίπτωση αφορά όχι πια τους φοιτητές και το 

προσωπικό των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων αλλά  τους επισκέπτες-χρήστες των 

πανεπιστηµιακών  ιστοσελίδων πολλές από τις οποίες χρησιµοποιούνται για να 

συγκεντρώνουν προσωπικά δεδοµένα, όπως ονόµατα και διευθύνσεις 

προσώπων που ζητούν πληροφορίες π.χ. αποστολή κατατοπιστικών 

φυλλαδίων. Εδώ είναι απαραίτητο να γίνεται σαφές στον ενδιαφερόµενο το 

σκεπτικό της συλλογής δεδοµένων και να µη συγκεντρώνονται δεδοµένα 

περισσότερα από τα απαιτούµενα. Η χρήση των  «cookies» για τον εντοπισµό 

τω χρηστών της πανεπιστηµιακής ιστοσελίδας  είναι βασικό να συµβαίνει για 

συγκεκριµένους λόγους και όχι απλώς επειδή το επιτρέπει το software. Ο 

ενδιαφερόµενος χρήστης που καλείται να αποκαλύψει τα δεδοµένα του 
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απαιτείται να ενηµερώνεται  εκ των προτέρων για το σκοπό συλλογής των 

δεδοµένων, τους πιθανούς αποδέκτες τους και το διάστηµα διατήρησής τους. 

Παράλληλα το πανεπιστηµιακό ίδρυµα θα πρέπει να παρέχει  στο 

χρήστη τη δυνατότητα απόρριψης της παροχής  δεδοµένων για σκοπούς που 

δεν είναι άµεσα σχετικοί µε την επιδιωκόµενη διαδικασία. Για παράδειγµα, 

όποτε ένα άτοµο παρέχει το όνοµα και τη διεύθυνσή του στο εκπαιδευτικό 

ίδρυµα για να ζητήσει ένα κατατοπιστικό φυλλάδιο, αν το εκπαιδευτικό ίδρυµα 

έχει ως τακτική να επικοινωνεί µεταγενέστερα µε ερωτήσεις για να 

ανακαλύψει γιατί ο υποψήφιος δεν προτίµησε την εγγραφή του σ’ αυτό, το 

συγκεκριµένο πρόσωπο απαιτείται να ενηµερωθεί εκ των προτέρων για την εν 

λόγω διαδικασία ώστε να είναι σε θέση να την απορρίψει. 

 

6.3. Υπηρεσίες Web. 2.0 
 

Η χρήση υπηρεσιών Web. 2.0 (Facebook, Second life, Bebo, Blogs κλπ) 

αποτελεί µια πρόσφατη εξέλιξη στις υπηρεσίες που προσφέρουν τα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι µάλιστα 

βέβαιο ότι η συνεργασία µε εξωτερικούς παροχείς συνεπάγεται αρκετά 

προσκόµµατα για την προστασία δεδοµένων των ιδρυµάτων, των 

εκπαιδευόντων και των εκπαιδευοµένων, γι’ αυτό και απαιτείται να 

λαµβάνονται υπόψη ορισµένα σηµαντικά ζητήµατα, όπως: 

 

6.3.1. Ο ρόλος του παροχέα της υπηρεσίας 

 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα στον τρόπο µε τον οποίο συµβάλλονται το 

εκπαιδευτικό ίδρυµα µε τον παροχέα της υπηρεσίας αποτελεί το κατά πόσο το 

εκπαιδευτικό ίδρυµα είναι νοµικά υπεύθυνο για οποιεσδήποτε διαρροές ή 

παρεκκλίσεις από το νόµο 2472/1997 και την κοινοτική οδηγία 95/46/ΕΚ. 

Αν ο παροχέας είναι ξεκάθαρο ότι παρέχει υπηρεσίες µε τρόπο που τον 

καθιστά εκτελούντα την επεξεργασία που λειτουργεί για λογαριασµό του 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος, τότε το τελευταίο είναι υπόλογο ως υπεύθυνος 
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επεξεργασίας για τη διασφάλιση της εναρµόνισης λειτουργίας του µε τις 

προβλέψεις του Νόµου και της Οδηγίας. Σ’ αυτή την περίπτωση απαιτείται να 

υπάρχει συµβόλαιο µεταξύ παροχέα – εκπαιδευτικού ιδρύµατος που να 

διακρίνει τις σχετικές νοµικές υποχρεώσεις. Ωστόσο υπάρχει πιθανότητα, 

κάποια εκπαιδευτικά ιδρύµατα να αποφεύγουν τη λήψη νοµικής ευθύνης για το 

βαθµό συµµόρφωσης των παροχέων µε τις προβλέψεις του Νόµου και της 

Οδηγίας. Σ’ αυτή την περίπτωση φροντίζουν να καθιστούν γενικά σαφές ότι οι 

παροχείς αποτελούν ξεχωριστά νοµικά πρόσωπα, οπότε το εκπαιδευτικό 

ίδρυµα δεν καθορίζει τους σκοπούς ή τον τρόπο µε τον οποίο συλλέγονται και 

χρησιµοποιούνται τα προσωπικά δεδοµένα και εποµένως δεν αποτελεί  γι’ 

αυτά υπεύθυνο επεξεργασίας. 

Η παραπάνω στάση µπορεί να υποστηριχθεί µε τακτικές όπως: 

• Ξεκάθαρη επισήµανση τόσο στο ίδιο το site όσο και σε κάθε 

υποστηρικτικό έγγραφο ότι η υπηρεσία προσφέρεται από εξωτερικό 

παροχέα. 

• Πληροφόρηση των χρηστών για το ποιες από τις παρεχόµενες 

πληροφορίες χρησιµοποιούνται από το εκπαιδευτικό ίδρυµα και ποιες 

από τον παροχέα. 

• Ενηµέρωση ότι οι φοιτητές που χρησιµοποιούν την υπηρεσία το κάνουν 

απευθείας µέσω του παροχέα και όχι µέσω του εκπαιδευτικού 

ιδρύµατος. Μ’ αυτό τον τρόπο κάθε άτοµο µπορεί να αποφασίσει για 

τον αριθµό προσωπικών δεδοµένων που επιθυµεί να αποκαλύψει. 

• Παροχή δυνατότητας στο φοιτητή – χρήστη να απολαµβάνει 

προαιρετικά την υπηρεσία. 

Ανάλογα µε τη φύση και το βαθµό χρήσης µιας υπηρεσίας, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα µπορούν να παρέχουν µια σύντοµη ενηµέρωση για 

τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση της ή να περιλαµβάνουν τέτοιου 

είδους επισηµάνσεις στην δήλωση πολιτικής ιδιωτικότητας που ακολουθούν. 
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6.3.2. ∆ηµοσίευση προσωπικών δεδοµένων 

 

Ορισµένες υπηρεσίες Web. 2.0 µπορεί να περιλαµβάνουν  την απαίτηση 

για δηµοσίευση προσωπικών δεδοµένων των χρηστών στο Internet. Αν αυτή η 

τακτική που χρησιµοποιείται από αρκετά πανεπιστήµια είναι υποχρεωτική και 

φέρνει όσους αρνούνται να την ακολουθήσουν σε  δυσµενέστερη θέση σε 

σχέση µε τους υπολοίπους τότε δε συµβαδίζει µε τους όρους του Νόµου και 

της Οδηγίας. Λύση στο πρόβληµα θα µπορούσε να προσφέρει έστω και 

µερικώς η χρησιµοποίηση υπηρεσιών που αποκρύπτουν την ταυτότητα των 

χρηστών τους, για παράδειγµα, µε τη χρήση ψευδωνύµων. 

 

 

6.4. Μηχανές αναζήτησης 

 

Οι µηχανές αναζήτησης αποτελούν µέρος της καθηµερινότητας των 

χρηστών του διαδικτύου και ένα βασικό εργαλείο αναζήτησης και ανάκτησης 

πληροφοριών ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης. Η σηµασία τους για κάθε 

εκπαιδευόµενο αλλά και διδάσκοντα καθίσταται κεφαλαιώδης αφού µέσω 

αυτών η εξεύρεση εκπαιδευτικού υλικού για εκπόνηση κάθε είδους 

πνευµατικού έργου, από µια απλή µαθητική έκθεση ιδεών µέχρι µια 

απαιτητικότατη διδακτορική διατριβή, αποτελεί πλέον µια εύκολη υπόθεση. 

Ωστόσο παρά την αναµφισβήτητη προσφορά τους ζητήµατα προκύπτουν λόγω 

του τεράστιου όγκου προσωπικών δεδοµένων που αυτές διατηρούν, κυρίως 

µέσω των αρχείων καταγραφής των αναζητήσεων (search logs) που 

πραγµατοποιούν οι χρήστες και που µπορούν να οδηγήσουν ακόµη και στην 

αναγνώρισή τους ενώ αρχικά προορίζονταν για στοχευµένη διαφήµιση. Για 

παράδειγµα, το ίδιο το ερώτηµα της αναζήτησης, η IP διεύθυνση του χρήστη, η 

ώρα και η µέρα της αναζήτησης, το λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή του 

χρήστη, η γλώσσα που χρησιµοποιήθηκε, τα cookies και άλλα συναφή 

προγράµµατα που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή του χρήστη, µπορούν 

να δηµιουργήσουν προφίλ των χρηστών, ικανά να επηρεάσουν την ιδιωτική 
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και κοινωνική ζωή τους, ειδικά στις περιπτώσεις που τα δεδοµένα των 

αναζητήσεων είναι ελλιπή, λανθασµένα ή υπερβολικά.  

Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Οµάδα Εργασίας του άρθρου 

29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ εξέδωσε τον Απρίλιο του 2008 Γνώµη για θέµατα 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων που σχετίζονται µε τις µηχανές 

αναζήτησης. Σ’ αυτήν επισηµάνθηκε ότι η Οδηγία 95/46/ΕΚ ισχύει ακόµη και 

όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων γίνεται από µηχανές 

αναζήτησης που εδρεύουν σε χώρα εκτός της ευρωπαϊκής ένωσης (όπως οι 

µεγάλες αµερικανικές µηχανές αναζήτησης Google, Yahoo κ.α.). Αντιθέτως η 

Οδηγία για τη διατήρηση των δεδοµένων  (2006/24/EC) δεν εφαρµόζεται στην 

περίπτωση των παρόχων υπηρεσιών µηχανών αναζήτησης. Παράλληλα, οι 

πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών οφείλουν να διαγράφουν ή να ανωνυµοποιούν µε 

τρόπο µη αναστρέψιµο τα προσωπικά δεδοµένα εφόσον αυτά πλέον δεν 

εξυπηρετούν το νόµιµο σκοπό για τον οποίο είχαν αρχικά συλλεχθεί. Η 

συγκατάθεση του χρήστη πρέπει να ζητείται πάντα για κάθε διασύνδεση και 

περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων και να γίνεται σεβαστό το δικαίωµα 

πρόσβασης και αντίρρησης των χρηστών.  

Τέλος, οι µηχανές αναζήτησης πρέπει να εξετάζουν άµεσα αιτήσεις 

χρηστών για διαγραφή στοιχείων που συνεχίζουν να εµφανίζονται στη µνήµη 

των σελίδων  (cache memory) ενώ η σελίδα στην οποία παραπέµπουν έχει 

πλέον αποσυρθεί. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να είναι σε θέση να 

αιτιολογήσουν τη διατήρηση των δεδοµένων και το χρόνο χρήσης των cookies. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

7.1. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID 
 

Η µέθοδος ταυτοποίησης µέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) στηρίζεται σε 

µια µάλλον παλιά τεχνολογία που έχει εγείρει νέα ζητήµατα στο χώρο της 

ιδιωτικής ζωής.  Ο κύριος κίνδυνος για την ιδιωτική ζωή, είναι η ικανότητα της 

τεχνολογίας για την παρακολούθηση ατόµων. Η εν λόγω παρακολούθηση είναι 

δυνατό να επιτευχθεί µε την παρακολούθηση αντικειµένων µε συνηµµένους σ’ 

αυτά αναµεταδότες ("tags"), είτε µέσα σε ένα κατάστηµα, είτε σε µια αποθήκη, 

ή και πέρα από τις εγκαταστάσεις αυτές. Με τον εντοπισµό αντικειµένων, είναι 

δυνατό να εντοπίσει κανείς ουσιαστικά τα άτοµα που έχουν επαφή µε τέτοια 

αντικείµενα. Η εν λόγω παρακολούθηση περιλαµβάνει την ανίχνευση των 

αγορών που κάνουν τα άτοµα όσο και τον εντοπισµό του χώρου στον οποίο 

κινούνται. Ωστόσο, η παρακολούθηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και 

απευθείας µε  την ενσωµάτωση των ετικετών-αναµεταδοτών στα άτοµα.  Έτσι, 

προέκυψε η ανάγκη να εξεταστεί πώς η χρήση της τεχνολογίας RFID  µπορεί 

να συνδυαστεί µε τις προσδοκίες των ατόµων για σεβασµό του ιδιωτικού 

βίου180.   

 

7.1.1. Η ιστορία της RFID  
 

Η ιστορία του RFID πάει πίσω 14 δισεκατοµµύρια χρόνια, την εποχή 

που οι επιστήµονες εντοπίζουν το "Big Bang". Τότε, όπως η τρέχουσα 

επιστηµονική θεωρία µας λέει, δηµιουργήθηκε η ηλεκτροµαγνητική ενέργεια, 

που σήµερα λειτουργεί ως πηγή της τεχνολογίας RFID.  Η βασική κατανόηση 

της ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας δεν αναπτύχθηκε παρά µέχρι τις αρχές του 
                                                 
180 Plichta Greg, (2004), Accommodating RFID Technology and Expectations of Privacy: An 
Examination and Proposed Guidelines, διαθέσιµο στο http//www/epic.org/privacy/rfid/rfidplichta.html 
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1800, οπότε επιστήµονες όπως ο Faraday, ο Maxwell ή ο Hertz έθεσαν το 

υπόβαθρο για έννοιες της ηλεκτροµαγνητικής, όπως τα ηλεκτροµαγνητικά 

κύµατα, ή τα ραδιοκύµατα.  Μόνο προς το τέλος του 19ου αιώνα, ο Marconi 

ήταν σε θέση να µεταδίδει ραδιοκύµατα µε επιτυχία στην άλλη πλευρά του 

Ατλαντικού.  

Στη συνέχεια, περίπου το 1922, γεννήθηκε η τεχνολογία των ραντάρ. Το 

Ραντάρ στέλνει ραδιοκύµατα για να αναγνωρίσει και να εντοπίσει ένα 

αντικείµενο από την αντανάκλαση των κυµάτων επί του αντικειµένου. Η 

αντανάκλαση αυτή µπορεί να καθορίσει τη θέση και την ταχύτητα ενός 

αντικειµένου χρησιµοποιώντας απλή τριγωνοµετρία. Σ’ αυτή τη θεµελιώδη 

ιδέα βασίζεται η τεχνολογία RFID.  Ωστόσο, αυτή άργησε να εξελιχθεί, καθώς 

έπρεπε να προηγηθούν άλλες εξελίξεις στην τεχνολογία δηλαδή, η ανάπτυξη 

των τρανζίστορ, τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα, οι µικροεπεξεργαστές, τα 

δίκτυα επικοινωνιών και άλλα παρόµοια.   

Έτσι, η ανάπτυξη της τεχνολογίας RFID ήταν κάθε άλλο παρά 

γραµµική. Το 1950 χαρακτηρίζεται ως µια φάση εξερεύνησης και 

εργαστηριακών πειραµάτων της τεχνολογίας RFID, η οποία εξακολουθεί να 

βασίζεται στις εξελίξεις του ραδιοφώνου και του ραντάρ που συντελέστηκαν  

στις δεκαετίες του 1930 και 1940.   Το 1960 άρχισε η εµπορική εφαρµογή της 

συγκεκριµένης τεχνολογίας και διαµορφώθηκαν  εταιρείες, όπως και 

Checkpoint  και η Sensomatic. Οι εταιρείες αυτές ανέπτυξαν εξοπλισµό 

ηλεκτρονικής επιτήρησης αντικειµένων (EAS) για την αντιµετώπιση της 

κλοπής. Ο εξοπλισµός  αυτός ήταν µάλλον πρωτόγονος σε σχέση µε τα 

σηµερινά πρότυπα, δεδοµένου ότι µπορούσε να ανιχνεύει µόνο την παρουσία ή 

την απουσία µιας ετικέτας-αναµεταδότη που ήταν συνδεδεµένη µε ένα 

αντικείµενο. Ωστόσο, η τεχνολογία EAS αποτέλεσε αναµφισβήτητα την πρώτη 

και την πιο διαδεδοµένη εµπορική χρήση RFID. Οπότε  το 1960  µε πολλούς 

τρόπους ήταν ένα προοίµιο για την έκρηξη της τεχνολογίας RFID στη δεκαετία 

του 1970.  

Στη δεκαετία του 1970 η τεχνολογία RFID εισχώρησε βαθιά τόσο στον 

ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα. και άρχισαν να πληθαίνουν τα αιτήµατα 
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για την παρακολούθηση ζώων, τον εντοπισµό οχηµάτων, και την ανάπτυξη του  

αυτοµατισµού των εργοστασίων. Ωστόσο, το 1973 ένα συνέδριο που 

χρηµατοδοτήθηκε από την IBTTA181 και την Οµοσπονδιακή ∆ιοίκηση 

Αυτοκινητοδρόµων των Ηνωµένων Πολιτειών, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 

δεν υπήρχε εθνικό συµφέρον για την ανάπτυξη ενός προτύπου για την 

ηλεκτρονική ταυτοποίηση των οχηµάτων, πράγµα που επέτρεψε την ανάπτυξη 

ποικιλίας συστηµάτων αφού η τεχνολογία RFID ήταν ακόµα στο ξεκίνηµά της. 

 Το 1980 ήταν µια δεκαετία  υλοποίησης πολλών εφαρµογών της  RFID.  

Ωστόσο, σε διαφορετικά  µέρη του κόσµου δόθηκε έµφαση σε διαφορετικές  

πτυχές της τεχνολογίας RFID. Για παράδειγµα, στις Ηνωµένες Πολιτείες, 

εκδηλώθηκε ενδιαφέρον περισσότερο για  τη µεταφορά, και την πρόσβαση του 

προσωπικού στο χώρο εργασίας, και σε µικρότερο βαθµό, στην  

παρακολούθηση των ζώων. Στην Ευρώπη, από την άλλη πλευρά, το 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάστηκε σε  µικρής εµβέλειας συστήµατα για τον 

εντοπισµό  ζώων και σε βιοµηχανικές και επιχειρηµατικές εφαρµογές. 

 Επιπλέον, σε όλη την αµερικανική ήπειρο, ορισµένες ενώσεις 

αναµίχθηκαν ενεργά σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται µε RFID στη διακίνηση 

των  σιδηροδρόµων και εµπορευµατοκιβωτίων. Το 1990 υπήρξε ευρείας 

κλίµακας ανάπτυξη της τεχνολογίας της ηλεκτρονικής είσπραξης διοδίων στις 

Ηνωµένες Πολιτείες.  Το 1991, άνοιξε στην Οκλαχόµα, το πρώτο στον κόσµο 

ανοικτό ηλεκτρονικό σύστηµα διοδίων στον κόσµο. Στα πλαίσια αυτού του 

συστήµατος, τα οχήµατα θα µπορούσαν να περνούν τα σηµεία συλλογής 

διοδίων µε ταχύτητες αυτοκινητόδροµου, χωρίς να χρειάζεται να σταµατούν 

στους σταθµούς διοδίων. Στις εθνικές οδούς του  Κάνσας, εγκαταστάθηκε ένα 

σύστηµα µε  αναγνώστες που θα µπορούσε να διαβάσει τις ετικέτες της 

Οκλαχόµα, έτσι η τεχνολογία RFID έχει εξαπλωθεί σε όλα τα σύνορα 

πολιτειών.  Εξάλλου, στη Γεωργία ένα βελτιωµένο σύστηµα δεν ήταν σε θέση 

να διαβάζει µόνο τις δικές του ετικέτες-αναµεταδότες, αλλά και εκείνες του 

συστήµατος που ήταν  εγκατεστηµένο  στο Κάνσας.  Αυτό σήµαινε ότι η 

                                                 
181 International Bridge Turnpike and Tunnel Association 
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τεχνολογία RFID θα µπορούσε να συνδυάσει πολλαπλά πρωτόκολλα των 

συστηµάτων είσπραξης διοδίων.  

Ωστόσο, οι εφαρµογές διοδίων δεν περιορίζονται στις Ηνωµένες 

Πολιτείες. Αντίστοιχες εφαρµογές εµφανίστηκαν στην Αργεντινή, την 

Αυστραλία, τον Καναδά, τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ευρώπη, το Χονγκ, της 

Ιαπωνίας, Κονγκ, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, 

Νότια Κορέα και την Ταϊλάνδη. Η τεχνολογία RFID δεν εξαπλώθηκε µόνο 

µεταξύ των διαφόρων χωρών, αλλά και σε διάφορους επιχειρηµατικούς τοµείς.  

Μία και µόνη ετικέτα θα µπορούσε τώρα να χρησιµοποιηθεί για την είσπραξη 

διοδίων, την πρόσβαση σε πάρκινγκ, τη συλλογή  ναύλων, την είσοδο σε  

πύλες ηλεκτρονικής εισόδου και την πρόσβαση στην  πανεπιστηµιούπολη. Η 

σηµαντική αυτή διεύρυνση των λειτουργιών της τεχνολογίας RFID οφείλεται 

εν µέρει στις τεχνολογικές εξελίξεις και οδήγησε ταυτόχρονα, πολλές νέες 

εταιρείες  να εισέλθουν στην αγορά για να επωφεληθούν από την διεύρυνση  

των δυνατοτήτων της τεχνολογίας RFID.  

Στις αρχές του 21ου αιώνα, το µέλλον της τεχνολογίας RFID προβάλλει 

λαµπρό. Τώρα που το κόστος της τεχνολογίας RFID παρουσιάζει ραγδαία 

µείωση, η  εξάπλωσή της σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας και των εθνικών 

συνόρων µοιάζει όλο και περισσότερο αναπόφευκτη. Επί του παρόντος, η 

RFID βρίσκει ευρείας κλίµακας εφαρµογή στον τοµέα του λιανικού εµπορίου. 

Από το 1999 µέχρι το 2003, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης 

ήρθε σε συνεργασία µε άλλους εταίρους του κλάδου, σε µια ερευνητική οµάδα 

που ονοµάζεται Auto-ID Center, για την ανάπτυξη και δοκιµή ενός νέας γενιάς 

δικτύου υπολογιστών που µπορούν να παρακολουθούν τη θέση καθηµερινών  

αντικειµένων, µέσα από ένα πολύπλοκο σύστηµα µικροτσίπ RFID και 

αναγνωστών. Η εν λόγω συνεργασία έχει τώρα ως αποτέλεσµα µια 

κοινοπραξία, που ονοµάζεται EPCglobal, η  οποία αποτελείται από το Uniform 

Code Council και το  EAN International, που  επιβλέπει την παγκόσµια 

πρότυπα barcode. Η  EPCglobal θα αναπτύξει συστήµατα  συντονισµού των 

τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών για την  εξέλιξη της  τεχνολογίας RFID. 
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Με λίγα λόγια, οι εξελίξεις που παρουσιάζονται παραπάνω δείχνουν ότι 

η τεχνολογία RFID έχει ωριµάσει εδώ και δεκαετίες και είναι τόσο καλά 

εδραιωµένη ώστε  το εύλογο αίτηµα για  προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων δεν φαίνεται να είναι σε θέση να  τερµατίσει την ανάπτυξη της. Η 

νοµοθεσία που ασχολείται µε θέµατα προστασίας της ιδιωτικής ζωής από την 

τεχνολογία RFID έχει µόλις αρχίζει να εισάγεται, και θα καθορίσει σε ποιο 

βαθµό η τεχνολογία RFID θα µπορέσει να σφετεριστεί την  ατοµική προσδοκία 

για προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

 

7.1.2. Κίνδυνοι των συστηµάτων RFID για την προστασία της 
ιδιωτικότητας  
 

Προκειµένου να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι συνέπειες των 

συστηµάτων RFID για την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδοµένων, 

µπορούν να διακριθούν πέντε βασικά θέµατα για την ιδιωτική ζωή και την 

ασφάλεια. 

1. Πρώτο θέµα είναι ο προσδιορισµός του υποκειµένου των δεδοµένων. 

Πριν από περισσότερα από εξήντα έτη, σκοπός της ετικέτας RFID ήταν 

η «αναγνώριση φίλου ή εχθρού» που πλησιάζει. Σήµερα τα συστήµατα 

RFID µπορούν όχι µόνο να προσδιορίσουν γενικά στοιχεία ενός 

αντικειµένου, αλλά µπορούν και να οδηγήσουν εντέλει στην 

αναγνώριση ενός ατόµου, άρα πρέπει να το κάνουν µε τρόπο που δεν 

θίγει την προστασία των δεδοµένων. 

2. Το δεύτερο θέµα είναι ο προσδιορισµός τού ή των ελεγκτών. Στην 

περίπτωση των συστηµάτων RFID, ο προσδιορισµός του Ελεγκτή 

µπορεί να είναι δυσκολότερος και εποµένως απαιτεί προσεκτικότερη 

εξέταση. Ωστόσο, ο προσδιορισµός του ελεγκτή παραµένει κρίσιµο 

ζήτηµα για την καθιέρωση των ευθυνών κάθε ενός από τους 

ενδιαφερόµενους φορείς που θα πρέπει να συµµορφωθούν προς το 

νοµικό πλαίσιο προστασίας των δεδοµένων, αφού κατά τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής της ετικέτας, ο ελεγκτής που επεξεργάζεται τα στοιχεία 
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ενδέχεται να αλλάξει αρκετές φορές βάσει των συµπληρωµατικών 

υπηρεσιών που µπορούν να παρασχεθούν σε σχέση µε το επισηµασµένο 

αντικείµενο. 

3. Τρίτο θέµα είναι ο περιορισµός της έννοιας της παραδοσιακής 

διάκρισης µεταξύ προσωπικής και δηµόσιας σφαίρας182. Μολονότι η 

διάκριση µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου χώρου και στο παρελθόν δεν 

ήταν πάντα ξεκάθαρη, οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τα όρια 

µεταξύ τους (όπως και ανάµεσα στις γκρίζες ζώνες) και λαµβάνουν 

αποφάσεις, µε βάση τις γνώσεις ή τη διαίσθησή τους, σχετικά µε το πώς 

να ενεργήσουν. Σύµφωνα µε τον Hall183, ο προσωπικός χώρος 

µεθερµηνεύεται συνήθως ως η φυσική απόσταση από τους άλλους. Η 

διαχείριση της ιδιωτικής ζωής µπορεί επίσης να θεωρηθεί ως µια 

δυναµική διαδικασία ρύθµισης των ορίων184. ∆εν προξενεί εποµένως 

έκπληξη το γεγονός ότι ο ασύρµατος χαρακτήρας της επικοινωνίας µε 

ετικέτες, καθώς και η ικανότητα ανάγνωσης χωρίς οπτική επαφή, γεννά 

ανησυχίες για την ιδιωτική ζωή δεδοµένου ότι θολώνουν τα 

παραδοσιακά όρια και η διαχείριση τους. Πράγµατι, υπάρχουν φόβοι ότι 

ο άνθρωπος µπορεί να απολέσει εν µέρει ή εξ ολοκλήρου τον έλεγχο 

διαχείρισης της απόστασης που είχε µέχρι τώρα. Ως εκ τούτου, η 

εµβέλεια ανάγνωσης των πρώτων εφαρµογών συστηµάτων RFID 

                                                 
182 Οι προτεινόµενες χρήσεις του RFID tags ενέχουν κινδύνους για την ιδιωτική ζωή που η σηµασία 
τους αυξάνεται εκθετικά.  Πολλοί εµπειρογνώµονες προβλέπουν την τεχνολογική ανάπτυξη ενός 
ενιαίου δικτύου  µε εκατοµµύρια δέκτες RFID, στρατηγικά τοποθετηµένους σε όλο τον κόσµο, στα 
αεροδρόµια, θαλάσσιους λιµένες, αυτοκινητόδροµους, κέντρα διανοµής, αποθήκες, καταστήµατα 
λιανικής πώλησης, και κατοικίες, οι  οποίοι συνεχώς αναγιγνώσκουν, επεξεργάζονται, και αξιολογούν 
τις συµπεριφορές των καταναλωτών και το είδος των αγορών τους.  Εκτός από το γεγονός ότι µια 
τέτοια κατάσταση  υπονοµεύει την ικανότητα του καταναλωτή να απολαύσει τον προτιµώµενο τρόπο 
ζωής του σε σχετική ανωνυµία, οι επικριτές της τεχνολογίας αντιπαραθέτουν την άποψη ότι οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τους αναγνώστες RFID θα µπορούσαν  να αποκτηθούν από 
την κυβέρνηση για την επιτήρηση ή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των πολιτών, ή ακόµη 
και καταχρηστικώς από πειρατές και εγκληµατίες.  Ακόµη, η διαρκώς διευρυνόµενη χρήση των RFID 
τσιπ θα ήταν σε θέση να µην αφήνει καµία πτυχή της ζωής ασφαλή από την αδιάκριτη  µάτια 
εταιρικών γιγάντων του εµπορίου. Μικροτσίπ  ενσωµατωµένα σε προϊόντα όπως τα κοινά πλακάκια 
δαπέδου, το χαρτί κουζίνας, οι καταψύκτες, οι συσκευές γυµναστικής, τα συσκευασµένα λαχανικά ή 
προϊόντα  παντοπωλείου, θα επέτρεπαν  ακόµη και στις πιο ιδιωτικές δραστηριότητες να 
παρακολουθούνται. 
183 Hall, E.T, 1966, The Hidden Dimension (1st ed.), Garden City, N.Y. Doubleday. 
184 Altman, I., 1975, The Environment and Social Behaviour, Brooks/Cole Monterrey 
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τράβηξε το ενδιαφέρον τόσο των υποστηρικτών όσο και των 

αντιτιθέµενων προς αυτά185. 

4. Το τέταρτο θέµα αφορά το µέγεθος και τις φυσικές ιδιότητες των 

ετικετών RFID186. Επειδή η ετικέτα πρέπει να είναι βασικά µικρή και 

φτηνή, τα µέτρα ασφάλειας που θα µπορούσαν να εγκατασταθούν σε 

αυτό το µέρος του συστήµατος RFID θα είναι εξ ορισµού περιορισµένα. 

Εξάλλου, ο ασύρµατος χαρακτήρας της επικοινωνίας προσθέτει ακόµα 

µια σειρά κινδύνων σε σύγκριση µε την καλωδιακή επικοινωνία και, 

εποµένως, χρειάζεται επιπρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας187. 

5. Το πέµπτο θέµα είναι η έλλειψη διαφάνειας στην επεξεργασία. Τα 

συστήµατα RFID µπορούν να οδηγήσουν στη λαθραία συλλογή και 

επεξεργασία πληροφοριών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη 

συγκέντρωση των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων ενός ατόµου188. Μια 

                                                 
185 Σε µια προσπάθεια να καλµάρουν τους φόβους καταναλωτών, οι εταιρείες ισχυρίστηκαν ότι τα 
περισσότερα αγαθά που έχουν σηµανθεί µε ετικέτες RFID δεν µπορούν να παρακολουθούνται µετά 
από µια λειτουργική απόσταση περίπου πέντε ποδών.  Ωστόσο, µολονότι  αυτός ο ισχυρισµός µπορεί 
να ισχύει σήµερα, οι βιοµηχανικοί  εµπειρογνώµονες υποστηρίζουν ότι τα σχέδια για την κατασκευή 
πολύ πιο ευαίσθητων δεκτών σήµατος RFID είναι απλώς θέµα χρόνου. 
186  Καθώς η τεχνολογία RFID γίνεται ολοένα και πιο προηγµένη, οι καταναλωτές µπορεί τελικά να 
χάσουν κάθε δυνατότητα να αποφύγουν προϊόντα στα οποία εµφυτεύονται τσιπς.  Ερευνητές έχουν 
αναπτύξει πολύ µικρά σφαιρίδια γραµµικού κώδικα που είναι αόρατα από το ανθρώπινο µάτι.  Τα 
µικροσκοπικά σφαιρίδια µπορούν να ενσωµατωθούν σε µελάνια για τον εντοπισµό χαρτονοµισµάτων 
και άλλων εγγράφων, ή ακόµη και να συνδεθούν µε µόρια  DNA.  Μπορούν επίσης να προστίθενται σε 
ουσίες, όπως χρώµατα αυτοκινήτων, εκρηκτικές ύλες, ή άλλα προϊόντα που οι υπεύθυνοι επιβολής του 
νόµου ή οι λιανοπωλητές διατηρούν έντονο ενδιαφέρον για την παρακολούθησή τους.  Οι ερευνητές 
ισχυρίζονται ότι  η τεχνολογία για τις παραπάνω εφαρµογές θα µπορούσε να είναι έτοιµη για εµπορική 
χρήση σε τρία έως έξι έτη από σήµερα. 
187  Οι πολέµιοι της χρήσης τεχνολογίας  RFID για τον εντοπισµό αγαθών και προσώπων έχουν 
προτείνει µέτρα για την παρεµπόδιση της «αµείλικτης συλλογής πληροφοριών», που ποικίλουν, από 
την απενεργοποίηση των ετικετών µέσω σύνθλιψης ή διάτρησής τους, έως το απλό µποϋκοτάζ 
προϊόντων των εταιρειών που χρησιµοποιούν ή σχεδιάζουν την εφαρµογή της τεχνολογίας RFID.  
Ένας τρόπος για να καταστραφούν οι  ετικέτες τους είναι να τοποθετηθούν σε φούρνο  µικροκυµάτων 
για µερικά δευτερόλεπτα.  Μια άλλη µέθοδος είναι να παρεµποδίζεται η συγκέντρωση πληροφοριών  
από τους αναγνώστες µε τη χρήση RFID tag blocker. Οι tag-blockers όταν µεταφέρονται από έναν 
καταναλωτή,  εµποδίζουν τους αναγνώστες λόγω της προσοµοίωσης πολλών απλών ετικετών RFID 
ταυτόχρονα.  Blocker ετικέτες µπορούν επίσης να µπλοκάρουν επιλεκτικά µόνο µέσω προσοµοίωσης 
συγκεκριµένων κωδικών ID, όπως αυτοί που εκδίδονται από ένα συγκεκριµένο κατασκευαστή.  
188 Ενώ εταιρικοί γίγαντες εκθιάζουν τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας RFID, υπέρµαχοι των 
πολιτικών ελευθεριών επισηµαίνουν ότι η ικανότητα για την παρακολούθηση ατόµων,  προϊόντων 
οχήµατων ακόµα και νοµισµάτων, θα δηµιουργήσει έναν Οργουελικό κόσµο όπου οι υπάλληλοι 
επιβολής του νόµου και φιλοπερίεργοι λιανοπωλητές θα µπορούσαν να διαβάζουν τα περιεχόµενα µιας 
τσάντας χεριού-ίσως και εν αγνοία του προσώπου, απλά εγκαθιστώντας RFID αναγνώστες γύρω από 
την περιοχή. Ένας τέτοιος φόβος δεν είναι αβάσιµος. Επί του παρόντος, ορισµένοι RFID αναγνώστες 
έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα δεδοµένα που διαβιβάζονται από πολλές διαφορετικές RFID 
ετικέτες. Αυτό σηµαίνει ότι αν ένα άτοµο εισέρχεται σε ένα κατάστηµα µεταφέροντας πολλές ετικέτες 
RFID-για παράδειγµα, σε είδη ένδυσης ή κάρτες που µεταφέρονται σε ένα πορτοφόλι, ένας RFID 
αναγνώστης µπορεί να διαβάσει τα δεδοµένα που εκπέµπονται από το σύνολο των ετικετών, και όχι 
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εικόνα αυτής της συνέπειας δίνει η σύγκριση των συστηµάτων RFID µε 

το κινητό τηλέφωνο, η οποία και γίνεται αρκετά συχνά. ∆εδοµένου ότι 

το κινητό τηλέφωνο εδραιώθηκε στη συνείδηση των πολιτών λόγω του 

πολύ υψηλού επιπέδου αποδοχής της τεχνολογίας  του ανεξάρτητα από 

τους κινδύνους ενδεχόµενων παρεισφρήσεων στην ιδιωτική ζωή, θα 

µπορούσε κανείς να αναµένει ότι η RFID θα γίνει αποδεκτή µε τον ίδιο 

τρόπο. Ωστόσο,  πρέπει να υπογραµµιστεί ότι το κινητό τηλέφωνο είναι 

ορατό αντικείµενο και είναι πάντα υπό τον έλεγχο του τελικού χρήστη, 

ο οποίος µπορεί να το κλείσει. ∆εν συµβαίνει το ίδιο όµως και µε την 

RFID. Αν και η προαναφερόµενη λαθραία συλλογή και επεξεργασία 

πληροφοριών µπορεί να είναι νόµιµη, είναι επίσης δυνατόν και, 

µάλιστα, σε µερικές περιπτώσεις πολύ πιθανόν να συµβαίνει  παράνοµη 

συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων189 γεγονός που εγείρει πολλές 

ανησυχίες. Η ευρεία χρήση της τεχνολογίας RFID είναι απολύτως 

καινούργια και µπορεί να ασκήσει εκ βάθρων επίδραση στην κοινωνία 

µας και στην προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων µέσα στην 

                                                                                                                                            
απλώς το σήµα που µεταδίδεται από τα προϊόντα του καταστήµατος. Αυτή η ικανότητα επιτρέπει 
στους εµπόρους λιανικής πώλησης µε αναγνώστες RFID να δηµιουργήσουν ένα πιο ολοκληρωµένο 
προφίλ των αγοραστών απ’ ότι είναι δυνατόν µε απλή σάρωση των γραµµωτών κωδικών των 
προϊόντων που αγοράζει ο καταναλωτής 
189 Ακόµη και η ίδια η βιοµηχανία RFID γνωρίζει την απειλή στην ιδιωτική ζωή που δηµιουργείται από 
την ανάπτυξη και την εγκατάσταση των ετικετών σε καθηµερινά αγαθά. Πρόσφατα η οργάνωση  
Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering (CASPIAN) ανακάλυψε εσωτερικά 
έγγραφα δηµοσίων σχέσεων  που αναφέρονται λεπτοµερώς στον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες 
ανάπτυξης προτύπων RFID σχεδιάζουν  να αντισταθµίσουν τη δηµόσια διαφωνία που εγείρεται 
ενάντια στην τεχνολογία που εισηγούνται. Τα έγγραφα, που καταρτίστηκαν από τους Fleishman-
Hillard, συµβούλους επί θεµάτων επικοινωνίας, υποδηλώνουν ότι οι ηγέτες της βιοµηχανίας RFID 
σχεδιάζει µια εκστρατεία δηµοσίων σχέσεων για την αντιµετώπιση της αντίθεσης προς την ευρεία 
χρήση της τεχνολογίας RFID. Τα έγγραφα που αναφέρουν µε λεπτοµέρειες το πώς µια τέτοια 
εκστρατεία θα έπρεπε να εκτυλιχθεί ξεκινούν περιγράφοντας τα εµπόδια που παρακωλύουν την ευρεία 
εφαρµογή της τεχνολογίας RFID. Τα εµπόδια αυτά περιλαµβάνουν το γεγονός ότι: "οι καταναλωτές 
είναι πολύ ανήσυχοι για τους κινδύνους  εισβολής στην ιδιωτική τους ζωή," είναι "κυνικοί σχετικά µε 
τους ισχυρισµούς της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων του  ιδιωτικού τοµέα για αφοσίωση  στην 
προστασία της ιδιωτικής ζωής," και "έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν 
ιδιαίτερα κίνητρα για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των  καταναλωτών. Σε απάντηση, τα 
έγγραφα αναφέρουν την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός προδραστικού σχεδίου που θα µπορούσε να 
«εξουδετερώσει τις αντιδράσεις»  και να «κατευνάσει τις δηµόσιες εκρήξεις αγανακτισµένων πολιτών» 
Ένας τρόπος για την  επίτευξη αυτού του στόχου που προτείνεται από τα έγγραφα είναι η δηµιουργία 
ενός Γνωµοδοτικού Συµβουλίου περί Ιδιωτικού Απορρήτου  αποτελούµενου από «γνωστούς, 
αξιόπιστους, και αναγνωρισµένους εµπειρογνώµονες» οι οποίοι µπορεί να είναι «δυνητικά 
υποστηρικτές αντιπάλων απόψεων». 
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κοινωνία, σε τοµείς όπως η ιδιωτική ζωή και η προστασία των 

δεδοµένων, επιφέροντας πράγµατι  µια ποιοτική αλλαγή190. 

 

7.1.3. Εφαρµογές της τεχνολογίας RFID στο χώρο της εκπαίδευσης 
 

Η τεχνολογία RFID µολονότι έχει, µέχρι σήµερα τουλάχιστον, ευρεία 

εφαρµογή σε εµπορικές χρήσεις αποδεικνύεται ότι αρχίζει να εισχωρεί και σε 

τοµείς που µοιάζουν περιχαρακωµένοι από κανονισµούς και ανθρωπιστικές 

αξίες. Ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγµα, καθώς ήδη 

τα τελευταία χρόνια µε πρόσχηµα την ασφάλεια γίνονται προσπάθειες να 

εφαρµοστεί η παρακολούθηση µέσω συστηµάτων RFID σε µαθητές σχολείων 

της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το εγχείρηµα έχει 

ξεκινήσει από τις Η.Π.Α. όπου το καλοκαίρι του 2004 και ξανά τον Ιανουάριο 

του 2005 µέχρι τις 16 Φεβρουαρίου, µαθητές του Britain School District191, 

στη Βόρεια Καλιφόρνια, υποχρεώθηκαν να φορούν κονκάρδες-αναµεταδότες 

RFID ως µέρος ενός «RFID test» που έγινε µε την υποστήριξη µιας εταιρείας η 

οποία ασχολείται µε την ανάπτυξη και κατασκευή συστηµάτων αναφοράς 

παρουσιών και ασφαλείας (INCOM Corporation). Το σύστηµα192 αποτελείται 

από µια κάρτα µε φωτογραφία που τοποθετείται σε κορδόνι και φοριέται γύρω 

από το λαιµό. Ενσωµατωµένο στην κάρτα είναι ένα τσιπ RFID που περιέχει 

ένα 15-ψήφιο αριθµό ο οποίος προσδιορίζει  κάθε µαθητή.  

Καθώς οι µαθητές περνούν κάτω από µια πόρτα-σαρωτή στην πορεία 

τους σε µια τάξη, το σκάνερ καταγράφει τον αριθµό και τον στέλνει σε ένα 

διακοµιστή στο γραφείο της διοίκησης του σχολείου. Ο διακοµιστής 

µετατρέπει τα ψηφία σε ονόµατα και στέλνει έναν κατάλογο στο PDA του 

                                                 
190 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008/C 101/01) Γνωµοδότηση του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, η ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID) στην Ευρώπη: βήµατα προς την κατεύθυνση 
χάραξης πλαισίου πολιτικής, COM(2007) 96 
191 Περισσότερα στοιχεία στα:  Gilbert Alorie, (2005),’’Elementary school nixes electronic IDs»’’ 
CNET News, Feb. 17. Eric Bailey, (2005), «Flap Forces Halt to Student-Tracking Experiment», Los 
Angeles Times, Feb. 17. 
192 Zetter Kim, (2005), School RFID Plan Gets an F, Wired, Feb.10 
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δασκάλου, προσδιορίζοντας το σύνολο των µαθητών  που πέρασε από την 

πόρτα.  Ο καθηγητής στη συνέχεια, οπτικά επιβεβαιώνει ότι τα ονόµατα στη 

λίστα PDA ταυτίζονται µε τα πρόσωπα των  µαθητών µέσα στην τάξη. Οι 

κονκάρδες αυτές εκδίδονταν χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων, και επέτρεπαν 

στο σχολείο να παρακολουθεί και να τηρεί αρχεία των κινήσεων των µαθητών 

στον σχολικό χώρο.  

Ως επιχείρηµα δικαιολόγησης της κατάστασης αυτής χρησιµοποιήθηκε 

η άποψη, ότι έτσι θα µπορούσαν να αποφευχθούν κρούσµατα σκασιαρχείου, 

να εξασφαλιστεί η ασφάλεια µαθητών, που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα 

µπορούσαν να ελεγχθούν εκτός σχολείου, και να εξοικονοµηθεί χρόνος 

καθηµερινά από τη διαδικασία ελέγχου απουσιών σε κάθε σχολική ώρα, 

γεγονός που θα απέβαινε και πάλι σε όφελος των µαθητών και της 

διδασκαλίας. Η αλήθεια βέβαια σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε το γεγονός ότι 

η χρηµατοδότηση των σχολείων βασίζεται κυρίως στο ποσοστό 

παρακολούθησης των µαθηµάτων  πράγµα που αναγκάζει τις διοικήσεις των 

σχολείων να γίνονται πολύ πιεστικές στο θέµα αυτό.  

Μετά τη γενικευµένη κατακραυγή και τις αντιδράσεις γονέων και 

φορέων προστασίας της ιδιωτικότητας193, το σχολείο έλυσε τη συνεργασία του 

µε την εταιρεία INCOM194, ωστόσο η συγκεκριµένη περίπτωση του σχολείου 

Britain, µολονότι υπήρξε η πρώτη στην Καλιφόρνια δεν είναι και η πρώτη των 

Η.Π.Α. ούτε και η µοναδική, καθώς δηµόσια σχολεία σε όλη την επικράτεια 

των Η.Π.Α. αρχίζουν να χρησιµοποιούν την τεχνολογία RFID µετατρέποντας 

το σχολείο σε ευρεία περιοχή επιτήρησης. κοντά στο Houston του  Τέξας, το 

2004 έδωσε σε  28.000 µαθητές ετικέτες RFID για την καταγραφή τους κατά 

την επιβίβαση και αποβίβασή τους από τα σχολικά λεωφορεία. Οι πληροφορίες 

                                                 
193 Το EPIC (Electronic Privacy Information Center)  που συνεργάστηκε µε την ACLU (American civil 
Liberties Union) της Βόρειας Καλιφόρνιας και το ΕFF (Electronic Frontier Foundation) για την 
καταπολέµηση της εισβολής του σχολείου  στην ιδιωτική ζωή των παιδιών και την παραβίαση του 
δικαιώµατος στην αξιοπρέπεια, επεδίωξαν την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης. Παράλληλα,  σε 
επιστολή που έστειλαν από κοινού στο σχολικό ίδρυµα επισήµαναν ότι «…η παρακολούθηση των 
παιδιών µε συσκευές ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) tags είναι µια πολύ κακή ιδέα αφού 
αντιµετωπίζει τα παιδιά σαν  ζώα ή σαν φορτία αποστολής δεµάτων, παραβιάζοντας έτσι το δικαίωµά 
τους στην αξιοπρέπεια και την ιδιωτική ζωή που έχουν ως ανθρώπινα όντα. Κάθε µικρή αύξηση της 
διοικητικής αποτελεσµατικότητας και της ασφάλειας δεν αξίζει τα χρήµατα που δαπανήθηκαν εφόσον 
η  προστασία της ιδιωτικής ζωής και της αξιοπρέπειας έχουν πια  χαθεί.».  
194 Mann Kymm, (2005) «Brittan ID program dropped» Appeal-Democrat, Feb.16. 
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διοχετεύονται µέσω ασυρµάτου δικτύου στην αστυνοµία και στην διοίκηση 

του σχολείου για την πρόληψη των παιδικών απαγωγών και του 

σκασιαρχείου195.  

Σε µια παραλλαγή αυτής της τακτικής ένα σχολείο στο Phoenix, το 

Νοέµβριο του 2004 ξεκίνησε ένα πρόγραµµα που χρησιµοποιεί δακτυλικά 

αποτυπώµατα για να ανιχνεύει πότε ένας µαθητής ανεβαίνει ή κατεβαίνει από 

το σχολικό λεωφορείο196, ενώ το 2003 ένα σχολείο στο Buffalo άρχισε την 

ηλεκτρονική παρακολούθηση παρουσιών χρησιµοποιώντας µηχανογραφηµένα 

σήµατα αναγνώρισης ταυτότητας που φορούσαν 460 µαθητές197. Μοιάζει 

βέβαια αρκετά αφελές να πιστεύει κανείς ότι όλα αυτά τα δεδοµένα θα 

χρησιµοποιούνται µόνο στη σπάνια περίπτωση απαγωγής κάποιου παιδιού ή 

για την ηµερήσια παρακολούθηση παρουσιών στα σχολικά µαθήµατα. Μιας 

και πραγµατοποιηθεί η επένδυση στη συγκεκριµένη τεχνολογία κανείς δεν 

εγγυάται ότι δε θα υπάρξει επιθυµία των αρµοδίων για παρακολούθηση των 

παιδιών και σε δραστηριότητες της προσωπικής τους ζωής, πέρα από το 

αυστηρό πρόγραµµα του σχολείου. Υπέρµαχοι βέβαια, της τεχνολογίας 

υποστηρίζουν ότι τα πράγµατα δε θα έφταναν ποτέ µέχρι εκεί, όµως 

αναγνωρίζουν  ότι υπάρχουν ευρύτερες  δυνατότητες όπως η εµφύτευση 

µεταδοτών RFID κάτω από το δέρµα των παιδιών ώστε να αποφεύγονται 

περιπτώσεις απώλειας ή µη τακτικής χρήσης των ετικετών. Για το πιο άµεσο 

µέλλον θεωρούν ως πιο πιθανή τη χρήση του συστήµατος για την ανίχνευση 

της ανελλιπούς παρακολούθησης ιδιαιτέρων µαθηµάτων ή τάξεων 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων.  

Στην Ευρώπη ανάλογα συστήµατα έχουν εφαρµοστεί στη Μεγάλη 

Βρετανία χωρίς βέβαια ακόµη τη χρήση RFID. Για την ακρίβεια εταιρείες 

λογισµικού έχουν εγκαταστήσει σε 450 σχολεία σε όλη τη Βρετανία 

                                                 
195 Όταν η διοίκηση του σχολείου οµόφωνα ενέκρινε το σύστηµα κόστους 180000 δολ. κανείς από 
τους γονείς ή τους καθηγητές δεν έφερε αντίρρηση. Μολονότι κανένα κρούσµα απαγωγής παιδιού δεν 
σηµειώθηκε ποτέ στην περιοχή, οι περισσότεροι γονείς θεώρησαν πως ένα τέτοιο σύστηµα θα ήταν 
κατάλληλο για να κατευνάσει την αγωνία τους σε περιπτώσεις που κάποιο παιδί δεν επέστρεφε στο 
σπίτι την προκαθορισµένη ώρα. 
196 Richter Matt, (2004), In Texas,28000 students test e-tagging system, New York Times, Nov.17 
197 Το σύστηµα βέβαια χαρακτηρίστηκε στη λειτουργία του από ποικίλα λάθη, καθώς συχνά δεν 
αναγνώριζε παρόντες µαθητές, παρουσίαζε διπλοεγγραφές ή «αναγνώριζε» µαθητές που δεν ήταν 
παρόντες.   
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προγράµµατα ελέγχου του σκασιαρχείου των µαθητών198. Το σύστηµα 

ενεργοποιεί αυτόµατα µια τηλεφωνική κλήση ή ένα µήνυµα κειµένου προς 

τους γονείς που τους ενηµερώνει ότι το παιδί τους δεν είναι στο σχολείο και 

τους ζητά να επικοινωνήσουν µε τους σχολικούς υπευθύνους. Εάν δεν υπάρχει 

ανταπόκριση το σύστηµα συνεχίζει µε επιµονή να καλεί κάθε ώρα µέχρι τις 

8.00µµ. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας, η φοίτηση στα σχολεία του 

Ηνωµένου Βασιλείου  έχει βελτιωθεί καθώς περισσότεροι από  17.000 µαθητές 

πηγαίνουν στο σχολείο τακτικά κάθε µέρα τον τελευταίο χρόνο - 40.000 

περισσότεροι από το 1996/97. Μέχρι τώρα έχουν διατεθεί  11.25 εκατοµµύρια 

αγγλικές λίρες  για τη χρηµατοδότηση συµµετοχής σχολείων στο «πρόγραµµα 

ηλεκτρονικής καταχώρησης στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» 

όπως ονοµάζεται, ενώ µέχρι στιγµής 536 σχολεία έχουν πάρει έγκριση για το 

σχέδιο ηλεκτρονικού µητρώου που έχουν καταθέσει.  

Η εφαρµογή του συγκεκριµένου προγράµµατος θεωρείται ότι, σε 

συνδυασµό µε άλλα βοηθητικά µέσα, µπορεί να µειώσει κατά 10% το ποσοστό 

αδικαιολόγητης απουσίας των µαθητών στα σχολεία, σύµφωνα µε εκτιµήσεις 

του Βρετανικού Υπουργείου Παιδείας, ωστόσο παρά τα αισιόδοξα νούµερα, 

εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 50.000 µαθητές που δεν είναι στο σχολείο 

καθηµερινά πράγµα που προφανώς υπογραµµίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 

συµµετοχή, κατά πάσα πιθανότητα µε εξεύρεση άλλων ποιοτικών και όχι 

ποσοτικών και «αστυνοµικών» λύσεων.  

Η Ιαπωνία είναι µια άλλη περιοχή του πλανήτη όπου γίνεται χρήση 

συστηµάτων RFID για τον εντοπισµό µαθητών. Το πρόγραµµα ξεκίνησε το 

2004 στο δηµοτικό σχολείο του Rikkyo199 όπου η ραδιοσυχνική αναγνώριση 

χρησιµεύει ως ένα σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για  παιδιά που 

χάνονται. Το σχολείο, ένα από τα δύο στη χώρα που θέτουν σε εφαρµογή 

δοκιµές  ετικετών RFID, επέλεξε το συγκεκριµένο σύστηµα  κατόπιν της 

έντονης ανησυχίας  που εκδηλώθηκε ως αποτέλεσµα πολύκροτων δολοφονιών 

µαθητών σε µια Ιαπωνία που κατά τα άλλα χαρακτηρίζεται από χαµηλή 

                                                 
198 Wakefield Jane, (2005),Hi-tech answers to pupil problems, BBC News, Feb.16 
199  Kenji Hall (2004),Japanese Kids Get Radio ID’d, CBS News, October 11 
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εγκληµατικότητα200. Η επιλογή της τεχνολογίας RFID έγινε επιπροσθέτως, 

επειδή οι άλλες διαθέσιµες τεχνολογίες, όπως το δορυφορικό σύστηµα 

εντοπισµού είναι σε θέση να αποκαλύψει  πάρα πολλές πληροφορίες για το 

πού βρίσκονται οι µαθητές. Οι 718 µαθητές του σχολείου φορούν ετικέτες που 

περιλαµβάνουν µικροσκοπικά τσιπς και συνδέονται µε µικρές κεραίες. Ειδικοί 

σαρωτές στις πύλες του σχολείου διαβάζουν τα εκπεµπόµενα σήµατα που είναι 

µοναδικά για κάθε µαθητή και αναγνωρίζουν τον ακριβή χρόνο και τη 

συχνότητα εισόδου και εξόδου στο χώρο, ενηµερώνοντας έναν κεντρικό 

υπολογιστή ο οποίος αποστέλλει πληροφορίες µέσω e-mail ή κινητού 

τηλεφώνου στους γονείς. Το σύστηµα µπορεί να διαβάσει έως και 100 ετικέτες 

ταυτόχρονα και παρά το υψηλό κόστος του201, θεωρείται από καθηγητές και 

γονείς σηµαντική επένδυση.  

  

7.2. ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗΣ 
 

Τα τελευταία χρόνια, βίαια επεισόδια σε σχολεία στο Αρκάνσας, 

Κολοράντο, Καλιφόρνια, Κεντάκι, Μισισιπή και άλλες χώρες έχουν οδηγήσει 

τους εκπαιδευτικούς και τους νοµοθέτες να δώσουν προτεραιότητα στην 

ασφάλεια των σχολείων. Όπως πολλά θέµατα στον τοµέα της εκπαίδευσης, οι 

προτάσεις για το πώς να γίνει ένα σχολείο "ασφαλές" προχωρούν ταυτόχρονα 

σε πολλά διαφορετικά κανάλια. Η διδασκαλία στους µαθητές, στρατηγικών για 

                                                 
200 Παρόλο που η Ιαπωνία έχει χαµηλό ποσοστό εθνικής εγκληµατικότητας,, τα σχολεία είναι 
περισσότερο από ποτέ σε εγρήγορση για θέµατα ασφάλειας, ύστερα  από το σοκ που προκάλεσε 
επίθεση σε µαθητές το 2001 όταν ένας  τριανταοχτάχρονος άνδρας µαχαίρωσε µέχρι θανάτου  οκτώ 
παιδιά και τραυµάτισε 15. Παράλληλα η  απαγωγή και δολοφονία δύο νεαρών αγοριών στη βόρεια 
Ιαπωνία τον Σεπτέµβριο του 2004 χρησίµευσε ως υπενθύµιση προς τους γονείς και τους δασκάλους ότι 
η ασφάλεια τελικά είναι κάτι πιο περίπλοκο απ’ ότι είχαν µάθει να θεωρούν. 
Τα περισσότερα ιαπωνικά σχολεία σήµερα κλειδώνουν τις πόρτες και επιβάλλουν στους καθηγητές να 
προβαίνουν σε έλεγχο ασφαλείας όλου του σχολικού χώρου. Πολλές ταινίες και αφίσες υπενθυµίζουν 
στα παιδιά να είναι επιφυλακτικά απέναντι σε αγνώστους, ή πολλοί  µαθητές διδάσκονται  βασικά 
στοιχεία αυτοάµυνας. Ορισµένα σχολικά ιδρύµατα προσλαµβάνουν ιδιωτικούς  φρουρούς στις πύλες 
τους ή εγκαθιστούν  κάµερες κλειστού κυκλώµατος για να διατηρούν πλήρη γνώση εισόδου και 
εξόδου φοιτητών και επισκεπτών. Κάποια  έχουν προχωρήσει ένα βήµα περαιτέρω, στην αγορά 
κινητών τηλεφώνων µε ενσωµατωµένο Global Positioning System, ώστε οι γονείς να παρακολουθούν 
τα παιδιά τους κάθε στιγµή. 
201 Η Fujitsu εισπράττει από το σχολείο 15 εκατοµµύρια γεν ($ 136.000), ποσό που αντιστοιχεί σε  
3500-γεν ($ 31,80) ανά ετικέτα. 
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την καταπολέµηση συναισθηµατικά εκρηκτικών καταστάσεων  είναι ένα µέσο 

που χρησιµοποιείται. Πολλά σχολεία προσλαµβάνουν υπευθύνους ασφαλείας 

πλήρους ωραρίου ενώ µια από τις πιο αµφιλεγόµενες µεθόδους αφορά την 

επιτήρηση των µαθητών µέσα από βίντεο κάµερες.  

Τα συστήµατα βιντεοεπιτήρησης στα σχολεία αποτελούνται από 

κάµερες που τοποθετούνται σε σηµεία όπου µπορούν να παρακολουθούν 

δραστηριότητα, όπως αυτή εξελίσσεται. Αυτές οι κάµερες έχουν ευρύ οπτικό 

πεδίο, µπορούν να τοποθετηθούν σε εξωτερικούς  ή εσωτερικούς χώρους, 

διαθέτουν zoom και συχνά έχουν δυνατότητα καταγραφής µέσω υπέρυθρων 

ακτινών. Οι περισσότερες κάµερες χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε 

συστήµατα καταγραφής, βίντεο ή ψηφιακά για εύκολη αποθήκευση, ανάκληση 

και προβολή σε διαφορετικές οθόνες202.  

 

7.2.1. Οφέλη  
 

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αντικειµενικές µελέτες σχετικά µε τα 

οφέλη και τα µειονεκτήµατα της χρήσης των συστηµάτων επιτήρησης µέσω 

βίντεο στα σχολεία. Τα οφέλη από την χρήση καµερών εξαρτώνται από τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει κάθε σχολείο χωριστά. Γενικά ωστόσο, ένα 

από τα πλεονεκτήµατα που προβάλλουν οι υπέρµαχοι της βιντεοεπιτήρησης 

είναι ο ισχυρισµός ότι οι φοιτητές και το προσωπικό νιώθουν ένα αίσθηµα 

ασφάλειας  γνωρίζοντας ότι οι δυνητικοί δράστες είναι πολύ πιθανό να 

αποθαρρυνθούν από την παρουσία των καµερών για τη διάπραξη αδικήµατος. 

Υποστηρίζουν ότι µέσω των καµερών προσφέρεται ασφάλεια σε σηµεία του 

                                                 
202 Ένα από τα πιο δηµοφιλή βιντεοεπιτήρησης εργαλεία για τα σχολεία είναι η SecureView σύστηµα, 
που κατασκευάζεται από την Systems Inc, Englewood, Ο.Ε. Το σύστηµα µεταδίδει εικόνες από τις 
κάµερες σε έναν ψηφιακό δίσκο αποθήκευσης. Την εικόνα  µπορεί να δει κανείς σε µια οθόνη που 
εµφανίζει τέσσερα καρέ του βίντεο (κάθε καρέ καταλαµβάνει το ένα τέταρτο της οθόνης), είτε σε 
οθόνες επιτραπέζιων υπολογιστών, οι οποίες είναι δικτυωµένες για να τροφοδοτούνται µε βίντεο από 
τις κάµερες. Το σύστηµα επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθήσουν αµέσως  ένα βίντεο µε βάση 
τα κριτήρια αναζήτησης. Άλλο ένα παρόµοιο σύστηµα είναι Sensormatics, που συνδυάζει 
διαφορετικούς τύπους καµερών  παρακολούθησης, video servers, και άλλων µέσων για  να 
προσφέρουν σε σχολεία  την ίδια δυνατότητα καταγραφής, αποθήκευσης και  αναπαραγωγής. 
(SecuritySupplyHouse.com). 
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σχολείου που είναι δύσκολο να επιτηρηθούν, µειώνονται οι βανδαλισµοί και οι 

κλοπές,  ενώ η ευκολότερη ταυτοποίηση των δραστών διευκολύνει τη διοίκηση 

των σχολείων να αποφεύγει χρονοβόρες διαδικασίες αναζήτησης των δραστών, 

απώλεια διδακτικών ωρών  και υψηλό χρηµατικό κόστος λόγω της  ανάγκης 

αποκατάστασης των φθορών.  

Επιπλέον, τα σχολεία που χρησιµοποιούν βιντεοεπιτήρηση ισχυρίζονται 

ότι επιτυγχάνουν καλύτερη συµπεριφορά των µαθητών τους αφού η χρήση του 

βίντεο ως µέσο αναγνώρισης και ως αποδεικτικό στοιχείο µπορεί να 

αποτελέσει αιτία να είναι οι µαθητές λιγότερο επιρρεπείς στη δηµιουργία 

προβληµάτων203,204. Άλλωστε, η στερεή τεκµηρίωση που παρέχει ένα βίντεο 

εγγραφής µπορεί να είναι πολύτιµη σε περιπτώσεις ισχυρισµού ευθύνης205.  

 

7.2.2. Προβληµατισµοί 
 

• Ανάγκη  

Πολλές φορές η υιοθέτησης αυτής της τεχνολογίας από εκπαιδευτικούς 

οργανισµούς γίνεται στα πλαίσια µιας γενικότερης πολιτικής πρόληψης, ακόµη 

κι όταν δεν υπάρχουν δεδοµένα που να δικαιολογούν τη χρήση κάµερας. 

Αντιθέτως, απαραίτητα θα έπρεπε να είναι εµπειρικά δεδοµένα, όπως για 

παράδειγµα, η πραγµατική απόδειξη δραστηριότητας µιας συµµορίας µε 

βανδαλισµούς εις βάρος της σχολικής περιουσίας ή η σηµαντική εγκληµατική 

δραστηριότητα (π.χ. εµπρησµός) που  µπορεί να δικαιολογεί την επιτήρηση ως 

µέσο για την αντιµετώπιση, µε στοχευµένο τρόπο, ενός σηµαντικού 

προβλήµατος. ∆ιαφορετικά, η τοποθέτηση κάµερας, καθιστά δυνητικούς 

                                                 
203 Adams, Carey. (2001, February).  A new view [Electronic version]. Access Control & Security 
Systems .  Retrieved July 30, 2003 from http://securitysolutions.com/ar/security_new_view/index.htm 
(2001, Φεβρουάριος). Access Control & Security Systems. ∆ιαθέσιµο στο 
http://securitysolutions.com/ar/security_new_view/index.htm 
204 Schneider, Tod.  (2001, February).  Newer technologies for school security. ∆ιαθέσιµο στο  ERIC 
Digest 145 at http://eric.uoregon.edu/publications/digests/digest145.html 
205 Green, Mary W.  (1999). The Appropriate and Effective Use of Security Technologies in U.S. 
Schools.  ∆ιαθέσιµο στο  U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs,  
National Institute of Justice Web site: http://www.ncjrs.org/school/ch2.html 
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εγκληµατίες ή υπόπτους το σύνολο των µαθητών που δεν αξίζουν τέτοια 

αντιµετώπιση. 

• Αποτελεσµατικότητα 

Η προτεινόµενη χρήση της βιντεοεπιτήρησης πρέπει σαφώς να 

προσφέρει λύση στο πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί. Ωστόσο, είναι 

ασαφές, εµπειρικά, κατά πόσο οι κάµερες παρέχουν µια αποτελεσµατική λύση 

στα υπάρχοντα προβλήµατα. Βίαια εγκλήµατα  είναι συχνά απρόβλεπτα και 

δεν θα επηρεάζονταν από την ύπαρξη επιτήρησης. Πολλοί δράστες, επίσης, 

συχνά ενδιαφέρονται ελάχιστα για τις συνέπειες των πράξεών τους. Οι κάµερες 

λοιπόν δεν θα εµπόδιζαν αυτούς τους ανθρώπους από την ανάληψη δράσης. 

Εγκλήµατα κατά της ιδιοκτησίας ενδέχεται να αποθαρρύνονται από την 

επιτήρηση µέσω βίντεο, αλλά κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί 

αποτελεσµατικότερα µε παρακολούθηση εκτός του σχολικού ωραρίου, πράγµα 

που θα επέτρεπε προστασία της ιδιωτικής ζωής των µαθητών και ταυτόχρονα 

αποτροπή και  ανακριτικές αποδείξεις σε περίπτωση βανδαλισµών.  

Τέλος, πολλές από τις συµπεριφορές που οι κάµερες προορίζονται να 

αποτρέψουν είναι συζητήσιµο κατά πόσο θα µπορούσαν ακόµα και να 

περιοριστούν206. Έρευνες  δείχνουν αντίθετα, ότι η ανεπιθύµητη 

δραστηριότητα απλώς εκτοπίζεται σε τοποθεσίες που δεν επιτηρούνται. ∆εν 

είναι λοιπόν ρεαλιστικό να πιστεύουµε ότι η τοποθέτηση καµερών στα σχολεία 

θα εξαλείψει για παράδειγµα, φαινόµενα εκφοβισµού µαθητών (bullying). 

Αντίθετα, οι συµπεριφορές αυτές  θα εµφανιστούν σε χώρους που δεν 

ελέγχονται (είτε εντός είτε εκτός σχολείου).  

 

 
                                                 
206 Πρόσφατη (Νοέµβριος 2007) είναι η καταστροφή σχολείου του Παγκρατίου στα πλαίσια 
κατάληψης, από µαθητές και ανήλικους ή ενήλικους εξωσχολικούς, µια καταστροφή που διήρκεσε 
µέρες ολόκληρες µε την ανοχή (ή και την συµµετοχή) των καταληψιών και χωρίς να παρέµβει η 
εισαγγελία και η αστυνοµία! Ακούστηκε δε οτι η τοποθέτηση καµερών θα απέτρεπε την λεηλασία και 
θα κατέγραφε τους βανδάλους. Ωστόσο,  όποιος θέλει να καταστρέψει, θα καταστρέψει ούτως ή άλλως 
παίρνοντας µέτρα αυτοπροστασίας για να µην αναγνωριστεί. Από την άλλη αρκεί να πούµε οτι ήδη 
έχουν ασκηθεί διώξεις σε 17 άτοµα που πιθανολογείται ή επιβεβαιώθηκε η ανάµειξή τους στις 
καταστροφές, κάτι που επιτεύχθηκε χωρίς να υπάρχει ανάγκη ύπαρξης καµερών. ∆ες και ΦΘΟΡΕΣ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ:∆ίωξη σε 17 για το Παγκράτι, Ελευθεροτυπία 30/11/2007 διαθέσιµο 
στο www.enet.gr 
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• Εναλλακτικά µέτρα 

Σε πολλές περιπτώσεις άλλα λιγότερο οχληρά µέσα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Για παράδειγµα, αν 

υπάρχει ο φόβος ότι εγκληµατικές συµµορίες δραστηριοποιούνται  έξω από το 

πάρκινγκ ενός  σχολείου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί εντονότερη ανθρώπινη  

εποπτεία Η χρήση πραγµατικών ανθρώπων  για επιτήρηση, όταν υπάρχει 

συγκεκριµένος λόγος, δίνει επίσης και τη δυνατότητα της αµοιβαιότητας: οι 

µαθητές µπορεί να παρατηρούνται , αλλά µπορούν επίσης να παρατηρούν µε 

τη σειρά τους, τους επιτηρητές και να προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους  

εξασφαλίζοντας  ότι ο έλεγχος δεν είναι αδιάκριτος.  

• Κόστος 

Αν και το ζήτηµα είναι πρωταρχικά θέµα ατοµικών ελευθεριών, το 

κόστος της τεχνολογίας επιτήρησης, αποτελεί µια σηµαντική πρακτική 

ανησυχία. Συχνά η βιντεοεπιτήρηση θεωρείται ως φθηνότερη εναλλακτική 

λύση από άλλες επιλογές, όπως το πρόσθετο προσωπικό. Όµως, οι κάµερες δεν 

απαιτούν απλώς ένα εφάπαξ κεφάλαιο. Αντίθετα, προϋποθέτουν  συντήρηση,  

επισκευές και αναβαθµίσεις. Παράλληλα έχουν επίπτωση στην διοίκηση του 

χρόνου (το προσωπικό πρέπει να ασχολείται µε την αποθήκευση των 

εγγραφών, τη διαγραφή, τις αιτήσεις των µαθητών, των γονέων ή του  

προσωπικού για να λάβουν γνώση του υλικού, την διαχείριση παραπόνων για 

ζητήµατα ιδιωτικότητας κλπ). Τέλος, ακόµη και αν το κόστος της τεχνολογίας 

είναι λίγο χαµηλότερο από άλλες εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη ότι η διατήρηση των ατοµικών  ελευθεριών ενίοτε έχει οικονοµικό 

κόστος, αλλά είναι ένα κόστος που η κοινωνία πρέπει να  αποφασίσει να 

αποδεχθεί.  

• Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 

Είναι αδιαµφισβήτητο ότι οι κάµερες πέραν της έκνοµης, καταγράφουν 

και συµπεριφορά που είναι απολύτως αποδεκτή αλλά και αυτή που ενώ δεν 

είναι άψογη, δεν είναι βίαιη ή καταστροφική. Οι µαθητές θα πρέπει να 

καταγράφονται, ενώ µιλούν σε φίλους, κρατούν το  χέρι κάποιου συµµαθητή 

για τον οποίο τρέφουν   ροµαντικό ενδιαφέρον, και γενικά συµµετέχουν σε µια 
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ευρεία ποικιλία αποδεκτών αλλά προσωπικών συµπεριφορών. Κάποιοι απ’ 

αυτούς υπάρχει κίνδυνος να αποφεύγουν αυτές τις καθ’ όλα φυσιολογικές  

συµπεριφορές  επειδή αυτές  παρακολουθούνται και καταγράφονται, γεγονός 

που σηµαίνει  ότι θα χάσουν κάτι σηµαντικό για την ανάπτυξή τους ως άτοµα 

και ως πολίτες.  

• Ψυχολογικός αντίκτυπος 

Το να είναι κανείς υπό παρακολούθηση ανά πάσα στιγµή  από 

ανώνυµους ανθρώπους µέσω καµερών είναι σίγουρα κάτι που προκαλεί φόβο 

και ανησυχία. Οι επιπτώσεις στην ψυχή κάθε ανθρώπου µπορεί να είναι 

απρόβλεπτες, όταν  αντιµετωπίζεται ως δυνάµει ύποπτος ή εγκληµατίας, τη 

στιγµή που δεν έκανε τίποτα για να αξίζει την  εν λόγω µεταχείριση. Άλλωστε 

είναι βέβαιο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών δεν ασκούν το είδος 

της συµπεριφοράς που προκαλεί την ανάγκη για βίντεοεπιτήρηση, ενώ οι 

φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται σε σηµαντικό (και συχνά ταραχώδες) σηµείο 

της  ανάπτυξή τους, είναι  άτοµα ιδιαίτερα ευπαθή που χρειάζονται ευαίσθητη 

και ιδιαίτερη προσέγγιση. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο εγκλιµατισµός των  

φοιτητών σε ένα σύστηµα που υποτιµά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και 

την ελεύθερη επιλογή –και τους εξοικειώνει στο να είναι υπό παρακολούθηση 

από τις αρχές – επηρεάζει αρνητικά την αντίληψή τους για τον τόπο τους ως 

µια ελεύθερη κοινωνία. Τα σχολεία και τα πανεπιστήµια δε θα έπρεπε να 

διδάσκουν στους εκπαιδευόµενους ότι ο θρυλικός  "Big Brother" τους 

παρακολουθεί.  

• Λήψη αποφάσεων  

Ένα βασικό στοιχείο των υπεύθυνων και συνειδητοποιηµένων πολιτών 

είναι η ικανότητά τους να λαµβάνουν αβίαστα αποφάσεις. Οι µαθητές 

βρίσκονται µπροστά σε  πολλές επιλογές κατά τη διάρκεια της σχολικής τους 

ζωής. Ορισµένοι επιλέγουν να ενεργήσουν ανάρµοστα, όµως η πλειοψηφία 

κάνει τις σωστές επιλογές. Αλλά δεν είναι απλώς το δικαίωµα επιλογής που 

είναι σηµαντικό. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι ηθικά άτοµα κάνουν τις 

σωστές επιλογές για τους σωστούς λόγους (αντιθέτως ο φόβος µήπως 

καταγραφεί η απρεπής συµπεριφορά από µια κάµερα δεν αποτελεί καλό λόγο 
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για να ενεργήσει κανείς σωστά). Όταν οι κάµερες παρακολουθούν, είναι 

αναπόφευκτο η λήψη αποφάσεων να επηρεαστεί από την παρουσία τους. 

Κάποιο µέρος των µαθητικών αποφάσεων (µικρό ή µεγάλο δεν έχει σηµασία) 

θα είναι αποτέλεσµα, όχι της επιθυµίας να ενεργήσει κανείς σωστά, αλλά, 

αντίθετα, της επιθυµίας να αποφύγει τον εντοπισµό της συµπεριφοράς. Ο 

αντίκτυπος των καµερών, έτσι, είναι η µείωση της ικανότητας των µαθητών 

για υπεύθυνη λήψη αποφάσεων.  

• ∆υνατότητα κατάχρησης  

Ακόµη και µε τις σοβαρότερες  διασφαλίσεις, η τεχνολογία µπορεί να 

υποστεί παραβίαση ή κατάχρηση. Όταν γίνεται επιτήρηση σε πραγµατικό 

χρόνο, όπως προβλέπεται από τις περισσότερες πολιτικές παρακολούθησης, 

κάµερες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση µη βίαιης και 

µη καταστρεπτικής συµπεριφοράς (για παράδειγµα, για την καθυστέρηση 

προσέλευσης). Κάµερες µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθούν για τη 

σκιαγράφηση του προφίλ µαθητών ή  φοιτητών, ορισµένοι από τους οποίους 

µπορεί να είναι το αντικείµενο αυξηµένης επιτήρησης λόγω της εθνικότητας, 

της εµφάνισης, του  ιστορικού τους ή άλλων λόγων διακρίσεων. Επιπλέον, εάν 

οι κάµερες είναι εξοπλισµένες µε τεχνολογία όπως το ζουµ, η  µεγέθυνση και 

το πάγωµα εικόνας, η ίδια αυτή τεχνολογία µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο 

κατάχρησης (πειρατεία σε κάµερα, πρόσβαση χωρίς άδεια κλπ, 

παρακολούθηση στην περίπτωση των ασύρµατων σηµάτων) από τεχνολογικά 

µυηµένους µαθητές ή το κοινό.  

 

7.2.3. Η χρήση καµερών σε σχολικά ιδρύµατα των Η.Π.Α. 
 

Στις Η.Π.Α. ήδη από το 2003 είχαν τοποθετηθεί για πρώτη  

φορά συστήµατα παρακολούθησης µε web κάµερες σε 500 αίθουσες207 

διδασκαλίας επιτρέποντας στη διεύθυνση να παρακολουθεί εκπαιδευόµενους 

                                                 
207 U.S. schools resort to security cameras, International Herald Tribune διαθέσιµο στο 
http://www.prisonplanet.com/240903schoolcameras.html 
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όσο και καθηγητές µε το πρόσχηµα πάντα της ασφάλειας. Μέχρι τώρα στις 

Η.Π.Α. σχεδόν σε όλες τις πολιτείες υπήρχαν κάµερες στους διαδρόµους 

πολλών σχολείων, τις βιβλιοθήκες και τις καφετέριές τους. Η τοποθέτηση 

συστήµατος παρακολούθησης είναι ακριβή (ξεκινώντας από 500,000$) και 

όσοι την υποστηρίζουν κάνουν αναφορά στις κλοπές, την καταστροφή 

περιουσίας και την αποτροπή της εισόδου των εξωσχολικών.  

Στο Νιού Τζέρσευ προχώρησαν ακόµα περισσότερο, λόγω της 

παραβατικότητας των µαθητών: οι κάµερες στο δηµόσιο χώρο των σχολείων 

δίνουν εικόνα χωρίς ήχο στο κεντρικό αστυνοµικό τµήµα208.  

Κάµερες έχουν τοποθετηθεί και σε σχολικά λεωφορεία των Η.Π.Α. 

λόγω της αυξηµένης βίας µεταξύ των εφήβων, και έχουν την δυνατότητα ήχου, 

GPS, ενώ µπορούν να δώσουν στοιχεία σε σχέση µε την ταχύτητα και την 

ασφάλεια του λεωφορείου. Όπως ενηµερώνει το κοινό µία από τις µεγάλες 

εταιρείες των Η.Π.Α., έχει τοποθετήσει κάµερες σε πάνω από 100.000 

λεωφορεία, ενώ υπολογίζεται ότι στο 40%209 των σχολικών λεωφορείων των 

Η.Π.Α. έχουν τοποθετηθεί κάµερες ασφαλείας. 

 

7.2.4.  Η χρήση καµερών στην Ευρώπη 
 

Στην Ευρώπη το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα χρήσης καµερών 

είναι αυτό της Μεγάλης Βρετανίας. Υπολογίζεται ότι εκεί υπάρχουν 14,2 

εκατοµµύρια κάµερες συνολικά, πολλές από τις οποίες είναι τοποθετηµένες και 

σε χώρους εκπαίδευσης. Μάλιστα, γονείς στην Μεγάλη Βρετανία µπορούν να 

παρακολουθούν τα παιδιά τους ακόµη και στον  παιδικό σταθµό µέσω της 

υπηρεσίας Kindercam, η οποία έχει εγκαταστήσει κάµερες σε παιδικούς 

σταθµούς. Μπορούν να ελέγχουν τα παιδιά τους ανά πάσα ώρα και στιγµή, από 

οπουδήποτε στον κόσµο, µέσω σύνδεσης στο internet. Μπορούν να ελέγξουν 

πότε κάποιο παιδί συµπεριφέρεται άσχηµα στο δικό τους αλλά την ίδια στιγµή 

                                                 
208 Sign Of Times: NJ School Cameras Fed Live To Cops διαθέσιµο στο 
http://wcbstv.com/technology/surveillance.demarest.cameras.2.565939.html 
209 Greg B. Smith, Robert Gearty and Benjamin Lesser, Richard T. Pienciak, Time to protect the 
children, Daily News March 22nd 2007 



 207 

µπορούν και οι άλλοι γονείς να δούν πότε το δικό τους παιδί φέρεται άσχηµα 

σε κάποιο άλλο! Μπορούν επίσης να ελέγχουν την κατάσταση του παιδιού 

τους, όταν αυτό έχει γνωστό πρόβληµα υγείας (π.χ. άσθµα), χωρίς να 

εγκαταλείπουν την εργασία τους.  

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, µε τα εξαντλητικά ωράρια στην εργασία και 

τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, δηµιουργεί την ανάγκη σε γονείς να βρίσκονται 

σε επαφή µε τα παιδιά τους, έστω και µέσω internet. Από την άλλη πλευρά, η 

τοποθέτηση καµερών σε παιδικούς σταθµούς γίνεται και για την 

παρακολούθηση των εργαζοµένων σε αυτούς, πράγµα που συνεπάγεται το 

ενδεχόµενο, εργαζόµενοι σε παιδικούς σταθµούς να κατηγορηθούν από 

υπερβολικούς γονείς για αντιπαιδαγωγική συµπεριφορά. Πρόκειται για ακραίο 

φαινόµενο υπερπροστατευτισµού και υστερίας, σε γονείς που δεν έχουν 

εµπιστοσύνη σε κανένα και θέλουν να έχουν τον έλεγχο του παιδιού τους 24 

ώρες το 24ωρο. 

 

7.2.5. Το καθεστώς χρήσεως καµερών στην Ελλάδα και αποφάσεις 
της Αρχής 
 

Στην Ελλάδα η λειτουργία κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης 

ρυθµίζεται από την Οδηγία 1122/2000 της Αρχής που εκδόθηκε βάσει του 

Ν.2472/1997. Η Οδηγία θέτει τις προϋποθέσεις για τη νόµιµη επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων σε κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης ως εξής: 

• Η επεξεργασία είναι νόµιµη όταν γίνεται για προστασία προσώπων ή 

αγαθών ή ρύθµιση της κυκλοφορίας. 

• Κριτήρια της νοµιµότητας είναι οι αρχές της αναγκαιότητας και της 

αναλογικότητας. 

• Τα σηµεία εγκατάστασης των καµερών και ο τρόπος λήψης πρέπει να 

είναι τέτοια ώστε να µη συλλέγονται περισσότερα δεδοµένα απ’ όσα 

είναι απολύτως απαραίτητα. 

• Σε ανοικτούς χώρους δεν πρέπει να είναι δυνατή η λήψη εικόνων της 

εισόδου ή του εσωτερικού κατοικιών.  
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• Τα δεδοµένα που συλλέγονται πρέπει να είναι ακριβή. 

• Τα δεδοµένα δεν πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστηµα ανώτερο 

των 15 ηµερών. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενός κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης οφείλει:  

� Να γνωστοποιήσει το κλειστό κύκλωµα στην Αρχή. 

� Να ενηµερώνει µε ευδιάκριτες πινακίδες ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται. 

� Να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας. 

� Να ζητήσει την άδεια της Αρχής για ειδικές περιπτώσεις κλειστών 

κυκλωµάτων, π.χ. όταν γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδοµένων ή 

όταν το διάστηµα τήρησης των δεδοµένων είναι ανώτερο των 15 

ηµερών. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας µάλιστα δεν απαλλάσσεται από τις 

παραπάνω υποχρεώσεις ακόµα κι όταν πραγµατοποιείται απλώς λήψη εικόνας 

από το κλειστό κύκλωµα, χωρίς αποθήκευση ή άλλη περαιτέρω επεξεργασία. 

Στην Ελλάδα η χρήση κλειστών κυκλωµάτων παρακολούθησης σε 

σχολικούς χώρους δεν είναι διαδεδοµένη210. Ωστόσο το 2008 η Αρχή κλήθηκε 

να αποφασίσει211 για την τοποθέτηση καµερών σε σχολεία της Θεσσαλίας. 

Πρόκειται για το  ΕΠΑΛ Σοφάδων  και το Μουσικό  Σχολείο Καρδίτσας τα 

οποία προέβησαν σε εγκατάσταση κλειστών κυκλωµάτων παρακολούθησης 

χωρίς καµιά γνωστοποίηση στην Αρχή. Το γεγονός έγινε γνωστό από 

δηµοσίευση στην εφηµερίδα «ΕΘΝΟΣ» και επιστολή της ΕΛΜΕ Καρδίτσας. 

Ως αιτιολογία για την τοποθέτηση των καµερών αυτών από το ΕΠΑΛ 

Σοφάδων προβλήθηκε  η ασφάλεια της κτιριακής υποδοµής τις νυχτερινές 

ώρες, καθώς το σχολείο στερείται φύλακα ή νυχτοφύλακα. Το σχολείο δήλωσε 

ότι οι κάµερες λειτουργούν εκτός ωραρίου του σχολείου και µετά από την 

αποχώρηση των µαθητών. Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε κασέτα που 

ανακυκλώνεται κάθε ηµέρα. Τέλος, έχουν τοποθετηθεί έξι συνολικά πινακίδες 

για την ενηµέρωση λειτουργίας του κυκλώµατος.  

                                                 
210 Στις 27 Ιουνίου 2007η ΟΛΜΕ ζήτησε επίσηµα από το υπουργείο Παιδείας να αποµακρυνθούν οι 
κάµερες ηλεκτρονικής παρακολούθησης, που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σχολεία. 
211 ΑΠ∆ΠΧ αριθµός απόφασης 27/2008 
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Από την πλευρά της η διεύθυνση  του Μουσικού σχολείου Καρδίτσας 

ισχυρίστηκε ότι το σχολείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και είναι ευάλωτο 

όλο το εικοσιτετράωρο από ανθρώπους του “περιθωρίου” καθώς βρίσκεται σε 

απόσταση αναπνοής από πάρκο της πόλης. Επισηµαίνει ότι θέλει να 

προφυλάξει το σχολείο από είσοδο τοξικοµανών ακόµα και την ώρα 

λειτουργίας του. Το σχολείο στεγάζεται σε παλιό και ενοικιαζόµενο κτίριο, µε 

πολλές δυνατότητες εισόδου, ενώ δε διαθέτει ούτε φύλακα ούτε επιστάτη. Από 

τα γραφεία των καθηγητών δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των εισόδων κατά 

τις ώρες λειτουργίας του σχολείου. Ο διευθυντής δήλωσε  ως πρόσθετο λόγο, 

εκτός από την ασφάλεια των µαθητών, την προστασία από κλοπή της 

περιουσίας του σχολείου που περιλαµβάνει και µουσικά όργανα µεγάλης 

αξίας. Στη γνωστοποίηση δηλώνεται ότι η λειτουργία των καµερών θα γίνεται 

µετά το τέλος των µαθηµάτων µόνο µε καταγραφή εικόνας για την ασφάλεια 

του κτιρίου και της περιουσίας του σχολείου. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε 

τους λόγους που προβάλλονται και αφορούν λειτουργία του κυκλώµατος όταν 

το σχολείο είναι ανοιχτό. 

Η Αρχή υποστήριξε ότι και για τα δύο σχολεία εκείνο που προέχει είναι 

να εξεταστεί κατά πόσο τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. 

συνυπολογίζοντας ότι η λειτουργία τέτοιων συστηµάτων σε χώρο µάθησης 

ενδέχεται να προκαλεί ιδιαίτερα προβλήµατα. Όπως υποστηρίζει στην 

καταγγελία της η ΕΛΜΕ Καρδίτσας λειτουργία κάµερας σε οποιονδήποτε 

χώρο σχολείου είναι µέτρο αντιπαιδαγωγικό, αντιδηµοκρατικό και αυταρχικό, 

περιορίζει την ελευθερία έκφρασης του συνόλου των φορέων της 

εκπαιδευτικής κοινότητας που αποτελεί την ουσία της εκπαίδευσης και της 

παιδαγωγικής ελευθερίας. Τονίζει µάλιστα ότι δεν πρέπει να αφήσουµε τους 

µαθητές να συνηθίσουν στην ιδέα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και του 

ελέγχου της φυσικής παρουσίας και δράσης τους, γεγονός που θεωρούν ότι 

βλάπτει την προσωπική τους αξιοπρέπεια. 

Σύµφωνα λοιπόν µε την Αρχή ο  σκοπός της επεξεργασίας, θα 

µπορούσε να επιτευχθεί και µε λιγότερο επαχθή για το άτοµο µέσα και στις 

δύο περιπτώσεις. για παράδειγµα η χρήση  θυροτηλεφώνου ή συναγερµού 
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κρίθηκε ικανοποιητική για συγκεκριµένες ανάγκες των σχολείων. Σε κάθε 

περίπτωση η λειτουργία καµερών δεν θα µπορούσε να επιτραπεί κατά τις ώρες 

λειτουργίας του σχολείου, καθώς προσβάλλονται υπέρµετρα τα δικαιώµατα 

και οι προσωπικές ελευθερίες µαθητών και καθηγητών. Το πρόβληµα αυτό θα 

µπορούσε να αντιµετωπιστεί εύκολα κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου 

µε την πρόσληψη επιστάτη, άλλωστε ο ρόλος των καθηγητών και του 

διευθυντή του σχολείου δεν µπορεί να είναι να ελέγχουν την είσοδο και την 

έξοδο από το σχολείο και ούτε είναι σε θέση να εκτελούν τέτοια καθήκοντα. 

Ωστόσο, σε ώρες που το σχολείο δε λειτουργεί θα πρέπει να συνυπολογιστεί 

ότι ο χώρος του σχολείου προσφέρεται για αθλοπαιδιές ακόµα και εκτός 

σχολικού ωραρίου.  

Και στις δύο περιπτώσεις µάλιστα επισηµάνθηκε από την Αρχή ότι δεν 

υπάρχει το απαιτούµενο προσωπικό για τη φύλαξη των χώρων αυτών. Οπότε 

θα έπρεπε να αποτελεί µέριµνα των φορέων που έχουν την ευθύνη της 

λειτουργίας και τη φροντίδα της υποδοµής των σχολείων να εξασφαλιστούν οι 

απαραίτητοι πόροι για την λήψη των κατάλληλων οργανωτικών µέτρων για τη 

φύλαξη των σχολείων π.χ. µε πρόσληψη φύλακα ή µε τοποθέτηση 

συναγερµού, χωρίς να προχωρούν σε εγκατάσταση κλειστών κυκλωµάτων. 

Κατά συνέπεια η Αρχή απευθυνόµενη στα δύο σχολεία διατύπωσε σύσταση 

ώστε να αφαιρεθούν τα εγκατεστηµένα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης από 

τους εν λόγω χώρους212. 

 

7.3. ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Η χρήση των βιοµετρικών τεχνολογιών που έχει εισχωρήσει σε πολλούς 

τοµείς της καθηµερινότητάς µας δεν ήταν δυνατό να µην εισέλθει και στο 

                                                 
212 Η Αρχή σε προηγούµενη απόφασή της , (απόφαση αριθµός 41/2003)είχε καταλήξει ότι η 
εγκατάσταση του συστήµατος κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης σε σχολικό χώρο  που συνδύαζε και 
τις υπηρεσίες οικοτροφείου ήταν  νόµιµη µε τους ακόλουθους περιορισµούς 
1. Η κάµερα στην κουζίνα να λειτουργεί µόνο κατά τις βραδινές ώρες. 
2. Όταν δεν λειτουργεί η σχολή, οι κάµερες να παραµένουν κλειστές, εκτός από αυτές που πρέπει να 
λειτουργούν για λόγους ασφαλείας του χώρου. 
3. Η καταγραφή ήχου µέσω του συστήµατος δεν ήταν επιτρεπτή. 
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πεδίο της εκπαίδευσης. Σήµερα µάλιστα συζητούνται πολλές δυνατότητες 

εφαρµογής τους που σχετίζονται για παράδειγµα µε τη χρήση των smart cards 

από παιδιά του δηµοτικού σχολείου, την αξιοποίησή τους στα πλαίσια των 

διαδικασιών distance learning στο χώρο της ανώτατης παιδείας αλλά και 

πολλές άλλες περιπτώσεις που θα συζητηθούν παρακάτω. 

 

7.3.1. Τεχνολογίες Βιοµετρίας 
 

Οι  τεχνολογίες βιοµετρίας ορίζονται ως «οι αυτοµατοποιηµένες 

µέθοδοι ταυτοποίησης (identification) ή αναγνώρισης της ταυτότητας (identity 

verification) ενός ζωντανού ατόµου µε βάση ένα συµπεριφορικό 

χαρακτηριστικό ή χαρακτηριστικό φυσιολογίας»213. Η ταυτοποίηση  

αναφέρεται στην περίπτωση που επιλέγονται χαρακτηριστικά από ένα σύνολο 

αποθηκευµένων εικόνων πράγµα που παράγει έναν κατάλογο πιθανών ή 

ενδεχόµενων συνδυασµών. Η επαλήθευση ταυτότητας από την άλλη σχετίζεται 

µε την αντιστοίχιση χαρακτηριστικών  µε συγκεκριµένο πρόσωπο  ώστε να 

επιβεβαιωθεί ότι «ο Α είναι όντως ο Α». 

Μια ποικιλία βιοµετρικών τεχνολογιών υπάρχουν και εφαρµόζονται εδώ 

και πολλά χρόνια ενώ φυσιολογία και συµπεριφορικά χαρακτηριστικά 

αξιοποιούνται ώστε να αναδειχθούν σε ολοένα και πιο αποτελεσµατικές 

µορφές αναγνώρισης. Ωστόσο, η χρήση των βιοµετρικών  δεδοµένων δεν είναι 

καθόλου καινούργια και µπορεί να ανιχνευτεί για πρώτη φορά στην Κίνα του 

14ου αιώνα. Έχει αναφερθεί ότι κινέζοι έµποροι σφράγιζαν τα παιδικά χέρια 

και πόδια σε χαρτί µε µελάνι για να διακρίνουν ευκολότερα το ένα από το 

άλλο. Στα τέλη του 1800 ο Αλφόνσος Μπερτιγιόν ασχολήθηκε µε το πρόβληµα 

της αναγνώρισης εγκληµατιών και εγκαινίασε έναν νέο τοµέα µελέτης των 

βιοµετρικών στοιχείων. ∆ιαµόρφωσε µάλιστα µια µέθοδο αναγνώρισης η 

οποία στηριζόταν στη λήψη µετρήσεων διαφόρων τµηµάτων του σώµατος 

                                                 
213 Bowman E. 2000, Everything you need to know about biometrics, διαθέσιµο στο 
http://www.ibia.org/EverythingAboutBiometrics.PDF 
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όπως του κεφαλιού, των ώµων, των δακτύλων και του σκελετού και η οποία 

ονοµάστηκε Bertillonage προς τιµήν του.  

Παρά την ευρύτατη διάδοση της συγκεκριµένης µεθόδου, σύντοµα 

αποδείχθηκε ότι δεν ήταν επαρκής καθώς προέκυψε ότι δύο άτοµα µπορούσαν 

να παρουσιάζουν τις ίδιες ακριβώς µετρήσεις χωρίς να ταυτίζονται, πράγµα 

που µπορούσε να οδηγήσει σε απόδοση κατηγοριών σε λάθος πρόσωπα.  

Σήµερα πάντως η αναγνώριση και ταυτοποίηση προσώπων στηρίζεται 

όπως προαναφέρθηκε σε φυσιολογικά όσο και σε συµπεριφορικά 

χαρακτηριστικά. Τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά που µπορούν να 

αξιοποιηθούν κυρίως γιατί συνδυάζουν καθολικότητα, µοναδικότητα, 

διάρκεια, ευκολία στη χρήση και ακρίβεια, είναι τα δαχτυλικά αποτυπώµατα, η 

ίριδα, ο αµφιβληστροειδής (retina), η γεωµετρία του χεριού, η αναγνώριση 

προσώπου, το DNA, τα αιµοφόρα αγγεία, η οσµή, το σχήµα των αυτιών. 

Συµπεριφορικά χαρακτηριστικά από την άλλη αποτελούν η υπογραφή, ο 

ρυθµός πληκτρολόγησης, η οµιλία, το βάδισµα και αρκετά άλλα που όµως 

επειδή παρουσιάζουν µεταβλητότητα στο χρόνο και µειωµένη ακρίβεια δεν 

είναι κατάλληλα για ταυτοποίηση.  

 

7.3.2. Η βιοµετρία στον εκπαιδευτικό χώρο παγκοσµίως 
 

Ήδη από το 2000 χιλιάδες σχολεία σε ολόκληρο τον κόσµο έχουν 

αρχίσει να υιοθετούν βιοµετρικά συστήµατα για ποικίλους λόγους. Κάποιοι 

απ’ αυτούς αφορούν την αποφυγή του σκασιαρχείου, την αντικατάσταση των 

καρτών δανεισµού στις βιβλιοθήκες ή των καρτών λήψης γευµάτων µε πιο 

ευέλικτα µέσα, την ασφάλεια κοκ. Οι πολέµιοι βέβαια της χρήσης βιοµετρικών 

δεδοµένων στην εκπαίδευση έχουν διατυπώσει πολλές ανησυχίες για τη 

δηµιουργία τραπεζών δεδοµένων που προοδευτικά θα είναι σε θέση να 

περιλάβουν το σύνολο του πληθυσµού. Ωστόσο πάρα πολλά σχολεία µέχρι 

σήµερα έχουν εφαρµόσει συστήµατα κλειδαριών µε αναγνώριση 

αποτυπωµάτων, ή διατηρούν αρχεία αποτυπωµάτων των µαθητών τους.  
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Γενικά θα λέγαµε ότι οι χώρες που πρωτοστατούν παγκοσµίως στην 

εφαρµογή βιοµετρικών συστηµάτων στην εκπαίδευση είναι και πάλι οι 

Η.Π.Α.214 και η Μεγάλη Βρετανία. Ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία έχει 

καταγραφεί το γενετικό προφίλ περισσοτέρων  από 750.000 εφήβων και έχει 

προστεθεί στην εθνική βάση DNA από το 1995 που αυτή ιδρύθηκε. Μάλιστα  

τα προφίλ 24.000 αθώων παιδιών και εφήβων διατηρούνται στην 

εγκληµατολογική βάση δεδοµένων ακόµη κι αν αυτά υπήρξαν θύµατα ή απλοί 

µάρτυρες σε συγκεκριµένα γεγονότα.   

 

Έτος 

Αριθµός ατόµων ηλικίας 10 µε 17 
ετών που έχουν προοδευτικά 

προστεθεί στη βάση δεδοµένων της 
Μ. Βρετανίας. 

1995 3.163 

1996 11.719 

1997 18.387 

1998 32.810 

1999 42.631 

2000 70.627 

2001 95.471 

2002 96.359 

2003 86.291 

2004 101.503 

2005 µέχρι σήµερα 126.787 

 
Πολύ πιο περιορισµένη χρήση γίνεται σε κάποια σχολεία στο Βέλγιο 

και στη Σουηδία ενώ η Κίνα και το  Χονγκ Κονγκ απέσυραν την τεχνολογία 

αυτή από τα σχολεία διατυπώνοντας σοβαρές ανησυχίες για ζητήµατα 

ιδιωτικότητας. Στη Μεγάλη Βρετανία, έχουν χρησιµοποιηθεί βιοµετρικές 

τεχνολογίες για δανεισµό βιβλίων αλλά και για πρόσβαση στις σχολικές 

τραπεζαρίες, όσο και για εγγραφή σε σχολικά µαθήµατα. Για τους ίδιους 

                                                 
214 Η πρώτη εφαρµογή βιοµετρικού συστήµατος σε σχολείο των ΗΠΑ έγινε στο Eagan High School 
της Μινεσσότα το Σεπτέµβριο του 1995 για να διευκολύνει το δανεισµό βιβλίων. Στη Μεγάλη 
Βρετανία κάτι αντίστοιχο συνέβη το 2001 και µέχρι σήµερα είναι πολύ διαδεδοµένη αν και δεν 
υπάρχουν επίσηµα στοιχεία για τον αριθµό των σχολείων και εκπαιδευτικών οργανισµών που 
µεταχειρίζονται αυτή την τεχνολογία. 
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λόγους χρησιµοποιούνται και στις Η.Π.Α. Η µη κυβερνητική οργάνωση 

Privacy International ωστόσο προσπάθησε να κινητοποιήσει την κοινή γνώµη  

καθώς στη Βρετανία έγινε καταγραφή δακτυλικών αποτυπωµάτων δεκάδων 

χιλιάδων µαθητών χωρίς τη γνώση ή την έγκριση των γονέων τους215.  

Το 2002 η εταιρία Micro Librarian Systems η οποία χρησιµοποιεί 

τεχνολογία αντίστοιχη µ’ αυτή που εφαρµόζεται στις φυλακές των Η.Π.Α. και 

στο γερµανικό στρατό, υπολόγισε ότι 350 σχολεία σε όλη τη Βρετανία 

χρησιµοποιούσαν αυτά τα συστήµατα για να αντικαταστήσουν τις κάρτες 

δανεισµού στις βιβλιοθήκες. Το 2007 υπολογίστηκε ότι τα συστήµατα αυτά 

υιοθετήθηκαν από 3500 σχολεία (αριθµός δέκα φορές µεγαλύτερος). Ωστόσο, 

υπό τους όρους της Data Protection Act τα σχολεία στη Μεγάλη Βρετανία δεν 

είναι υποχρεωµένα να ζητήσουν την γονική συναίνεση για τέτοιες πρακτικές 

οπότε και οι γονείς που αντιτίθενται σ’αυτές µπορούν να παραπονεθούν απλώς 

ατοµικά στο εκπαιδευτικό ίδρυµα µε αµφίβολα αποτελέσµατα216.  

 

7.3.3. Η εφαρµογή των βιοµετρικών τεχνολογιών στην εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευση 
 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί πραγµατικότητα εδώ και εκατό 

χρόνια. Ωστόσο παρά την αξιοσηµείωτη εξέλιξή της στο διάστηµα αυτό 

εξακολουθούν να αναφύονται ζητήµατα που αφορούν τις διαδικασίες της. Η 

τεχνολογία βέβαια έχει αλλάξει αυτό που κάποτε θεωρούνταν εκπαίδευση από 

απόσταση. Μέσω υπολογιστών, καλωδιακών γραµµών δορυφόρων και άλλων 

τεχνολογιών είναι πια εφικτό να έχει κανείς ένα είδος εκπαίδευσης πρόσωπο 

µε πρόσωπο παρόλο που οι άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονται χιλιόµετρα 

µακριά. Όµως ακόµα και µ’ αυτές τις τεχνολογίες προβλήµατα συνεχίζουν να 

υπάρχουν. Πώς µπορεί κανείς να αναγνωρίσει αποτελεσµατικά την ταυτότητα 

ενός προσώπου κατά τη διάρκεια εξετάσεων πιστοποίησης, παράδοσης 

εργασιών, διεξαγωγής κάποιου τεστ επίδοσης, και γενικά αλληλογραφίας; 

                                                 
215 Fingerprinting of UK school Kids causes outcry, The Register, July 22, 2002 
216 Schools can fingerprint children without parental consent, The Register, September 7, 2006 
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Η πρόταση που γίνεται αφορά µια ποικιλία βιοµετρικών τεχνολογιών 

που προτείνεται να εφαρµοστούν στο περιβάλλον της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της και κυρίως το ζήτηµα της 

ταυτοποίησης φοιτητών τους οποίους ο διδάσκων δεν είναι σε θέση να 

γνωρίζει οπτικά. Ειδικά προτείνεται η χρήση ενός ποντικιού υπολογιστή που 

διαθέτει ενσωµατωµένο ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων.  

Πέρα από την αύξηση του κόστους εκπαίδευσης η επιλογή αυτή 

δηµιουργεί και πρακτικά προβλήµατα καθώς πολλοί φοιτητές χρησιµοποιούν 

τους προσωπικούς τους υπολογιστές για τη διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών 

τους υποχρεώσεων και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα επιθυµούσαν επιπλέον 

επιβαρύνσεις για την απόκτηση επιπλέον εξοπλισµού και του αναγκαίου 

software. Επίσης προκειµένου να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που παίρνει 

µέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πράγµατι αυτό που ισχυρίζεται ότι 

είναι, η σάρωση των αποτυπωµάτων θα πρέπει να γίνεται αρκετές φορές σε 

όλη τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας µε κάθε πάτηµα του ποντικιού. 

Εποµένως, πολλά τεστ που σήµερα διεξάγονται σχεδόν χωρίς κανένα πάτηµα 

ποντικιού θα πρέπει να τροποποιηθούν. 

 

7.3.4. Προβλήµατα της χρήσης βιοµετρικών στοιχείων στον 
εκπαιδευτικό χώρο 
 

Η χρήση της βιοµετρίας στο σχολικό χώρο συναντά πολλές ενστάσεις, 

αρχικά γιατί θεωρείται από πολλούς ότι στιγµατίζει το πρόσωπο του οποίου 

έχουν ληφθεί τα αποτυπώµατα. Αντιµετωπίζεται ως ενδεικτική καχυποψίας και 

έλλειψης εµπιστοσύνης από την πλευρά του συστήµατος στο πρόσωπο των 

µαθητών, τους οποίους µεταχειρίζεται  µε τις πρακτικές που εφαρµόζει 

απέναντι σε εγκληµατίες. Άλλες ανησυχίες στρέφονται γύρω από το ζήτηµα 

της διαπαιδαγώγησης των νεαρών ατόµων σε µια νοοτροπία που τους 

εξοικειώνει µε την πρακτική της αποκάλυψης προσωπικών στοιχείων.  

Η λήψη βιοµετρικών δεδοµένων στα σχολεία γίνεται έτσι ένας 

ψυχολογικός προθάλαµος που χαλαρώνει τα αντανακλαστικά της νεολαίας σε 
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ακόµη δραστικότερες µεθόδους εισχώρησης του κράτους στην ιδιωτική ζωή 

όπως µέσω χρήσης ID cards και εξετάσεων DNA. 

  Πέρα όµως από τις όποιες συνυποδηλώσεις µπορεί να έχει η χρήση της 

βιοµετρίας σε έναν τόσο νευραλγικό τοµέα της δηµόσιας ζωής όπως αυτός της 

εκπαίδευσης, υπάρχει πάντα η πολύ λογική ανησυχία για τη δηµιουργία de 

facto βάσεων δεδοµένων µε βιοµετρικά στοιχεία του συνόλου του πληθυσµού, 

γεγονός ιδιαίτερα προβληµατικό αν συνδυαστεί µε διασταύρωση των 

στοιχείων και διασύνδεση αρχείων για σκοπούς άσχετους µε την εκπαίδευση. 

Παράλληλα, ας µην ξεχνούµε ότι οι βιοµετρικές πληροφορίες που 

τηρούνται σε σχολικά αρχεία µπορούν να αποτελέσουν πολύ ελκυστικό στόχο 

για όσους ενδιαφέρονται για κλοπή ταυτοτήτων, πράγµα που µπορεί να έχει 

ολέθριες συνέπειες για τα θύµατα αυτής της κλοπής, ενώ σοβαρά ζητήµατα 

ανακύπτουν και στο θέµα της συγκατάθεσης των υποκειµένων στις µεθόδους 

βιοµετρίας καθώς αναφερόµαστε κατά µεγάλο µέρος σε ανηλίκους οι οποίοι 

είτε δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν το πρόβληµα είτε ακόµη κι αν 

ενηµερωθούν δεν  µπορούν να αξιολογήσουν όλες τις διαστάσεις του.  

Κατά συνέπεια είναι αδιανόητο οι µόνοι φορείς που έχουν λόγο για το 

µέλλον των παιδιών τους και που είναι οι γονείς και οι κηδεµόνες να µην 

ενηµερώνονται για την υιοθέτηση των βιοµετρικών τεχνολογιών στα σχολεία, 

ακόµη και όταν ο νόµος δεν το απαιτεί όπως στην περίπτωση της Μεγάλης 

Βρετανίας217. Εξάλλου, πέρα από την υποχρέωση ενηµέρωσης και λήψης 

συγκατάθεσης, προβληµατική παρουσιάζεται και η έλλειψη ευελιξίας του 

συστήµατος το οποίο ακόµη κι όταν ενηµερώνει δεν εξασφαλίζει σ’αυτούς από 

τους γονείς που επιµένουν στις αντιρρήσεις τους τη δυνατότητα να έχουν 

πρόσβαση τα παιδιά τους στις ίδιες υπηρεσίες χωρίς τη χρήση βιοµετρικών 

µεθόδων αλλά µε άλλες πρακτικές όπως π.χ. µε τη χρήση παραδοσιακών 

καρτών εισόδου στις βιβλιοθήκες. Έτσι η ανυπαρξία επιλογών οδηγεί ακόµη 

και τον πιο ευαισθητοποιηµένο γονέα σε ένα µονόδροµο που µόνο 

δηµοκρατικής λογικής δεν είναι. 

                                                 
217 My story: Thumbs down to school fingerprinting, by BBCAction Network team, 02 Oct 2006 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Η γενικότερη αντίληψη για τη σηµασία του απορρήτου της ιδιωτικής 

ζωής επεκτείνεται όπως είναι φυσικό και στο πλαίσιο των πνευµατικών 

αναζητήσεων του ατόµου και ειδικότερα στον τρόπο λειτουργίας των 

βιβλιοθηκών που αποτελούν έναν από τους βασικότερους χώρους εργασίας για 

όλους τους φορείς της εκπαίδευσης και σε κάθε επίπεδό της. Υποστηρίζεται 

µάλιστα, ότι το ενδιαφέρον για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας στις 

πνευµατικές αναζητήσεις κάποιου ανθρώπου διαφέρει κατά πολύ από τη 

διατήρηση της εµπιστευτικότητας των ιατρικών του αρχείων ή από την 

προσπάθειά  για διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς του απέναντι σε τακτικές 

παρακολούθησης που βρίσκουν έρεισµα σε νοµικούς ισχυρισµούς.  

Αυτό συµβαίνει, γιατί, µολονότι µπορεί κανείς να ανησυχεί ότι η  

αποκάλυψη ιατρικών πληροφοριών  είναι δυνατόν να τον προσβάλει, ή ότι η 

κυβέρνηση µπορεί να εµπλέκεται, µέσα από τα νοµικά προκαλύµµατα που 

θέτει, στην ανίχνευση πολιτικά ή κοινωνικά απαράδεκτων ιδεών, η αγωνία για 

την προστασία της ιδιωτικότητας σε διανοητικό επίπεδο εντοπίζεται σε ένα 

πολύ ευρύτερο πλαίσιο. Πρόκειται για το γενικότερο φόβο του εξοστρακισµού 

της γελοιοποίησης ή της απώλειας του κοινωνικού status που θα µπορούσε να 

προκύψει αν το αντικείµενο των πνευµατικών ενδιαφερόντων και ερευνών 

γινόταν ευρέως γνωστό. 

  Επίσης το είδος της ιδιωτικότητας που επιδιώκουν να διασφαλίσουν οι 

βιβλιοθήκες διαφέρει αρκετά από το είδος ιδιωτικότητας που µπορεί να έχει 

ανάγκη κάποιος που χρησιµοποιεί µια κλινική αµβλώσεων, ένα 

ενεχυροδανειστήριο ή ένα κέντρο απεξάρτησης από τα ναρκωτικά. Σ’αυτές τις 

περιπτώσεις το ενδιαφέρον για εχεµύθεια αφορά την ίδια τη χρήση της 

παρεχόµενης υπηρεσίας. Στην περίπτωση της βιβλιοθήκης αντίθετα, οι 

ανησυχίες δεν επικεντρώνονται στο γεγονός ότι κάποιος είναι αναγνώστης µιας 

βιβλιοθήκης αλλά κυρίως στο περιεχόµενο της χρήσης που κάνει ο 

αναγνώστης. Γιατί πράγµατι όταν οι χρήστες αντιλαµβάνονται  ότι υπάρχει 
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φόβος συµβιβασµού για την ιδιωτικότητα ή την εµπιστευτικότητα, τότε η 

πραγµατική ελευθερία της έρευνας παύει να υπάρχει, ταυτόχρονα όµως 

προσβάλλεται και η προσωπική ελευθερία όπως και η απαίτηση για 

πληροφοριακό αυτοκαθορισµό. 

  Η προστασία βέβαια µιας πληροφορίας ως αρχή της ηθικής δεσµεύει 

κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως επαγγέλµατος αφού για παράδειγµα µεταξύ φίλων 

απαγορεύεται η κοινοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτο πρόσωπο. 

Ωστόσο ως νοµική αρχή η προστασία του πληροφοριακού απορρήτου αποτελεί 

εντολή που δεσµεύει µια σειρά επαγγελµατιών.  

Πέρα λοιπόν από τον νόµο 2472/1997 για την προστασία προσωπικών 

δεδοµένων, στον οποίο έχουµε αναφερθεί εκτενώς και ο οποίος απαγορεύει 

γενικά τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδοµένων, ο 

Ποινικός κώδικας στο άρθρο 371 επιβάλλει την επαγγελµατική εχεµύθεια 

αναφέροντας ενδεικτικά µια σειρά επαγγελµατιών όπως είναι οι γιατροί, οι 

κληρικοί, οι φαρµακοποιοί, αλλά «…και άλλοι στους οποίους κάποιοι 

εµπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλµατός τους ή της ιδιότητάς τους, 

ιδιωτικά απόρρητα…». Θα πρέπει λοιπόν να δεχτούµε ότι στον κατάλογο των 

προσώπων που δεσµεύονται από το επαγγελµατικό  απόρρητο εµπίπτουν και οι 

βιβλιοθηκονόµοι. Ο σεβασµός τους µάλιστα προς το απόρρητο των δεδοµένων 

επιβάλλεται από κώδικες δεοντολογίας όπως ο Ελληνικός Κώδικας 

∆εοντολογίας του Βιβλιοθηκονόµου, ή ο Κώδικας ∆εοντολογίας της 

Αµερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών, αν και όχι από το αµερικανικό Library 

Bill of Rights, ούτε από τον ελληνικό Κανονισµό Λειτουργίας Βιβλιοθηκών. 

  Η προστασία του απορρήτου ισχύει για κάθε πληροφορία που 

σχετίζεται µε το χρήστη και τη βιβλιοθήκη, όπως και για τους τίτλους που 

δανείζεται, τις τυχόν έρευνες στις οποίες προβαίνει στο Internet µέσω της 

βιβλιοθήκης, αλλά και για την ηλεκτρονική του αλληλογραφία όταν 

χρησιµοποιεί ως µέσο πρόσβασης σ’αυτή υπολογιστή της βιβλιοθήκης.  Όταν 

βεβαίως συντρέχει συγκεκριµένος λόγος προβλεπόµενος σε συγκεκριµένη 

νοµική διάταξη, τότε το απόρρητο των δεδοµένων αυτών κάµπτεται. Έτσι η 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων η οποία ως κανόνας απαγορεύεται χωρίς 
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τη συγκατάθεση του υποκειµένου218  µπορεί παρ’όλα αυτά να επιτραπεί και 

χωρίς τη συγκατάθεση αυτή εάν συντρέχει λόγος προβλεπόµενος στο νόµο 

όπως έχουµε αναλυτικά αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο. 

Οι πληροφορίες βέβαια σχετικά µε το ποιο βιβλίο δανείστηκε ο χρήστης 

ή ποιες σελίδες του ∆ιαδικτύου αναζήτησε, καταρχήν, δεν αποτελούν 

ευαίσθητα δεδοµένα, εφόσον δεν αφορούν στοιχεία που ορίζονται ως 

ευαίσθητα από το άρθρο 2 του Ν 2472/1997. Ωστόσο, από τα βιβλία που 

δανείζεται ο χρήστης µπορεί ίσως κάποιος να καταλήξει σε συγκεκριµένα 

συµπεράσµατα για την υγεία, την ερωτική ζωή, τα πολιτικά φρονήµατα και 

πολλά άλλα ευαίσθητα δεδοµένα. Τα συµπεράσµατα αυτά όµως είναι πιθανό 

να µην ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα οπότε θα ήταν εύλογο να µην 

καταταγούν τα σχετικά δεδοµένα στα ευαίσθητα, µε τις αντίστοιχες εξαιρέσεις 

του άρθρου 7 αλλά στα απλά219 (µε τις εξαιρέσεις του άρθρου 5).  

Πάντως το ζήτηµα είναι αρκετά περίπλοκο και θα έπρεπε να κριθεί κατά 

περίπτωση. Άλλωστε στην εποχή µας λόγω των δυνατοτήτων και των 

επιπτώσεων της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας δεν υφίσταται πληροφορία 

άνευ σηµασίας. Πληροφορίες που σε ένα περιβάλλον επεξεργασίας 

θεωρούνται ασήµαντες, σε κάποιο άλλο µπορεί να  αποδειχθούν ιδιαίτερα 

ευαίσθητες, ενώ υποστηρίζεται και η άποψη ότι ευαίσθητα πρέπει να 

θεωρούνται όλα τα δεδοµένα που «ενδιαφέρουν» τους τρίτους και αυτός που 

τον αφορούν δεν επιθυµεί την κοινοποίησή τους.220 

 

 

 

 

                                                 
218 Ν. 2472, αρ.5, παρ.2 
219 Πρβλ και τη σχετική παρατήρηση των Hervey &McHale, Health Law and the European Union, 
Cambridge University Press 2004, σελ.171 ότι το κατά πόσο δεδοµένα, που έχουν κάποια σχέση µε την 
υγεία, είναι ευαίσθητα και εποµένως εµπιστευτικά, κατά την έννοια της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας 
95/46/ΕΚ είναι αµφισβητούµενο, καθώς εκτός των άλλων, συχνά κάτι που έχει σχέση µε την υγεία µας 
είναι ορατό σε όλους (πχ έχουµε το πόδι µας στο γύψο, φορούµε νάρθηκα ή κυκλοφορούµε µε 
αναπηρικό καροτσάκι.) 
220 Χαλαζωνίτης Κ.(1995) «Οι ευαίσθητες πληροφορίες» Στο Αλεξανδρής Ν, Κιουντούζης Ε, 
Τραπεζάνογλου Β, (επιµ) Ασφάλεια πληροφοριών: Τεχνικά, Νοµικά και κοινωνικά θέµατα, Εκδόσεις 
Ελληνικής Εταιρείας Επιστηµόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ) σελ.303 
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8.1. ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
 

Η ιδιωτικότητα αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ για κάθε πνευµατική 

διεργασία ώστε το άτοµο να λειτουργεί απρόσκοπτα χωρίς παρεµβολές και 

ενοχλήσεις στις απαιτητικές διερευνήσεις της σκέψης του. Σε µια βιβλιοθήκη 

ωστόσο δεν είναι δυνατόν να υπάρξει απόλυτη ιδιωτικότητα καθώς οι χρήστες 

προκειµένου να αποκτήσουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες απαιτείται να 

θυσιάσουν µέρος της και να δώσουν στο προσωπικό κάποιες πληροφορίες που 

αφορούν τη µελέτη τους. Σε γενικές γραµµές πάντως η ιδιωτικότητα στο 

περιβάλλον των βιβλιοθηκών µπορεί να έχει τις ακόλουθες εκφάνσεις: 

• Αποµόνωση (solitude):∆υνατότητα µόνωσης σε ένα χώρο χωρίς την 

παρείσφρηση άλλων. 

• Ανωνυµία (anonymity): ∆υνατότητα διατήρησης της ανωνυµίας και 

αποφυγής της δηµοσιότητας. 

• Ψυχολογική ακεραιότητα  (psychological integrity): ∆υνατότητα 

ψυχολογικής ηρεµίας ως αποτέλεσµα της έλλειψης παρεµβάσεων επί 

των προσωπικών γνώσεων και απόψεων. 

• Εµπιστευτικότητα (confidentiality): ∆υνατότητα εχεµύθειας ως προς 

τις πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιηθούν. 

 

8.2. Η Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
 

Ζητήµατα σχετικά µε την τήρηση ή όχι της ιδιωτικότητας µπορεί να 

προκύψουν σε κάθε βιβλιοθήκη, ωστόσο υπάρχουν ορισµένες κατηγορίες 

βιβλιοθηκών στις οποίες απαιτείται αυξηµένη λεπτότητα και προσοχή στη 

διαχείριση των δεδοµένων και των υπηρεσιών. Πρόκειται, µεταξύ άλλων, για 

τις παιδικές και σχολικές βιβλιοθήκες, τις βιβλιοθήκες που στεγάζουν αρχεία, 

αλλά και εκείνες που εξυπηρετούν άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

  Όσον αφορά τις σχολικές και γενικά τις βιβλιοθήκες που εξυπηρετούν 

ανηλίκους, προβληµατισµό δηµιουργεί η πιθανή θέαση ακατάλληλου υλικού 
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από το διαδίκτυο, ή τα δικαιώµατα των γονέων και κηδεµόνων των ανηλίκων 

που προβάλλονται  απ’ αυτούς για τη λήψη πληροφοριών σε σχέση µε τα υπό 

κηδεµονία άτοµα. Η τοποθέτηση λογισµικού φιλτραρίσµατος για την 

προστασία των ανηλίκων αποτελεί µια πιθανή λύση, ωστόσο για να µην 

αχρηστεύεται η δυνατότητα ενός ενήλικα να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες της 

βιβλιοθήκης, απαιτείται να σταθµίζονται τα επιµέρους συµφέροντα και να 

λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες, ο στόχος και ο ευρύτερος ρόλος κάθε 

βιβλιοθήκης. 

Η πρόσβαση ερευνητών στα αρχεία βιβλιοθηκών ρυθµίζεται µε ειδικό 

νοµοθετικό πλαίσιο που καθορίζει συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την 

επιστηµονική έρευνα. Συγκεκριµένα, υπάρχουν ρυθµίσεις του Ν.1599/1986 

«σχέσεις κράτους-πολίτη, ταυτότητες ΕΚΑ και λοιπές διατάξεις», του 

Ν.1946/1991 «Γενικά αρχεία του κράτους, εκπαίδευση κλπ διατάξεις», του 

Ν.2690/1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», που συµπληρώνονται από αποφάσεις της Αρχής και οι οποίες 

καθορίζουν ένα βασικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σε ερευνητές.  

Τέλος, σηµαντικά ζητήµατα µπορούν να προκύψουν στην περίπτωση 

εξυπηρέτησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Ειδικά µάλιστα στο 

παρελθόν λόγω των κινητικών οπτικών ή άλλων δυσκολιών των ατόµων αυτών 

και την ταυτόχρονη έλλειψη των απαιτούµενων υποδοµών που θα µπορούσαν 

να διασφαλίσουν την ιδιωτικότητα, η εξυπηρέτησή τους προϋπέθετε τη 

µεσολάβηση κάποιου άλλου προσώπου που θα έπρεπε να διαβάσει, να 

µετατρέψει το κείµενο σε φωνή ή σε έγγραφο µε το σύστηµα Braille, ή να 

µεταφέρει το χρήστη σε διάφορα σηµεία της βιβλιοθήκης αναζητώντας γι’ 

αυτόν το απαιτούµενο υλικό. Έτσι όµως επερχόταν ευθεία προσβολή του 

δικαιώµατος των ανθρώπων αυτών στην ιδιωτικότητα, πράγµα που σήµερα 

µπορεί να αποφευχθεί µε την υιοθέτηση τεχνολογικών διευκολύνσεων όπως η 

ανάπτυξη λογισµικού αναγνώρισης κειµένων, ενεργοποίησης φωνής και 

πληκτρολογίων Braille, καθώς και η διασφάλιση της ανεξάρτητης πρόσβασης 

των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στη χρήση υπολογιστών και στις 

εγκαταστάσεις των βιβλιοθηκών. 
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8.3. ΠΙΘΑΝΟΙ «∆ΡΑΣΤΕΣ» ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΘΙΓΟΜΕΝΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
 

Ένα µεγάλο µέρος των αρχείων που διατηρούνται στις βιβλιοθήκες 

είναι ενδεχόµενο να προσελκύει το ενδιαφέρον τρίτων οι οποίοι για καθαρά 

προσωπικό όφελος τείνουν να διερευνήσουν το υπάρχον υλικό. Πρόκειται 

για221: 

• Μεµονωµένα άτοµα ή οµάδες ατόµων. Ερευνητές ή απλοί χρήστες 

που θέλουν να παρακολουθήσουν την ερευνητική  συµπεριφορά άλλων 

χρηστών µε παρόµοια ερευνητικά ενδιαφέροντα, εκπαιδευτικοί που 

ενδιαφέρονται να διερευνήσουν αν η προτεινόµενη βιβλιογραφία τους 

εξετάζεται, πολίτες που αµφισβητούν τις πολιτικές της βιβλιοθήκης, 

γονείς ή κηδεµόνες ανηλίκων και κοινωνικές οµάδες που ενδιαφέρονται 

να εξαλείψουν την πρόσβαση στην παιδική πορνογραφία,  

δηµοσιογράφοι, hackers κλπ. 

• Εµπορικές εταιρίες. Προµηθευτές ηλεκτρονικών πόρων που 

ενδιαφέρονται για τον έλεγχο της χρήσης των πόρων, την αποτροπή 

αναρµόδιας χρήσης και την αξιολόγηση των προϊόντων τους, 

διαφηµιστικές εταιρίες που επιθυµούν να προωθήσουν τα προϊόντα 

τους, ασφαλιστικές εταιρίες για να εξάγουν συµπεράσµατα προκειµένου 

να λάβουν καλύτερες αποφάσεις, εκδοτικοί οίκοι, βιβλιοπωλεία κλπ. 

• Κυβερνητικοί οργανισµοί ή δηµόσιες αρχές. (αστυνοµία, δικαστήρια) 

που ενδιαφέρονται να επιβάλουν το Νόµο, να λογοκρίνουν, να 

εξιχνιάσουν εγκλήµατα ή ακόµη γιατί το επιβάλλουν λόγοι εθνικής 

ασφάλειας. 

Οι ενέργειες των παραπάνω µπορούν να θίξουν τα δεδοµένα µιας σειράς 

προσώπων µε πρώτους τους χρήστες. Βέβαια εδώ σηµειώνονται συγκεκριµένες 

διαβαθµίσεις παραβίασης καθώς οι απλοί χρήστες που µεταχειρίζονται το 

υλικό µιας βιβλιοθήκης ανοιχτής πρόσβασης δε χρειάζεται να κάνουν σχεδόν 

                                                 
221 Στρακαντούνα Βασιλική, (2003) Επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και προστασία της 
ιδιωτικότητας στο σύγχρονο περιβάλλον των βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης, Ιόνιο 
πανεπιστήµιο, τµήµα αρχειονοµίας-βιβλιοθηκονοµίας 
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καµιά καταγραφή των στοιχείων τους και εποµένως δεν απειλούνται. Όταν 

όµως οι απλοί χρήστες γίνουν «δανειζόµενοι» η συµπεριφορά τους 

καταγράφεται λεπτοµερέστερα και τα «ίχνη» τους µπορούν να αποτελέσουν 

αντικείµενο εµπορικής εκµετάλλευσης. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους 

εξωτερικούς χρήστες που χρησιµοποιούν το υλικό των βιβλιοθηκών από 

απόσταση και υποχρεώνονται να αυτοπροσδιορίζονται µε αρκετά προσωπικά 

στοιχεία προκειµένου να τους επιτραπεί η είσοδος στα συστήµατα των 

βιβλιοθηκών. 

Το προσωπικό των βιβλιοθηκών εκτίθεται από τη µεριά του αφενός 

στον κίνδυνο παραβίασης προσωπικών δεδοµένων που απειλεί όλους τους 

εργαζοµένους κάθε χώρου και αφετέρου σε αυξηµένο κίνδυνο που αφορά 

περιπτώσεις διαδανεισµού  ή αναζήτησης σε εξειδικευµένες βάσεις δεδοµένων. 

Εκεί  για να επιτύχουν εξατοµικευµένες ή ειδικές υπηρεσίες, καλούνται να 

χρησιµοποιήσουν προσωπικά τους στοιχεία από τα οποία εύκολα ανακύπτει η 

ταυτότητά τους και οι πιθανότητες έκθεσής της. 

Τέλος, και οι εξωτερικοί συνεργάτες (προµηθευτές, ανάδοχοι έργων 

κλπ) µπορούν να υποστούν ζηµία αν οι τυχόν οικονοµικές ή άλλες 

υποχρεώσεις που µπορεί να έχουν έναντι των βιβλιοθηκών κοινοποιηθούν σε 

τρίτους. 

 

8.4. ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
 

Οι βιβλιοθήκες για την εξασφάλιση της λειτουργίας τους 

συγκεντρώνουν και διατηρούν διάφορους τύπους πληροφοριών που εµπίπτουν 

στο πεδίο προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Ανάµεσα σ’αυτές 

συγκαταλέγονται:  

• Βιβλιογραφικές πληροφορίες για τους συγγραφείς, 

• Πληροφορίες για τους προµηθευτές αναδόχους, 

• Πληροφορίες για τους χρήστες (εσωτερικούς ή εξωτερικούς),  
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• Πληροφορίες για το προσωπικό της βιβλιοθήκης, Πληροφορίες για το 

προσωπικό του ιδρύµατος στο οποίο ανήκουν οι βιβλιοθήκες, 

• Πληροφορίες ηλεκτρονικών συναλλαγών χρηστών και προσωπικού.222 

 

8.5. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

8.5.1. Πριν το άνοιγµα στην ψηφιακή τεχνολογία 
 

Η δηµιουργία αρχείων προσωπικών δεδοµένων από τις βιβλιοθήκες 

ήταν αναγκαία ανέκαθεν, και άµεσα συναρτώµενη µε την ποσότητα και την 

ποιότητα παροχής καλών υπηρεσιών. Πριν όµως την εισαγωγή της ψηφιακής 

τεχνολογίας, τόσο η πρόσβαση στο χώρο  όσο και η µεταχείριση του υλικού 

συνεπάγονταν τη δηµιουργία ελάχιστων αρχείων. Επρόκειτο για αρχεία σε 

έντυπη, κάποτε και σε χειρόγραφη µορφή που ήταν δύσκολο να γίνουν 

αντικείµενο επεξεργασίας και παρακολούθησης από τρίτους. Η επιθυµία να 

διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα των αναγνωστών οδήγησε τους 

βιβλιοθηκονόµους στην ανάπτυξη τεχνικών εντοπισµού των βιβλίων που 

έγιναν αντικείµενο δανεισµού από τη βιβλιοθήκη µε παράλληλη εκµηδένιση 

του κινδύνου διαρροής πληροφοριών σχετικά µε το ποιος διάβασε το 

συγκεκριµένο βιβλίο.  

Πολλές βιβλιοθήκες υιοθέτησαν το σύστηµα της ταυτοποίησης των 

αναγνωστών µε βάση τους αριθµούς των καρτών που τους παρείχε η 

βιβλιοθήκη. Μόνο η βιβλιοθήκη µπορούσε να κάνει το συσχετισµό ανάµεσα 

στα πρόσωπα και στα νούµερα που τους προσδιόριζαν. Τα αρχεία για το ποιος 

είχε δανειστεί το βιβλίο ( συχνά διαθέσιµα σε χάρτινες κάρτες τοποθετηµένες 

στο πίσω µέρος των βιβλίων όταν αυτά βρισκότανε στα ράφια) περιείχαν µόνο 

αριθµούς ενώ τα πλήρη αρχεία που συνέδεαν αριθµούς µε στοιχεία ταυτότητας 

καταστρέφονταν αµέσως µετά την επιστροφή των βιβλίων. 

  Τα πράγµατα ήταν κάπως διαφορετικά σε βιβλιοθήκες µε κλειστές 

συλλογές στις οποίες από τα δελτία παραγγελίας για το δανεισµό υλικού ήταν 
                                                 
222 SCONUL (2002), Data Protection Issues: checklists for Libraries [∆ιαθέσιµο στο: 
www.sconul.ac.uk/activities/info_systems/papers/dpa_checklist.doc  
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δυνατή η συναγωγή συµπερασµάτων για τις προτιµήσεις των χρηστών. Το ίδιο 

συνέβαινε και σε περιόδους που χαρακτηρίζονταν από καθεστώς λογοκρισίας 

για τα έργα που φυλάσσονταν σε συλλογές κλειστής πρόσβασης. Η κλειστή 

πρόσβαση σήµαινε ότι µόνο εξουσιοδοτηµένοι χρήστες µπορούσαν να δουν το 

υπό αµφισβήτηση υλικό, ταυτόχρονα όµως ήταν εύκολο να ελεγχθεί τι 

διάβαζαν. 

Μεγάλη τέλος, πιθανότητα παραβίασης της ιδιωτικότητας υπήρχε και 

στις ειδικές βιβλιοθήκες όπως και σ’αυτές που πρόσφεραν επιλεκτική διάχυση 

πληροφοριών. Εδώ η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών απαιτούσε την 

καταγραφή των αναγκών και των προτιµήσεων των χρηστών και τη 

δηµιουργία «πορτραίτων» µε τα ενδιαφέροντά τους, γεγονός που εξέθετε 

αρκετά τα εν λόγω υποκείµενα. 

 

8.5.2. Η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας  
 

Η σύγχρονη πληροφορική τεχνολογία έχει αποτελέσει πλέον ζήτηµα 

καίριας σηµασίας για όλα τα τµήµατα των µοντέρνων βιβλιοθηκών. Οι 

βιβλιοθήκες υιοθέτησαν νωρίς πληροφοριακά συστήµατα που τα έχουν 

χρησιµοποιήσει για να οργανώνουν το υλικό τους, για να διατηρούν  και για να 

επεκτείνουν το πεδίο του υλικού που είναι σε θέση να προσφέρουν στο 

αναγνωστικό κοινό. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η µορφή των σηµερινών 

βιβλιοθηκών χαρακτηρίζεται ως «υβριδική» λόγω της συνύπαρξης συµβατικού 

και ψηφιακού υλικού το νέο περιβάλλον πληροφόρησης χαρακτηρίζεται ως 

ψηφιακό223. 

  Η πιο εµφανής και δραµατική αλλαγή που έχει φέρει στις βιβλιοθήκες η 

πληροφορική σχετίζεται µε το είδος των πληροφοριακών µέσων που αυτές 

διαθέτουν. Οι σύγχρονες βιβλιοθήκες είναι κάτι περισσότερο από 

αποθησαυριστές βιβλίων. Με το πέρασµα του χρόνου τα αποκτήµατα των 

βιβλιοθηκών περιλαµβάνουν µουσικά CD, κινηµατογραφικές ταινίες και πιο 

                                                 
223 Μπώκος Γ.∆, (2002), Τεχνολογία και πληροφόρηση, Αθήνα Παπασωτηρίου 
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πρόσφατα, πρόσβαση στο internet. Καθώς λοιπόν φιλοξενούν άλλες µορφές 

πληροφοριακής πρόσβασης και µέσων, η πίεση  για προστασία της 

ιδιωτικότητας των αναγνωστών έχει ενταθεί. Ενώ όµως η πρόσβαση σε 

µουσική, ταινίες ή πολυµέσα µπορεί να αντιµετωπιστεί ως µια προέκταση του 

παραδοσιακού ρόλου των βιβλιοθηκών, δεν ισχύει το ίδιο και για τη χρήση του 

internet. Χάρη σ’ αυτό από την εποχή της απόκτησης και της κατοχής της 

πληροφορίας οι βιβλιοθήκες περνάνε στην εποχή της πρόσβασης στην 

πληροφορία. Στο σύγχρονο αυτό περιβάλλον λοιπόν η συγκέντρωση και 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων συνίσταται σε: 

• Αρχεία µελών (χρηστών και προσωπικού) 

• Καταγραφές δανεισµένων τεκµηρίων ή ηλεκτρονικών δηµοσιευµάτων 

που έχουν ανακτηθεί 

• Λίστες αιτηµάτων για διαδανεισµό και για παροχή πληροφοριών  

• Πορτραίτα χρηστών για παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας 

(εξατοµικευµένες υπηρεσίες κλπ) 

• Καταγραφές των online αναζητήσεων  

• Καταγραφές εισερχόµενων και εξερχόµενων e-mails και άλλων 

διαδικτυακών δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται από τερµατικά 

δηµόσιας χρήσης 

• Καταγραφές των επισκεπτόµενων ιστοσελίδων καθώς και αυτών που 

έχουν ανακτηθεί 

• Καταγραφές συστηµάτων επίβλεψης και διαχείρισης υλικού και 

εγκαταστάσεων 

• Αρχεία που δηµιουργούνται από το υλικό προσωπικών συλλογών που 

παραχωρείται στις βιβλιοθήκες και προορίζεται για χρήση224. 

 

                                                 
224 Στρακαντούνα Βασιλική, (2003) Επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και προστασία της 
ιδιωτικότητας στο σύγχρονο περιβάλλον των βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης, Ιόνιο 
πανεπιστήµιο τµήµα αρχειονοµίας-βιβλιοθηκονοµίας 
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8.5.3. Ο προβληµατισµός για τη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων 
  

Η πρόσβαση του κοινού στο internet  αποτελεί πλέον καθολικό 

χαρακτηριστικό των σύγχρονων βιβλιοθηκών τόσο µέσω υπολογιστών 

ιδιοκτησίας της ίδιας της βιβλιοθήκης όσο και µέσω πρόσβασης στα δίκτυα 

που αυτή κατέχει και διατηρεί και στα οποία τα µεµονωµένα άτοµα µπορούν 

να συνδέουν τους προσωπικούς τους υπολογιστές. Πράγµατι, σήµερα πολλές 

βιβλιοθήκες προσφέρουν απεριόριστη πρόσβαση στο ασύρµατο δίκτυο, 

επιτρέποντας στους αναγνώστες να συνδεθούν µε το internet όχι µόνο µέσα 

από τη βιβλιοθήκη αλλά και έξω απ’ αυτή, σε ένα χώρο περιµετρικά της. Με 

πολλούς τρόπους το internet µοιάζει να είναι ο ύψιστος µηχανισµός για την 

πραγµατοποίηση του προορισµού των δηµοσίων βιβλιοθηκών καθώς ανοίγει 

σε όλους τους αναγνώστες έναν τεράστιο χώρο πληροφόρησης που 

πολλαπλασιάζει τα µέσα της βιβλιοθήκης, προσφέροντας πρόσβαση σε 

πληροφορίες αποθηκευµένες οπουδήποτε στον κόσµο, χωρίς να επεκτείνει το 

φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης. 

  Υπάρχουν ωστόσο, πλευρές του διαδικτύου που το διαφοροποιούν από 

άλλα µέσα πρόσβασης στην πληροφορία. Οι πιο προφανείς απ’αυτές είναι ότι 

αντίθετα µε τις φυσικές µονάδες της βιβλιοθήκης που έχουν επιλεγεί από το 

προσωπικό της και έχουν ελεγχθεί προσεκτικά από τους εκδότες, όσα 

προσφέρονται στο διαδίκτυο δεν έχουν αξιολογηθεί από κάποιο όργανο 

επιλογής. Ο καθένας µπορεί να εκδώσει στο διαδίκτυο, πράγµα που 

συνεπάγεται τεράστιους όγκους πληροφόρησης αλλά και παραπληροφόρησης. 

Έτσι, παράλληλα µε περιεχόµενο εξαιρετικής εκπαιδευτικής αξίας, 

συνυπάρχουν ρατσιστικές, σεξιστικές, οµοφοβικές διατριβές,  όσο και καθαρό 

πορνογραφικό  υλικό. Επιπροσθέτως, το internet αποτελεί ένα αµφίδροµο µέσο 

επικοινωνίας πράγµα που συνεπάγεται ότι οι αναγνώστες – χρήστες µπορούν 

αφενός να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και αφετέρου να στείλουν δικές 

τους, που σε γενικές γραµµές, η προέλευσή τους είναι δύσκολο να ανιχνευτεί. 

Γενικά, βέβαια, υπάρχει η άποψη ότι οι βιβλιοθηκάριοι δεν έχουν το 

ρόλο του φύλακα όσον αφορά την πρόσβαση και τις επιλογές των χρηστών του 
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internet. Ωστόσο, στην Αµερική µε την Children’ Internet Protection Act του 

2002 έγινε προσπάθεια να αλλάξει αυτή η προσέγγιση µέσω της παροχής 

οµοσπονδιακής χρηµατοδότησης σε κείνες τις βιβλιοθήκες που θα επεδείκνυαν 

διάθεση να µπλοκάρουν την πρόσβαση όλων των χρηστών της βιβλιοθήκης σε 

υλικό σεξουαλικού περιεχοµένου που θα µπορούσε να αποδειχθεί επιβλαβές 

για ανηλίκους. Η Αµερικανική Ένωση Βιβλιοθηκών (American Library 

Association (ALA)) προσέβαλε το νόµο, που τελικά καταργήθηκε. Ωστόσο η 

Οµοσπονδιακή κυβέρνηση έκανε έφεση στην απόφαση αυτή και το 2003 το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο αποφάσισε πως ο νόµος ετίθετο και πάλι σε ισχύ. Έτσι η 

ALA σήµερα εισηγείται την εγκατάσταση λογισµικού φιλτραρίσµατος σε όσο 

το δυνατόν µικρότερο βαθµό επιδιώκοντας περισσότερο την εκπαίδευση των 

χρηστών στη σωστή χρήση του internet παρά την αυστηρά περιοριστική 

µεταχείρισή του. 

Η χρήση άλλωστε του Internet  και πληροφοριακών υπηρεσιών µέσω 

δικτύου (όπως γίνεται µε κάποιες εξειδικευµένες βάσεις δεδοµένων) φέρνει 

τρίτους προµηθευτές στη θέση του ενδιάµεσου µεταξύ βιβλιοθήκης και 

αναγνώστη. Πολλές από τις βάσεις δεδοµένων απαιτούν από τους χρήστες την 

παροχή προσωπικών δεδοµένων. Παρόλο που αυτό γίνεται µέσω του 

συστήµατος της βιβλιοθήκης, οπότε αυτή µπορεί να διασφαλίσει ότι δε 

διατηρεί πληροφορίες για το ποια βάση δεδοµένων χρησιµοποιεί ποιος 

αναγνώστης, δεν ισχύει το ίδιο και µε την ίδια τη βάση δεδοµένων, στην οποία 

η βιβλιοθήκη δεν µπορεί να ασκήσει κανέναν έλεγχο, όσον αφορά τη διάθεση 

του παροχέα της να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα θέµατα στα οποία 

δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι αναγνώστες της βιβλιοθήκης.  

Άλλωστε, οι βιβλιοθήκες αποτελούν απλούς πελάτες των βάσεων 

δεδοµένων και µάλιστα ζητούν οικονοµικές διευκολύνσεις. Το γεγονός αυτό 

τους αφαιρεί διαπραγµατευτική δύναµη, οπότε συχνά δεν είναι σε θέση να 

υπαγορεύσουν την πολιτική ιδιωτικότητας των βάσεων δεδοµένων. Σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις οι βιβλιοθηκονόµοι βρίσκονται στη δύσκολη θέση, να 

επιλέξουν ανάµεσα στην προσφορά της ίδιας της υπηρεσίας και στην ανάγκη 

να διασφαλίσουν την αφοσίωσή τους στα standards ιδιωτικότητας που έχουν 
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συνηθίσει. Μερικές βιβλιοθήκες µε καλύτερη διαπραγµατευτική µόχλευση, 

έχουν λύσει το πρόβληµα µέσω λεπτοµερειακά καθορισµένων πολιτικών και 

συµφωνιών µε τους πωλητές. Για παράδειγµα, το πανεπιστήµιο Columbia 

απαιτεί σε περιπτώσεις συγκέντρωσης πληροφοριών για τους χρήστες  ή 

δεδοµένα marketing από υπηρεσίες που προωθούνται από το ίδιο, να υπάρχει 

πλήρης ενηµέρωση. Η ενηµέρωση – προειδοποίηση αφορά τον τρόπο και το 

λόγο συγκέντρωσης των δεδοµένων, δίνοντας παράλληλα στα υποκείµενα το 

δικαίωµα επιλογής, ώστε να παράσχουν ή όχι τα προσωπικά τους δεδοµένα, 

χωρίς να στερούνται υπηρεσίες. 

 

8.5.4. Προσπάθειες τήρησης της ιδιωτικότητας 
 

Σε όλες αυτές τις εφαρµογές, η ιδιωτικότητα των αναγνωστών έχει 

αποτελέσει σοβαρό µέληµα. Μάλιστα, οι βιβλιοθήκες έχουν υιοθετήσει µια 

προδραστική προσέγγιση στην αξιολόγηση του δυναµικού και των πιθανών 

επιπλοκών στην ιδιωτικότητα που µπορούν να προκύψουν από τις νέες 

τεχνολογίες καθώς αναγνωρίζεται γενικά πως οι τελευταίες έχουν αλλάξει 

άρδην το τοπίο της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών. 

  Μια από τις πρώτες χρήσεις της πληροφορικής στις βιβλιοθήκες 

αφορούσε τον εντοπισµό των δανεισµένων βιβλίων. Πολλά συστήµατα που 

υιοθετήθηκαν από βιβλιοθήκες έπρεπε να αλλοιωθούν τόσο, ώστε τα αρχεία 

που συνέδεαν τους αναγνώστες µε τα δανεισµένα βιβλία να διαγράφονται από 

το σύστηµα όσο το δυνατόν πιο σύντοµα. Μολονότι οι πληροφορίες µπορεί να 

είναι χρήσιµες για τον εντοπισµό της δηµοφιλίας κάποιων τίτλων ή των 

ενδιαφερόντων των αναγνωστών της βιβλιοθήκης διευκολύνοντας τη 

δευτερογενή χρήση των πληροφοριών κυκλοφορίας των βιβλίων, ωστόσο, 

θεωρήθηκαν ακατάλληλες για διατήρηση καθώς κάτι τέτοιο θα µπορούσε να 

επιτρέψει τη χρήση τους και για άλλους σκοπούς που θα ήταν σε θέση να 

επιβάλουν συµβιβασµούς στην προστασία της ιδιωτικότητας των αναγνωστών. 
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  Ακριβώς, λοιπόν, για να µη διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα οι 

βιβλιοθήκες, έχουν απαιτήσει, τα πληροφοριακά συστήµατα που αγοράζονται 

για βιβλιοθηκονοµική χρήση, να συγκεντρώνουν µόνο ένα minimum 

απαραίτητων δεδοµένων, σχετικά µε το ποιος έχει στην κατοχή του ένα βιβλίο, 

δεδοµένα τα οποία σβήνονται αµέσως µόλις το βιβλίο επιστραφεί. Μ’αυτό τον 

τρόπο τα ηλεκτρονικά συστήµατα µπορούν να προσφέρουν παραπλήσιες 

εγγυήσεις εµπιστευτικότητας µε τα µη αυτοµατοποιηµένα συστήµατα που 

χρησιµοποιούνταν στο παρελθόν. Μάλιστα ιδιαίτερα διαδεδοµένη είναι ειδικά 

στις µέρες µας η χρήση  ενός συστήµατος δανεισµού self service οπότε οι 

αναγνώστες µπορούν να νιώθουν πιο ελεύθεροι να δανειστούν βιβλία µε 

ευαίσθητο ή αντισυµβατικό περιεχόµενο,  εφόσον γνωρίζουν ότι η συναλλαγή 

θα διεξαχθεί ολοκληρωτικά από ένα µηχάνηµα225. 

  Για παρόµοιους λόγους οι βιβλιοθήκες έχουν αναπτύξει συστήµατα 

ηλεκτρονικών καταλόγων που δεν απαιτούν ταυτοποίηση του αναγνώστη που 

χρησιµοποιεί τον κατάλογο. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει ότι οι αναζητήσεις 

του αναγνώστη που χρησιµοποιεί τον κατάλογο θα παραµείνουν προσωπικές. 

Η επιλογή αυτή έχει γίνει µολονότι τα αρχεία παρελθουσών αναζητήσεων θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να διευκολύνουν τους αναγνώστες 

προκειµένου να εντοπίσουν πληροφορίες παροµοίου ενδιαφέροντος σε 

µελλοντικές τους προσπάθειες. Παράλληλα υπάρχει ενδιαφέρον για 

συνιστώµενα συστήµατα που µπορούν να υποδεικνύουν σε ένα συγκεκριµένο 

χρήστη αναφορές που θα µπορούσαν να τον ενδιαφέρουν και οι οποίες 

βασίζονται στις προτιµήσεις και τις επιλογές πρόσβασης άλλων µελών της 

αναγνωστικής κοινότητας χωρίς να γίνεται αναφορά στις προτιµήσεις 

συγκεκριµένων προσώπων. 

 

 

                                                 
225 Michael Gorman, Privacy in the Digital Environment-Issues for Libraries, 67th FLA Council and 
General Conference, August 16-25, 2001, διαθέσιµο στο http//www. Ifla.org/IV/ifla67/papers/145-
083e.pdf. 
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8.6. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 
 

Στις Η.Π.Α. η αντίληψη για σεβασµό της ιδιωτικότητας υπήρξε 

φαινοµενικά τουλάχιστον εδραιωµένη για πολλά χρόνια. Για να διασφαλίσουν 

τη βασική τους αποστολή οι βιβλιοθήκες ήταν υποχρεωµένες να εξασφαλίσουν 

ότι η ατµόσφαιρα που παρείχαν δεν αποθάρρυνε τους αναγνώστες από το να 

ερευνήσουν οποιοδήποτε θέµα παρουσίαζε γι’ αυτούς ενδιαφέρον. Σε µια 

δήλωση της Αµερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών το 1953 που µοιάζει 

ιδιαίτερα επίκαιρη σήµερα επισηµαίνεται ότι: «το διάβασµα συγκαταλέγεται 

ανάµεσα στις µεγαλύτερες ελευθερίες. Η ελευθερία της ανάγνωσης και της 

γραφής αποτελεί το µόνο µέσο που µπορεί να καταστήσει ιδέες και τρόπους 

έκφρασης γενικά διαθέσιµες µολονότι αρχικά είναι κατανοητές από ένα µικρό 

µόνο σύνολο κοινού. Η γραµµένη λέξη αποτελεί το φυσικό  µέσο έκφρασης 

της νέας ιδέας από την οποία προκύπτει η κοινωνική εξέλιξη και είναι 

αναγκαία για την αναλυτική συζήτηση που απαιτούν οι σπουδαίες θεωρίες και 

η συσσώρευση της γνώσης.226» 

  Προκειµένου λοιπόν να διασφαλιστεί αυτό το δικαίωµα οι βιβλιοθήκες 

επιβεβαιώνουν ως µέρος του συµβολαίου τους µε τους αναγνώστες ότι θα 

προστατεύουν την ιδιωτικότητα και εµπιστευτικότητα των στοιχείων κάθε 

ατόµου όσον αφορά τη χρήση των πηγών και των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. 

Η σχέση ανάµεσα στην ιδιωτικότητα και στη διευκόλυνση των αναγνωστών να 

µαθαίνουν αντανακλά προβληµατισµό σε πολλά επίπεδα αφού πολλοί 

αναγνώστες των πρώτων δηµόσιων βιβλιοθηκών ανήκαν σε κύµατα 

µεταναστών που έφτασαν στις Η.Π.Α. στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 

20ου αιώνα. Οι δηµόσιες βιβλιοθήκες αντιµετωπίζονταν λοιπόν ως ένα µέσο 

βοήθειας αυτών των µεταναστών για να πετύχουν την αφοµοίωσή τους από τη 

νέα χώρα και κουλτούρα. Αρκετοί µάλιστα από τους νεοφερµένους 

προερχόντουσαν από χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονταν 

ιδιαίτερα να ελέγχουν τα ενδιαφέροντα των πολιτών τους συχνά εις βάρος 

                                                 
226 American Library Association,’’The Freedom to Read Statement’’ διαθέσιµο στο: 
http//www.ala.org/ala/olf/statementspols/ftrstatement/freedomreadstatement.htm 
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τους. Η κοινότητα των βιβλιοθηκονόµων λοιπόν ανέλαβε το έργο της 

προστασίας της ιδιωτικότητας αυτών των  αναγνωστών, έτσι ώστε εκείνοι να 

αισθάνονται ελεύθεροι να χρησιµοποιούν τις βιβλιοθήκες και να µη νιώθουν 

ότι η προσπάθεια αυτό-εκπαίδευσής τους υπόκειται σε κυβερνητικό έλεγχο227. 

Αυτός ο προβληµατισµός αποτελεί ακόµη και σήµερα πολύ σοβαρό 

ζήτηµα για τους βιβλιοθηκάριους σε περιοχές µε µεγάλο πληθυσµό 

µεταναστών αλλά εξίσου και εκεί όπου οι αναγνώστες είναι γηγενείς γιατί η 

αυτό-εκπαίδευση συνεπάγεται δυνατότητα του αναγνώστη να εξερευνά 

αντιφατικές πηγές και µη δηµοφιλείς ιδέες και ιδεολογίες, πράγµα που για να 

συµβαίνει απρόσκοπτα απαιτείται να αισθάνεται κανείς ότι η επιλογή του 

υλικού του δεν υπόκειται σε έλεγχο των γειτόνων, των φίλων, των εργοδοτών 

ή της κυβέρνησης228. 

 Ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν πολλά ζητήµατα µε 

ιδιαίτερα ανησυχητικές προεκτάσεις για την προστασία της ερευνητικής 

ελευθερίας και των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών βιβλιοθηκών στις 

Η.Π.Α.. Ήδη από το 1988 το FBI οργάνωσε ένα πρόγραµµα µε τον 

φαινοµενικά ουδέτερο και ακίνδυνο τίτλο «Library Awareness Program»229 

στόχος του οποίου ήταν ουσιαστικά να παροτρύνει τους βιβλιοθηκονόµους να 

παρακολουθούν χρήστες που προέρχονταν από χώρες «εχθρικές» προς τις 

Η.Π.Α. και να αναφέρουν πιθανές ύποπτες κινήσεις τους και έρευνες στο FBI. 

  Στη Βαλτιµόρη, για παράδειγµα, ένας πράκτορας του FBI επισκέφθηκε 

τη βιβλιοθήκη «Engineering and Science Library» του Πανεπιστηµίου του 

Maryland, τον Απρίλιο του 1986 και ζήτησε από το προσωπικό της 

βιβλιοθήκης να του δώσουν στοιχεία για «κάθε χρήστη µε ξένη προφορά ή µε 
                                                 
227 Για παράδειγµα, τον Απρίλιο του 2003, η Αµερικανική Επιτροπή για την Ελευθερία της Ανάγνωσης 
(AAP Freedom to Read Committee) ζήτησε στοιχεία από τον διευθυντή της βιβλιοθήκης του 
Queensborough της Νέας Υόρκης για τον τρόπο χειρισµού των δεδοµένων του πληθυσµού χρηστών 
που εξυπηρετεί και ο οποίος είναι κυρίως προερχόµενος από την αλλοδαπή. Αποδείχτηκε ότι η 
βιβλιοθήκη, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ζητήµατα ιδιωτικότητας, φρόντιζε για τη διάκριση 
των αρχείων που διατηρούσε σε χειρόγραφα και ηλεκτρονικά, επιδίωκε την αποσύνδεση πληροφοριών 
που συνέδεαν τον χρήστη µε το συγκεκριµένο τεκµήριο δανεισµού από τη στιγµή της επιστροφής του 
στη βιβλιοθήκη, και την διαγραφή σε καθηµερινή βάση στοιχείων χρήσεως του Internet. 
228 James Waldo, Herbert S. Lin, and Lynette I. Millett, (2007), Engaging Privacy and Information 
Technology in a Digital Age, κεφ. 8 ,Editors, Committee on Privacy in the Information Age, National 
Research Council, διαθέσιµο στο http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=11896 
229 Κανελλοπούλου-Μπότη Μαρία, (2005), «∆ιαδίκτυο, Βιβλιοθήκες και Προστασία του Απορρήτου», 
διαθέσιµο στο http://eprints.rclis.org/12030/1/14psab016.pdf 
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όνοµα που ακούγεται ξένο». Το γεγονός έγινε γνωστό στην Αµερικανική 

Ένωση Βιβλιοθηκών όταν η ∆ιευθύντρια των Ακαδηµαϊκών Υπηρεσιών του 

Πανεπιστηµίου Columbia το κατήγγειλε, ωστόσο οι πράκτορες του FBI είχαν 

ήδη πλησιάσει και ενηµερώσει βιβλιοθηκονόµους σε 17 µεγάλες βιβλιοθήκες 

των Η.Π.Α.. 

  Το θέµα που δηµοσιεύτηκε στους New York Times το Σεπτέµβριο του 

1987 προκάλεσε εθνική δυσαρέσκεια  για τις κρυφές ουσιαστικά ενέργειες του 

FBI, όµως έφερε στο φως της δηµοσιότητας τον κίνδυνο για κάτι που 

θεωρούνταν ως εκείνη τη στιγµή αυτονόητο και αδιαπραγµάτευτο, όπως και το 

σηµαντικό ρόλο των βιβλιοθηκονόµων που παρουσιάζονταν από τα ΜΜΕ ως 

οι απόλυτοι φύλακες του δικαιώµατος της ιδιωτικότητας και της ελεύθερης 

πρόσβασης στην πληροφορία και οι οποίοι αποκτούσαν µέσω του γεγονότος 

µια ευκρινέστερη αντίληψη του ρόλου τους ως επαγγελµατίες. 

  Η κατάσταση αυτή ανατράπηκε όµως άρδην την 11.9.2001 µε την 

τροµοκρατική επίθεση στους δίδυµους πύργους της Νέας Υόρκης οπότε και 

ψηφίστηκε εσπευσµένα στις 26 Οκτωβρίου 2001 η Patriot Act230 η οποία 

παραχωρούσε στην Κυβέρνηση και στις υπηρεσίες της ευρύ πεδίο 

δυνατοτήτων  παρακολούθησης προσώπων,  προκειµένου να αντιµετωπιστεί η 

τροµοκρατία στις Η.Π.Α.. Ο συγκεκριµένος νόµος τροποποίησε µια σειρά 

άλλων παλαιότερων νόµων µε αποτέλεσµα να παραχωρηθούν εξουσίες στις 

Αρχές αφαιρούµενες από τη Βουλή η οποία προηγουµένως σταθερά αρνιόταν 

να τις µεταβιβάσει. 

  Άλλωστε και η ίδια η θέσπιση του νόµου ήταν αµφιβόλου διαφάνειας 

καθώς µολονότι ψηφίστηκε µε πλειοψηφία 98-1 από την Αµερικανική 

Γερουσία και µε πλειοψηφία 356-66 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα 

πάντα έγιναν µε κατεπείγουσες τακτικές και χωρίς να προηγηθούν οι συνήθεις 

ακροαµατικές διαδικασίες (Congressional hearings)231. Οι διατάξεις που 

                                                 
230 Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and 
Obstruct Terrorism,  Public Law 107-56, 115 STAT.272,H.R 3162 (2001) διαθέσιµο στο 
http://www.selectagents.gov/resources/USApatriotAct.pdf 
231 Κανελλοπούλου-Μπότη Μαρία, (2005), «∆ιαδίκτυο, Βιβλιοθήκες και Προστασία του Απορρήτου», 
διαθέσιµο στο http://eprints.rclis.org/12030/1/14psab016.pdf 
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αφορούν τις βιβλιοθήκες είναι κυρίως εντοπισµένες στους  Sections 214, 215 

και 216 και η διατύπωσή τους οφείλεται, όπως υποστήριξαν οι εισηγητές του 

νόµου, στο γεγονός ότι οι πιλότοι της al-Qaida που έριξαν τους πύργους 

επικοινωνούσαν ηλεκτρονικά µεταξύ τους µέσα από αµερικανικές 

βιβλιοθήκες.  

Έτσι λοιπόν, οι πράκτορες του FBI µπορούσαν τώρα 

αποενοχοποιηµένοι και µε όλα τα προσχήµατα νοµιµότητας να προβαίνουν σε 

έρευνες στα αρχεία των βιβλιοθηκών (κατάλογοι χρηστών, βιβλία που έχουν 

δανειστεί και γενικά κάθε έγγραφο) µε ένα άµεσα εκτελεστό δικαστικό  

ένταλµα έρευνας. Το δικαστικό ένταλµα έρευνας δεν αντιστοιχεί µε την κλήση 

για έρευνα (subpoena) από τα ειδικά σώµατα ενόρκων (Grand Juries), για τα 

οποία έπρεπε, σε ειδική διαδικασία, να αποδειχθεί πιθανός λόγος για την 

έκδοσή τους (probable cause). Το ένταλµα δεν απαιτείται να περιέχει τους 

λόγους έκδοσής του ενώ οι βιβλιοθηκονόµοι στους οποίους κοινοποιείται είναι 

υποχρεωµένοι να τηρήσουν µυστικότητα σχετικά µε την έρευνα. Μάλιστα οι 

πράκτορες είναι σε θέση να τοποθετήσουν ειδικούς µηχανισµούς 

παρακολούθησης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών µέσα στις 

βιβλιοθήκες έχοντας τη νοµική δυνατότητα να απαιτήσουν την ενεργό 

συµµετοχή των βιβλιοθηκονόµων232. 

Η Ένωση των Αµερικανικών Βιβλιοθηκών προσπάθησε ουσιαστικά να 

αντισταθεί στην Patriot Act µέσα από διαµαρτυρίες, δηµοσιεύσεις και οδηγίες, 

ωστόσο, ως προς το πρακτικό αποτέλεσµα του νόµου, µια ακαδηµαϊκή έρευνα 

του 2001 για την αντίδραση 1028 δηµοσίων βιβλιοθηκών σ’ αυτόν έδειξε ότι: 

• Πάνω από το 10%  των βιβλιοθηκών που συµµετείχαν στην έρευνα 

ανέφεραν ότι επέβαλαν περιορισµούς χρήσης του διαδικτύου στους 

χρήστες τους. Οι µισές άρχισαν να ζητούν τα στοιχεία ταυτότητας των 

χρηστών και το 65% των βιβλιοθηκών παρακολουθούσαν συστηµατικά 

τους χρήστες, είτε οπτικά, είτε ερευνώντας τα αρχεία τους.  

                                                 
232 Όπου πριν σελ. 15 
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• 23 βιβλιοθήκες ανέφεραν ότι είχαν δώσει στοιχεία για τους χρήστες 

τους σε εξωτερικές αρχές, αλλά µόνο 115 βιβλιοθήκες απάντησαν τη 

συγκεκριµένη ερώτηση στην έρευνα (το 20%). 

• Το 1/5των βιβλιοθηκών ανέφεραν ότι το προσωπικό είχε αλλάξει 

στάση προς τους χρήστες, κατά κάποιον τρόπο. Σηµειώθηκε ότι τώρα 

ήταν πιο πιθανό να παρατηρούν ποια τεκµήρια δανείζεται ο χρήστης233. 

Ο Patriot Act απαγορεύει την κοινοποίηση στοιχείων σχετικών µε τις 

έρευνες του FBI ωστόσο η Αµερικανική Ένωση Βιβλιοθηκών µε 

συντονισµένες προσπάθειες  αιτήθηκε να της κοινοποιηθεί ο αριθµός των 

εντολών έρευνας µε βάση τον Patriot Act. Το αίτηµα αγνοήθηκε και µόνο µετά 

από κατάθεση σχετικής αγωγής έγινε γνωστή η επαφή του FBI µε 50 

βιβλιοθήκες. Ευρύτερη έρευνα απέδειξε πως οι πράκτορες του FBI είχαν 

προβεί σε τουλάχιστον 200 επίσηµες ή ανεπίσηµες αιτήσεις χορήγησης 

στοιχείων από τις βιβλιοθήκες των Η.Π.Α. σχετικά µε αναγνωστικό υλικό και 

άλλα ζητήµατα.  

 

8.6.1. Υπόθεση  Airoldi 
  

Τον Ιούνιο του 2004 ένας πράκτορας του FBI ζήτησε επιδίδοντας µια 

κλήση από το Σώµα Ενόρκων τα ονόµατα από όλους τους χρήστες που είχαν 

δανειστεί το βιβλίο «Bin Landen: The Man Who Declared War on 

America».Το αίτηµα οφειλόταν στο γεγονός ότι κάποιος αναγνώστης του 

βιβλίου είχε αναφέρει στο FBI ότι προηγούµενος χρήστης που το δανείστηκε 

είχε γράψει µε το χέρι του στο περιθώριο του βιβλίου τα ακόλουθα: «Αν τα 

πράγµατα που κάνω τώρα θεωρούνται έγκληµα, τότε ας είναι η ιστορία 

µάρτυρας ότι είµαι ένας εγκληµατίας. Η εχθρότητα προς την Αµερική είναι ένα 

θρησκευτικό καθήκον και ελπίζουµε να µας ανταµείψει ο Θεός».  Βέβαια όπως 

αποδείχτηκε η δήλωση αυτή ήταν σχεδόν κατά λέξη µια φράση του Osama Bin 

Landen σε µια συνέντευξή του το 1998. Η βιβλιοθηκονόµος Joan Airoldi, στην 

                                                 
233 The Response of Public Libraries to the Events of September 11, 2001 διαθέσιµο στο         
http://www .why-war.com/files/patriotact_libraries.pdf 
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οποία εκφράστηκε το αίτηµα, αµφισβήτησε την εξουσία του  FBI να ερευνήσει 

τα αρχεία των χρηστών της βιβλιοθήκης και αρνήθηκε να ακολουθήσει τις 

εντολές της κλήσης από το Σώµα Ενόρκων234 που της επιδόθηκε. 

  Μάλιστα το συµβούλιο της βιβλιοθήκης αποφάσισε να προσβάλει 

δικαστικά την κλήση, µε το σκεπτικό ότι απειλούνταν η ελευθερία λόγου των 

χρηστών της βιβλιοθήκης από µια άκρως αντισυνταγµατική απαίτηση. Κατόπιν 

όλων αυτών των γεγονότων και υπό τον κίνδυνο περαιτέρω  βλάβης  της 

δηµόσιας  εικόνας του, το FBI παραιτήθηκε από το αίτηµά του. Άλλωστε, 

φαίνεται ότι αδυνατούσε να αποδείξει τη σχέση των πληροφοριών που ζητούσε 

µε κάποια τροµοκρατική επίθεση. Ωστόσο, η Airoldi τιµήθηκε για τη στάση 

της µε ένα βραβείο ύψους $25.000 από την οργάνωση PEN, η οποία 

συγκροτήθηκε από συγγραφείς και εκδότες των Η.Π.Α., µε σκοπό την 

προώθηση της λογοτεχνίας και της ελεύθερης έκφρασης στις Η.Π.Α.. 

 

8.6.2. Ατοµικό vs δηµόσιο δικαίωµα και ο ρόλος των 
βιβλιοθηκονόµων 
 

Η κατάσταση που περιγράψαµε είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική για τους 

κινδύνους που εγκυµονούνται όσον αφορά το απόρρητο των επικοινωνιών και 

την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και όπως φαίνεται στο άµεσο 

µέλλον τέτοιου είδους ζητήµατα θα µας απασχολήσουν πολύ σοβαρά. Σ’αυτό 

συντείνει η ολοένα αυξανόµενη χρήση των βιβλιοθηκών για µεγαλύτερα 

σύνολα προσώπων. 

 Μια πρόσφατη έρευνα µάλιστα έδειξε, ότι όλο και περισσότεροι 

πολίτες χρησιµοποιούν τους υπολογιστές της βιβλιοθήκης για προσωπική τους 

χρήση, καθώς στον επαγγελµατικό τους χώρο οι υπολογιστές ελέγχονται από 

τους εργοδότες τους. Ειδικά στις Η.Π.Α. οι βιβλιοθήκες είναι το τρίτο κατά 

σειρά σηµείο από το οποίο οι αµερικανοί χρησιµοποιούν το διαδίκτυο. Η 

                                                 
234 Εδώ το FBI, ακολούθησε διαφορετική διαδικασία, για την ακρίβεια την παλαιότερη από εκείνη που 
εισηγείται η Patriot Act. Εάν είχε χρησιµοποιήσει τις δυνατότητες της Patriot Act, θα είχε επιδώσει 
στην Airoldi  όχι κλήση από το σώµα ενόρκων αλλά εντολή από δικαστή, οπότε η βιβλιοθήκη δε θα 
είχε δικαίωµα ανακοπής κατ’ αυτής.  
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δυνατότητα πρόσβασης σε πλήθος ειδικών υπηρεσιών προσελκύει ακόµη και 

χρήστες οι οποίοι κανονικά δε θα επισκέπτονταν τη βιβλιοθήκη, ενώ για πολύ 

κόσµο που δε διαθέτει προσωπικό υπολογιστή οι βιβλιοθήκες είναι ο πιο 

βασικός χώρος όπου µπορεί να γεφυρωθεί το λεγόµενο ψηφιακό χάσµα. 

  Από την άλλη πλευρά τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ελλάδα και σε 

όλα σχεδόν τα µέρη του κόσµου οι βιβλιοθήκες, κυρίως όταν τα συστήµατά  

τους είναι αυτοµατοποιηµένα,  µπορούν να γνωρίζουν πολλά για τους χρήστες 

τους, τα πνευµατικά τους ενδιαφέροντα, ή  το περιεχόµενο των βιβλίων που 

διαβάζουν. 

 Εκείνο όµως που έχει σηµασία είναι ότι το πρόβληµα δεν είναι 

ποσοτικό αλλά ποιοτικό. ∆εν έχει σηµασία αν το αίτηµα για κάµψη του 

απορρήτου και αποκάλυψη προσωπικών δεδοµένων αφορά ένα άτοµο ή 

περισσότερα  ή αν τα στοιχεία που αποκαλύπτονται παρουσιάζουν µεγαλύτερο 

ή µικρότερο βάθος. Σηµασία έχει ότι η βιβλιοθήκη από τη µια και ο αιτών τα 

στοιχεία από την άλλη παρουσιάζονται ο καθένας  ως πράκτορας προστασίας  

ενός ανταγωνιστικού προς το άλλο εννόµου αγαθού, της ιδιωτικότητας και της 

δηµόσιας ασφάλειας αντίστοιχα. Ακόµη κι αν η άρση της ιδιωτικότητας αφορά 

ένα και µόνο πρόσωπο µε το πρόσχηµα ότι έτσι προστατεύεται η ασφάλεια των 

πολλών, οπότε το άτοµο εµφανίζεται σαν µονάδα απέναντι στο σύνολο, δεν 

πρέπει να µας διαφεύγει ότι προστατεύοντας το θεµελιώδες ατοµικό δικαίωµα 

του πληροφοριακού αυτοκαθορισµού για τη µονάδα, προστατεύουµε τελικά 

και το σύνολο.  

Με βάση αυτά τα δεδοµένα, οι βιβλιοθηκονόµοι πρέπει να αποκτούν 

ολοένα και περισσότερο την αίσθηση ότι επιτελούν έναν ιδιαίτερα σηµαντικό 

ρόλο για την προστασία των χρηστών και την προώθηση της γνώσης, αλλά και 

οι χρήστες αντίστοιχα οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν το δικαίωµα 

και την απαίτηση για προστασία της ιδιωτικότητάς τους στο χώρο της 

βιβλιοθήκης. 

  Στην Ελλάδα βέβαια, δεν µας έγιναν γνωστά περιστατικά τέλεσης 

αξιόποινων πράξεων οι οποίες να διευκολύνθηκαν στην πραγµατοποίησή τους 

λόγω παροχής υπηρεσιών βιβλιοθήκης στον δράστη, οπότε ζητήµατα που να 
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αφορούν την αποκάλυψη προσωπικών δεδοµένων από βιβλιοθήκες και το ρόλο 

των βιβλιοθηκονόµων (ουδετερότητα ή ακτιβισµός όπως στην περίπτωση 

Airoldi) δεν έχουν προκύψει. 

  Αντίστοιχα, δεν έχουν γίνει έρευνες γύρω από την αυτοαντίληψη των 

βιβλιοθηκονόµων όσον αφορά το ρόλο τους και τη στάση τους απέναντι σε 

αξίες και ζητήµατα όπως αυτά του απορρήτου και της προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων.  

Πάντως, µια διεθνής έρευνα για την αξιολόγηση των ηθικών αξιών του 

επαγγέλµατός τους από τους ίδιους τους βιβλιοθηκονόµους το 2000235 

κατέδειξε ότι, σε γενικές γραµµές, µε αναµφισβήτητη πρώτη (σε όλες τις χώρες 

και ηπείρους) την αξία της παροχής καλών υπηρεσιών προς τους χρήστες 

(«service»),η προστασία του απορρήτου βρέθηκε εντελώς εκτός και των έξι 

θεµελιωδών αξιών του επαγγέλµατος και κατέλαβε µόλις µια από τις 

τελευταίες θέσεις (ενώ στα κείµενα των θεωρητικών για τις αξίες του 

βιβλιοθηκονοµικού επαγγέλµατος η ιδιωτικότητα καταλαµβάνει µια από τις 

πρώτες θέσεις.  

Η συγκεκριµένη ιεράρχηση πιθανόν να δείχνει ότι όσο κι αν οι 

βιβλιοθηκονόµοι αποστρέφονται τις παρεµβάσεις και την ανάµειξη της 

εξουσίας στη δουλειά  τους, ωστόσο, άλλες αξίες θεωρούν καίριες για το έργο 

τους. Βέβαια, όπως νωρίτερα περιγράψαµε σε δεδοµένη στιγµή υπήρξε 

αντίδραση σε προσπάθειες νοµοθετικής «ρύθµισης» της πνευµατικής 

ελευθερίας στις βιβλιοθήκες, ωστόσο, λόγω της σοβούσας  τροµοκρατικής 

δράσης παγκοσµίως, η συζήτηση για το απόρρητο και την προστασία 

προσωπικών δεδοµένων στις βιβλιοθήκες θα συνεχίσει να µας απασχολεί.  

 

 

 

                                                 
235 Koehler W., Hurych J., Dole W & Wall J., “Ethical Values of Information and Library Professionals 
– An Expanded Analysis”, Intl. Inform. & Libr. Review (2000), 32, 485-507   
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8.7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ REID ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
 

Τα συστήµατα RFID, έκαναν την εµφάνιση τους στις βιβλιοθήκες προς 

το τέλος της δεκαετίας του 1990. Συγκεκριµένα οι πρώτες εφαρµογές της 

τεχνολογίας RFID παρουσιάστηκαν τόσο σε πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες της 

Αµερικής, όσο και σε δηµοτικές. Πρωτοπόροι της συγκεκριµένης υιοθέτησης 

ήταν η πανεπιστηµιακή βιβλιοθήκη του «Rockefeller» στην Νέα Υόρκη το 

1999 και η δηµοτική βιβλιοθήκη «Farmington Community Library» στο 

Μίσιγκαν την ίδια χρονιά. Η εµφάνιση αυτή χαρακτηρίστηκε από την 

αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων ηλεκτροµαγνητικών και bar code 

συστηµάτων. Υπολογίζεται ότι µέχρι το τέλος του 2004 είχαν ενσωµατωθεί 

ετικέτες RFID σε 35.000.000 τεκµήρια βιβλιοθηκών σε όλο τον κόσµο236. 

Είναι γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν καταλυτικά τον τρόπο 

λειτουργίας της βιβλιοθήκης στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην 

αποδοτικότητα των λειτουργιών της. Συγκεκριµένα µε τα συστήµατα RFID 

επιτυγχάνεται η οµαλή εργονοµική λειτουργία της βιβλιοθήκης, η εύρεση 

διαχειριστικών λύσεων τόσο για τη µείωση του κόστους όσο και για τη 

διαχείριση ροής του υλικού της βιβλιοθήκης. Τo RFID µπορεί να διαχειριστεί 

δύο βασικές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στη 

διαδικασία κυκλοφορίας του υλικού, καθώς επίσης και ως αντικλεπτικό 

σύστηµα. Συγκεκριµένα λειτουργεί ως σύστηµα εντοπισµού, καθιστώντας 

ευκολότερη και γρηγορότερη τη διαδικασία χρέωσης και επιστροφής των 

τεκµηρίων, ελέγχοντας µε ακρίβεια την διαχείριση του υλικού. 

 

8.7.1. Τα συστατικά µέρη του RFID συστήµατος για τις βιβλιοθήκες 
 
  Ένα σύστηµα RFID περιλαµβάνει δύο κύρια συστατικά: τις ετικέτες 

RFID και τους αναγνώστες. Ένα επιπλέον σηµαντικό συστατικό είναι και ο 

διακοµιστής (Server) του πληροφοριακού συστήµατος της βιβλιοθήκης. 
                                                 
236 Η τεχνολογία RFID και η εφαρµογή της στις βιβλιοθήκες. ∆ιαθέσιµο στο                                  
http://e-scriptorum.blogspot.com/2008/06/rfid-rfid.html 
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Τα συστήµατα RFID στις βιβλιοθήκες έχουν ως κεντρικό σηµείο τις ετικέτες. 

Ο τύπος των ετικετών που χρησιµοποιούνται για τα τεκµήρια των βιβλιοθηκών 

είναι οι «έξυπνες» ετικέτες (Smart Labels). Οι «έξυπνες» ετικέτες δεδοµένης 

της µορφής που παρουσιάζουν, τοποθετούνται µέσα στο βιβλίο, στο περιοδικό 

ή κατευθείαν πάνω στο CD, στις βιντεοκασέτες και σε οποιοδήποτε άλλο 

τεκµήριο είναι δυνατόν να χρησιµοποιούν και να διακινούν  οι βιβλιοθήκες. 

Από διάφορες µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε τα συστήµατα 

RFID και την υλοποίηση τους στις βιβλιοθήκες έχουν διαπιστωθεί τα εξής 

σχετικά µε τις ετικέτες: 

Σε ότι έχει να κάνει σχέση µε τις ετικέτες RFID και την επικοινωνία 

τους µε τους αναγνώστες η καλύτερη επιλογή είναι οι παθητικές ετικέτες, 

δεδοµένου των µικρών µεγεθών τους, την διάρκεια ζωής τους, και της χαµηλή 

τιµή τους. Το ολοκληρωµένο κύκλωµα στις ετικέτες πρέπει να είναι 

“read/write”, δεδοµένου ότι παρουσιάζει µεγαλύτερη ευελιξία, καθώς έχει τη 

δυνατότητα τροποποίησης και προσθήκης πληροφοριών. 

Η µνήµη του ολοκληρωµένου κυκλώµατος των ετικετών πρέπει να είναι στα 

896 MHz, δεδοµένου ότι οι πληροφορίες που ενσωµατώνονται στις ετικέτες 

είναι το bar code και σε κάποιες περιπτώσεις και µε πιο ποικίλες πληροφορίες, 

όπως η θέση του τεκµηρίου στη βιβλιοθήκη, ηµεροµηνίες δανεισµού, τίτλος, 

συγγραφέας κ.ά. 

Η βασική λειτουργία των αναγνωστών στις βιβλιοθήκες 

διαδραµατίζεται ως εξής: όταν οι ετικέτες έρθουν σε επαφή µε το πεδίο των 

ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων που αποστέλλονται από τους αναγνώστες, οι 

πληροφορίες αποθηκεύονται στο τσιπ τους. Τα δεδοµένα του τσιπ 

ερµηνεύονται – αποκωδικοποιούνται από τους αισθητήρες και αποστέλλονται 

στο διακοµιστή. Αυτός µε τη σειρά του επικοινωνεί µε το «ολοκληρωµένο 

σύστηµα» της βιβλιοθήκης, όπου και ενσωµατώνει τις πληροφορίες237. 

Τα συστήµατα RFID στις βιβλιοθήκες χρησιµοποιούν δύο είδη αναγνωστών. Ο 

πρώτος τύπος διαβάζει τις πληροφορίες από την ετικέτα. Έπειτα, όπως 

                                                 
237 Η τεχνολογία RFID και η εφαρµογή της στις βιβλιοθήκες. ∆ιαθέσιµο στο                                  
http://e-scriptorum.blogspot.com/2008/06/rfid-rfid.html 
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προαναφέρθηκε, τις διαβιβάζει στο διακοµιστή. Ο διακοµιστής είναι 

επιφορτισµένος µε τη λειτουργία της ενεργοποίησης του συναγερµού, σε 

περίπτωση που τα εντοπιζόµενα τεκµήρια δεν έχουν χρεωθεί σωστά. Ο 

δεύτερος τύπος αναγνωστών στηρίζεται σε ένα “byte theft”, το οποίο είναι 

αποθηκευµένο στην ετικέτα. Σκοπός του είναι να προσδιορίζει - εντοπίζει αν 

το τεκµήριο είναι δανεισµένο ή όχι, χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσει µε 

το διακοµιστή. 

Οι RFID αναγνώστες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια βιβλιοθήκη, 

στα ακόλουθα τµήµατα: 

1. Στον σταθµό µετατροπής (Conversion station): όπου οι πληροφορίες 

της βιβλιοθήκης γράφονται στις ετικέτες RFID. 

2. Στον πάγκο δανεισµού (Staff workstation at circulation): όπου 

πραγµατοποιείται η διαδικασία του δανεισµού. 

3. Στο αυτόµατο σύστηµα χρέωσης τεκµηρίων (Self check-out station) 

το οποίο χρησιµοποιείται για τη χρέωση των τεκµηρίων από τους ίδιους  

τους χρήστες της βιβλιοθήκης χωρίς την παρέµβαση του προσωπικού 

της. 

4. Στο αυτόµατο σύστηµα επιστροφής τεκµηρίων (Self check-in 

station): το οποίο χρησιµοποιείται για την επιστροφή των τεκµηρίων 

από τους ίδιους τους χρήστες της βιβλιοθήκης χωρίς την παρέµβαση του 

προσωπικού της. 

5. Στον αισθητήρα εξόδου της βιβλιοθήκης (Exit sensors): όπου 

ελέγχεται, αν η έξοδος, από το χώρο της βιβλιοθήκης, όλων των 

τεκµηρίων γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες κυκλοφορίας υλικού του 

ιδρύµατος, δηλαδή αν έχουν χρεωθεί σωστά, αν όντως είναι υλικό που 

µπορεί να αποµακρυνθεί από τη βιβλιοθήκη κ.ά. 

6. Στο Μηχάνηµα Επιστροφής Βιβλίων (Book drop reader): όπου 

γίνεται η αυτόµατη επιστροφή των τεκµηρίων και η ενεργοποίηση, εκ 

νέου του αντικλεπτικού συστήµατος. 
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7. Στο ∆ιαλογέα και Μεταφορέα (Sorter and conveyor): το οποίο 

λειτουργεί ως αυτόµατο σύστηµα επιστροφής των τεκµηρίων σε 

συγκεκριµένο σηµείο της βιβλιοθήκης. 

8. Στο φορητό αισθητήρα (Hand-held reader): που χρησιµοποιείται για 

την καταγραφή και την επαλήθευση της σωστής τοποθέτησης - 

ταξιθέτησης των τεκµηρίων στο ράφι.  

Ο διακοµιστής είναι η πύλη επικοινωνίας µεταξύ των διάφορων 

τµηµάτων του συστήµατος. Λαµβάνει τις πληροφορίες από έναν ή 

περισσότερους αναγνώστες και τις ανταλλάσσει µε τη βάση δεδοµένων της 

κυκλοφορίας υλικού. Το λογισµικό του περιλαµβάνει SIP/SIP2 (Session 

Initiation Protocol), APIs (Applications Programming Interface) NCIP 

(National Circulation Interchange Protocol. Οι περισσότεροι προµηθευτές 

λογισµικού για τις βιβλιοθήκες προσφέρουν συγκεκριµένα interface για χρήση 

των συστηµάτων RFID, καθώς επίσης και επιπρόσθετες λειτουργίες όπως 

στατιστικές πληροφορίες. 

Τα οπτικά RFID συστήµατα περιλαµβάνουν τρία συστατικά: 

1. Τους εκτυπωτές RFID ετικετών.  

2. Το φορητό αισθητήρα 

3. Το σύστηµα εξωτερικής επιστροφής βιβλίων. 

Οι εκτυπωτές ετικετών χρησιµοποιούνται για την εκτύπωση ετικετών 

(bar-code, logo βιβλιοθήκης κ.ά.). Παράλληλα µε τη διαδικασία της 

εκτύπωσης, οι πληροφορίες εισάγονται αυτόµατα µέσα στο τσιπ των ετικετών. 

Οι ετικέτες είναι ειδικά φορµαρισµένες ώστε να ενσωµατώσουν τις 

πληροφορίες αυτές και να ενσωµατωθούν µε την σειρά τους µέσα στα 

τεκµήρια. 

Ο φορητός αισθητήρας µπορεί να κινηθεί κατά µήκος των τεκµηρίων 

στα ράφια χωρίς να τα αγγίξει. Οι πληροφορίες, που διαβάζει πηγαίνουν σε µια 

µονάδα συγκέντρωσης – αποθήκευσης. Από κει µπορούν αργότερα να γίνουν 

“download” από το διακοµιστή. Υπάρχει όµως και η δυνατότητα να πάνε 

απευθείας από τη µονάδα συγκέντρωσης στο διακοµιστή. Η λειτουργία αυτή 

γίνεται εφικτή µε την χρήση της ασύρµατης τεχνολογίας. 
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Ο φορητός αισθητήρας καλύπτει τρεις βασικές ανάγκες της εκάστοτε 

βιβλιοθήκης : 

� Αναζητεί βιβλία τα οποία λείπουν 

� Αναζητεί βιβλία ύστερα από αίτηση 

� Προβάλλει το σύνολο της συλλογής στα ράφια,  ώστε να συµβάλει 

αποτελεσµατικά στην διαδικασία της καταγραφής των τεκµηρίων 

Με τα συστήµατα RFID οι βιβλιοθήκες µπορούν να παρέχουν χρήσιµες 

υπηρεσίες οι οποίες διευκολύνουν τους χρήστες. Μια από αυτές τις υπηρεσίες 

είναι η δυνατότητα επιστροφής τεκµηρίων όταν η βιβλιοθήκη είναι κλειστή. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε ένα ειδικό σύστηµα, «το µηχάνηµα εξωτερικής 

επιστροφής βιβλίων».  

Πρόκειται για ένα ενσωµατωµένο στον τοίχο µηχάνηµα (παρόµοιο µε 

τα ATM µηχανήµατα των τραπεζών), το οποίο έχει ένα άνοιγµα υποδοχής – 

τοποθέτησης των τεκµηρίων και ένα τσιπ αισθητήρα. Ο τρόπος λειτουργίας 

του είναι όµοιος µε τον τρόπο λειτουργίας του «αυτόµατου συστήµατος 

επιστροφής βιβλίων», που βρίσκεται µέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης. Οι 

χρήστες προσδιορίζουν τα προσωπικά τους στοιχεία (αν απαιτείται από τη 

βιβλιοθήκη) και βάζουν στο ειδικό άνοιγµα τα τεκµήρια. Όταν ολοκληρωθεί η 

επιστροφή οι χρήστες παραλαµβάνουν µια απόδειξη η οποία τους δείχνει πόσα, 

πότε και ποια βιβλία επέστρεψαν. 

 

8.7.2. Κριτήρια ποιότητας του συστήµατος RFID στις βιβλιοθήκες 
 

Η επιλογή ενός συστήµατος RFID από µια βιβλιοθήκη γίνεται ύστερα 

από προσεκτική µελέτη των αναγκών του ιδρύµατος και το σαφή καθορισµό 

των απαιτήσεων του από το συγκεκριµένο σύστηµα. Προϊόν της διαδικασίας 

αυτής αποτελεί και η σύνταξη µιας σειράς κριτηρίων που το σύστηµα πρέπει 

να πληροί. Τα σηµαντικότερα από αυτά τα κριτήρια είναι: η αξιοπιστία του 

συστήµατος και η ευχρηστία των λειτουργιών του. 
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8.7.2.1. Αξιοπιστία 

Οι αισθητήρες RFID είναι ιδιαίτερα αξιόπιστοι. ∆ιάφοροι προµηθευτές 

ισχυρίζονται ότι το ποσοστό ανίχνευσης είναι το µέγιστο (100%). Μερικά 

συστήµατα διαθέτουν µια διεπαφή µεταξύ των εξόδων των αισθητήριων και 

του λογισµικού κυκλοφορίας υλικού για να προσδιορίσουν τις πληροφορίες 

που διακινούνται µέσα στις βιβλιοθήκες. Με αποτέλεσµα, όταν κάποιος 

χρήστης αποµακρυνθεί από το χώρο της βιβλιοθήκης µε υλικό της, χωρίς να 

έχει ακολουθήσει την καθιερωµένη διαδικασία κυκλοφορίας υλικού και χωρίς 

να εντοπιστεί από το προσωπικό, η βιβλιοθήκη να έχει την δυνατότητα να 

εντοπίσει κάποια στιγµή µε ακρίβεια ποιο βιβλίο λείπει. Σε περίπτωση που ο 

χρήστης - δράστης διέθετε κάρτα βιβλιοθήκης µε ετικέτα RFID και την µέρα 

της αποµάκρυνσης του τεκµηρίου την είχε µαζί του, το σύστηµα είναι σε θέση 

να καθορίσει ποιος είναι. Κάποια άλλα συστήµατα κωδικοποιούν την θέση 

κυκλοφορίας των ετικετών RFID. Αυτό γίνεται ενεργοποιώντας το “byte 

theft”. Αν τα τεκµήρια δεν έχουν χρεωθεί σωστά, καθώς ο χρήστης περνάει την 

έξοδο, ο συναγερµός ενεργοποιείται. 

 
8.7.2.2. Ευχρηστία 
 

Κύριο επιχείρηµα των σηµερινών βιβλιοθηκών για την υιοθέτηση των 

συστηµάτων RFID είναι η ανάγκη για βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

η εξοικονόµηση χρόνου και η µείωση του κόστους λειτουργίας τους. Η 

αυτοµατοποίηση και η αυτοεξυπηρέτηση µπορούν να βοηθήσουν τις 

βιβλιοθήκες να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Η τεχνολογία του RFID µπορεί 

επίσης, να συµβάλει στην βελτίωση της κυκλοφορίας του υλικού, άρα και στην 

αναβάθµιση των υπηρεσιών, των άµεσα σχετιζόµενων µε το χρήστη καθώς και 

στην καταγραφή των τεκµηρίων. 

Η χρήση RFID µειώνει το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την 

εκτέλεση της διαδικασίας της κυκλοφορίας υλικού. Αυτή η τεχνολογία βοηθάει 

τους βιβλιοθηκονόµους, ώστε να περιορίζουν το χρόνο που δαπανούν στη 
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λειτουργία του δανεισµού, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ασχοληθούν µε πιο 

παραγωγικές και νευραλγικές υπηρεσίες. Επίσης, εξασφαλίζει στους χρήστες 

αύξηση της ταχύτητας της διαδικασίας της κυκλοφορίας υλικού, δηλαδή 

εξοικονόµηση χρόνου. 

Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ότι, οι έξυπνες κάρτες smart cards που 

χρησιµοποιούν οι χρήστες,  προσδιορίζουν το χρήστη ως προς τη χρέωση και 

την επιστροφή των τεκµηρίων, αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως ένα 

είδος «πιστωτικής» κάρτας. 

Αυτή η λειτουργία παρέχει λοιπόν, στον χρήστη τη δυνατότητα να 

προπληρώσει ένα χρηµατικό ποσό στη βιβλιοθήκη, εξασφαλίζοντας πρόσβαση 

σε άλλες διαδικασίες - υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, π.χ. φωτοτυπίες, 

εκτυπώσεις, καθυστερήσεις, διαδανεισµό τεκµηρίων, ελεύθερη χρήση βάσεων 

δεδοµένων κ.ά. 

Αναφορικά µε την καταγραφή των τεκµηρίων, η χρήση του συστήµατος 

RFID παρέχει τη δυνατότητα στο προσωπικό της βιβλιοθήκης να καταγράφει 

το σύνολο της συλλογής των τεκµηρίων σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε 

ακρίβεια και συντοµία. Γεγονός που το διευκολύνει, αποτελεί εχέγγυο για την 

ποιότητα της δουλείας του και του εξασφαλίζει ελεύθερο χρόνο, ώστε να 

διοχετεύσει την ενεργητικότητα του σε άλλες υπηρεσίες, απαλλάσσοντας το 

από εργασίες ρουτίνας. Με τον τρόπο αυτό η βιβλιοθήκη επιτυγχάνει 

εξοικονόµηση οικονοµικών πόρων και βελτίωση των υπηρεσιών της. 

 

8.7.3. Βιβλιοθήκες-τεχνολογία RFID και προστασία ιδιωτικότητας 

Τέλος, στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι η χρήση της 

τεχνολογία RFID προϋποθέτει ή συνεπάγεται την επεξεργασία προσωπικών 

δεδοµένων και καθιστά τον άνθρωπο ποµπό των προσωπικών του δεδοµένων. 

Οι βιβλιοθήκες από την πλευρά τους, µέσω των οργανώσεων τους 

διαβεβαιώνουν ότι, όπως και στο παρελθόν, έτσι και στο παρόν θα φροντίσουν 

να διαφυλάξουν τους χρήστες τους. Αυτή η δήλωση όµως περικλείει ένα ηθικό 

δίληµµα. Από τη µια πλευρά βρίσκεται η τεχνολογία µε τις διευκολύνσεις που 
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µπορεί να προσφέρει, εδώ συγκεκριµένα το σύστηµα RFID, και από την άλλη 

η προστασία των χρηστών. Οι βιβλιοθήκες πρεσβεύουν ότι µπορεί να υπάρξει 

η χρυσή τοµή. Επικαλούνται την ευσυνειδησία του προσωπικού τους, το 

διαρκώς αναθεωρούµενο νοµικό πλαίσιο που παρακολουθεί τις εξελίξεις πάνω 

στο συγκεκριµένο πρόβληµα καθώς και την ίδια την τεχνολογία, που πολλές 

φορές έχει δώσει η ίδια τις λύσεις σε προβλήµατα που προκάλεσε. 

Τώρα βρισκόµαστε στο σηµείο όπου συζητούνται και κατασκευάζονται 

πρότυπα ειδικά για εφαρµογές στο χώρο των βιβλιοθηκών. Προσαρµόζονται οι 

κώδικες δεοντολογίας στις ιδιαιτερότητες της τεχνολογίας RFID και 

εκδίδονται αποφάσεις, οδηγίες, νόµοι που αφορούν την συλλογή, επεξεργασία 

και διάθεση των προσωπικών δεδοµένων. Οι βιβλιοθήκες από παράδοση είχαν 

ιδιαίτερη ευαισθησία στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων των 

χρηστών τους και τώρα µπορούν λόγω θέσης να συµβάλλουν στην ανάπτυξη 

των µηχανισµών αυτών τεχνικών και οργανωτικών που ενισχύουν 

αποτελεσµατικά την προστασία των φυσικών προσώπων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Με βάση τα όσα έχουν εκτεθεί γίνεται σαφές ότι το πεδίο της 

εκπαιδευτικής κοινότητας προσφέρεται για πολλές παραβιάσεις της 

ιδιωτικότητας όσο αγαθές κι αν φαίνεται να είναι εκ πρώτης όψεως οι 

προθέσεις αυτών που επιτελούν την επεξεργασία των δεδοµένων. 

Αναµφίβολα, ο αριθµός των εθνικών νόµων που ρητά αποσκοπούν στην 

προστασία των προσωπικών πληροφοριών έχει σταθερά αυξηθεί και 

διευρυνθεί, όµως οι καλοί οιωνοί αυτής της ευαισθητοποίησης  είναι µόνο 

φαινοµενικοί. Η ανοµοιοµορφία των νοµοθετικών ρυθµίσεων µεταξύ 

διαφορετικών εθνικών κρατών παγκοσµίως που κινείται από τον πλήρη 

σεβασµό στην ιδιωτικότητα µέχρι την απόλυτη καταστρατήγηση αυτού του 

δικαιώµατος, καθιστά την προστασία κενό γράµµα, αφού οι κίνδυνοι της 

παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο από 

παγκοσµιοποιηµένα αιτήµατα και αντίστοιχες πρωτοβουλίες. 

Η διαφάνεια και η πολλαπλότητα των προσωπικών δεδοµένων που 

κινούνται στο χώρο της εκπαίδευσης είναι τέτοια ώστε η πιθανότητα 

επανάκτησης του ελέγχου της επεξεργασίας τους απαιτεί την µετατροπή των 

νοµικών απαιτήσεων σε τεχνολογικές προδιαγραφές. Εποµένως, αντί να 

σπαταλάται χρόνος σε µάταιες διορθώσεις του νοµοθετικού πλαισίου όλες οι 

προσπάθειες θα πρέπει να συγκεντρωθούν στην προώθηση µιας τεχνολογίας 

που θα επαυξάνει την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

Το γεγονός ότι ο χώρος της εκπαίδευσης απευθύνεται κυρίως σε 

ανήλικα και γενικά πολύ νεαρά άτοµα συνεπάγεται την αυξηµένη σχετικά 

ευαισθησία του κοινωνικού συνόλου κάθε φορά που τα άτοµα αυτά για 

οποιοδήποτε λόγο παρουσιάζονται να κινδυνεύουν. Τροµοκρατικές ενέργειες 

σε σχολικούς χώρους, απόπειρες απαγωγών µαθητών  και περιστατικά έντονης 

βίας ακόµη και από τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους όσο σπάνια κι αν 

αποδείχθηκε ότι είναι, διαµορφώνουν µια κοινή γνώµη η οποία υπό το κράτος 

του φόβου, είναι πλέον πολύ πιο πρόθυµη απ’ότι στο παρελθόν να 

απεµπολήσει την αξία της ιδιωτικότητας και του σεβασµού στην ατοµικότητα 
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υιοθετώντας ακόµη και  ακραίες πρακτικές παρακολούθησης. Ο Βενιαµίν 

Φραγκλίνος το 1759 υποστήριξε ότι αυτοί που θυσιάζουν βασικές ελευθερίες 

για να επιτύχουν µια πρόσκαιρη έστω αίσθηση ασφάλειας δεν αξίζουν ούτε την  

ελευθερία ούτε την ασφάλεια. Αυτή η άποψη θα έπρεπε να προβληµατίσει 

όλους εκείνους που εισηγούνται την κοινωνία του Μεγάλου Αδελφού στο 

σχολικό χώρο.  

Είναι αναµφισβήτητα πολύ µεγάλες οι δυσκολίες επίτευξης µιας 

επεξεργασίας δεδοµένων, ικανής να επωφελείται στο έπακρο από τα 

αναντίρρητα πλεονεκτήµατα µιας συνεχώς βελτιούµενης τεχνολογίας της 

πληροφορίας χωρίς να καταπατώνται τα θεµελιώδη δικαιώµατα των 

υποκειµένων των δεδοµένων. Η πολλαπλότητα του προβλήµατος, η ασυνέπεια 

των υπευθύνων, η άγνοια και συχνά η αδιαφορία των ίδιων των υποκειµένων 

όπως και η γενικότερη έλλειψη παιδείας για την αυστηρή περιφρούρηση  του 

δικαιώµατος της ιδιωτικότητας καθιστούν ακόµη και τις υπάρχουσες 

προσπάθειες υπό αίρεση. Αλλά η προστασία των δεδοµένων και της 

ιδιωτικότητας ήταν σε τελική ανάλυση από τα πρώτα της βήµατα στόχος τόσο 

αναγκαίος όσο και ακατόρθωτος. 
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